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Mandag den 12. september 2016 kl. 1930 

i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

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

5) Budget 2017 
a) Gennemgang og diskussion af budget 2017 
- herunder beslutning truffet på ekstraordinært beboermøde 7. september. 
om nye medarbejderfaciliteter. 
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet 
c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget 
e) Godkendelse af det samlede budget 

6) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 

7) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på budgetbeboermødet, 
skal være afdelingsbestyrelsen i hænde: 

senest mandag d. 29. august kl. 12°0 

Gerne pr. e-mail: galgebakken@mail.dk - og ellers på papir til GAB kontoret, Mark 2-6. 

Budgetforslaget samt evt. indkomne forslag og andet materiale til budget
beboermødet bliver husstandsomdelt senest en uge inden mødet 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 onsdag d. I 0. august ) 

VEND! 
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Galgebakkens 

afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN, MARK 2-6 

2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Materiale til: 

Budgetbeboermøde 
Mandag den 12. september 2016 kl. 1930 

i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg afreferent 
3) Valg af stemmeoptællere 
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

5) Orientering om ny opbygning af budgetterne 
-v. Bent Frederiksen, BO-VESTs økonomichef. 

6) Budget 2017* 
a) Gennemgang og diskussion af budget 2017 (GABs budgetkommentarer side 2ø.) 
- herunder beslutning truffet på ekstraordinært beboermøde 7. sept. om nye 
medarbejderfaciliteter (beslutningsreferat omdeles i weekenden 10-11 sept.) 
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet: 
1. Fra Tårngruppen om 100.000 kr. til genopførelse af Tårnet (side 2-3) 
2. Fra GAB og Grønt udvalg om 30.000 kr. til havehjælp (side 3-4) 
c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget 
e) Godkendelse af det samlede budget 

7) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 
1. Beboerforslag om sikring af antal p-pladser under renoveringen (side 5) 
2. Beboerforslag om solceller (side 5n.) 
3. Beboerforslag om anvendelse af Beboerhuset under renoveringen (side 6) 

8) Eventuelt 

* Budgetforslaget ( den korte udgave) er husstandsomdelt 31. august. Det detaljerede budget kan 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 iil beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens 
boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. 

(Hæftet er omdelt senest mandag d. 5. september) 
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Hvis beboerne i Hyldespjældet og Galgebakken ikke kan godkende forslaget om tilskud, er der kun 
den mulighed at fjerne den resterende del af Tårnet. De samlede udgifter til dette inkl. de allerede 
afholdte udgifter til teknisk rådgivning, fjernelse af platformen m.v. vil andrage ca. 160.000 (80.000 
kr. til hver afdeling), der så skal findes en finansieringsmæssig løsning på. 

Den fælles Tårngruppe med repræsentanter fra beboerne i de to afdelinger anbefaler, at 
beboermøderne godkender forslaget om at yde tilskud, så Tårnet kan realiseres i overensstemmelse 
med den oprindelige ide. 

Beløbet finansieres som lån af egne henlæggelser med tilbagebetaling over IO år. 

Godkendes forslaget vil Tårnet kunne tages i brug i foråret 2017. 

Til pkt. 6b.2: 
Havehjælp 
- oplæg til samarbejde med Glostrup Albertslund Produktionshøjskole 

Oplægget er blevet til i et samarbejde mellem Grønt Udvalg, GAB, Galgebakkens gartner og Drift 
med administrativ bistand fra BO-VEST v/økonomidirektøren og den juridiske medarbejder samt 
samtaler med fællestillidsmanden - og afdelinger i Brøndby. 
Kort opsummering 
Administrationen anbefaler, at afdelingen udarbejder en klar samarbejdsaftale med 
Produktionshøjskolen om fx arbejdsopgaver, pris, forsikring mv. 
Inden afdelingen indgår et samarbejde, skal afdelingen beslutte tre forhold. Afdelingen skal beslutte 
1) Målgruppen for havehjælp 2) Størrelsen på afdelingens økonomiske tilskud til havehjælp og 3) 
hvorvidt afdelingen vil betale for rydning og nyanlæg i nogle af haverne. 

Baggrund 
I Galgebakken skelnes imellem tre slags udearealer: 1) Private haver 2) Fælles haver 3) 
Fællesarealer. I afdelingens husreglement står der, at beboeren er ansvarlig for vedligeholdelse af 
haver og beplantning. Ca. 10-15 private haver bliver dog ikke vedligeholdt og er meget 
vildtvoksende og rækker ud i fællesarealerne eller ud mod naboerne, hvilket er til gene for en række 
af afdelingens beboere. 
Det er ikke Driften og de ansatte gartneres opgave eller ansvar at ordne haverne. Det er ifølge 
husreglementet beboernes ansvar. Udfordringen er dog, at det er beboere, der ikke har ressourcer til 
at vedligeholde haven. Derfor.er problemet tilbagevendende. Galgebakkens Grønt Udvalg har 
derfor foreslået, at afdelingen tilbyder havehjælp til disse beboere. 
Målgruppe for havehjælp 
Alle beboere kan i princippet vælge havehjælp i stedet for at passe egen have, hvis ikke afdelingen 
beslutter nogle kriterier for, hvem der kan modtage havehjælp. Det anbefales derfor, at afdelingen 
beslutter nogle kriterier for, hvem der skal tilbydes havehjælp 

Beskrivelse af havehjælp 
Det er Galgebakkens gartners vurdering, at hvis haverne skal holdes, kræver det ca. 16 besøg i løbet 
af en sæson fra april til november. Havehjælpen kan ikke udføres af gartnerne, da de i forvejen har 
mange arbejdsopgaver ift. bemanding. Derfor har Galgebakkens gartnere haft kontakt med Glostrup 
Albertslund Produktionshøjskole, og de er interesserede i et samarbejde. 
Eleverne går på produktionsskolen for at blive afklaret og forberedt på et efterfølgende 
uddannelsesforløb. Eleverne har ikke samme kompetencer som ejendomsfunktionærerne/gartnerne 
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Til pkt. 7.1: 

Sikring af antal p-pladser under renoveringen 

Forslag: 
Galgebakkens P-pladser gøres klar til Galgebakkens store renovering 2017-2020 således, at der 
bliver plads til både byggematerialer, badeværelsesvogne, mandskabsvogne og parkering. 
Parkerings arealerne skal i hele renoveringsperioden rumme samme antal biler som nu 424 stk. (i 
henhold til Galgebakkens Agendaplan 2016). 
Dette indebærer, at der skal fjernes træer (gamle som nye) og krat mange steder på pladserne, 
ligesom en løsning med pælemarkering tilsvarende den der er på P-plads A, kan være aktuel. Dette 
indebærer selvfølgelig, at man stopper med nyplantning nu. 
Der nedsættes en hurtigt arbejdende gruppe, der kommer med forslag til hvilke træer der skal 
fjernes eller fældes for at give plads således, at det ovenstående mål på P-pladser kan opnås. 
Gruppen refererer direkte til GAB og kommer med forslag til dem senest 15.11.2016. 
De områder der er henlagt til parkering sættes midlertidigt i bero i Galgebakkens landskabsplan og 
tages op igen når renoveringen er så færdig, at der igen er plads til mere grønt. Her tages det op på 
beboermøde, der tager stilling til hvordan og med hvilke vækster, der skal plantes/ genplantes med 
på galgebakkens P-pladser og færdiggør landskabsplan for disse områder. 

Begrundelse: 
Vi får brug for rigtig megen ekstra plads på P-pladserne under renoveringen til arbejdstrafik, til 
parkering af håndværkerbiler, til entreprenør maskiner, til materialer, til skurvogne, til bad og toilet, 
til mandskabsvogne. Noget vi har oplevet en lille snert af i forbindelse med renovering af 
prøveboligerne. 
Så det er med stor forundring, at vi ser, at der til stadighed plantes nye popler på P-pladserne. 
Ligeledes undrer det os, at der ikke er nogen steder på P-pladseme, hvor vi kan se, at der gøres 
plads og klargøres til byggeplads. Hvad med "rettidig omhu". 
Vi får brug for at kunne parkere også i de 2-3 år vi skal have renoveret vore huse. EIier regner man 
med, at vi skal parkere over ved skoven eller ved Fakta o.l.? Vejene rundt om Galgebakken er ikke 
en mulighed. 
Vi ved selvfølgelig ikke ret meget om, hvor meget selve byggepladsen(-erne) fylder, men gætter på 
det er et anseeligt areal, jævnfør byggebyen ved kanalen. 

Til pkt. 7.2: 

Forslag om solceller 

Birthe Y Nielsen 
Over 1-3 a 

15. august 2016 
Olga Lundsgaard 

Sønder 9-14 

Det tillades at opsætte solceller på skurtage og hustage, og Driften udarbejder brugsanvisning på 
hvordan 
Afstemning JA Nej 

Forslag 2 
Da byggeudvalget ikke kan tage sig sammen til at'bygge skure ved prøvehusene, kan vi vedtage at 
de skal bygges så der kan monteres solceller på dem? 
Afstemning JA Nej 
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Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 

2620 Albertslund 

Tilsynsførende Albertslund Kommune 
kommune: Nordmarks Alle 

2620 Albertslund 

Administrator: BO-VEST 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 
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Almene familieboliger 60.553 705 1 705 
Boligoplysninger i alt 60.553 705 705 

Boliger fordelt på antal rum: 

Antal rum 
1 3.042 106 
2 7.985 148 
3 5.023 61 
4 14.107 155 
5 30.395 235 

Erhvervslejemål 326 2 1 pr. påbeg. 60 m2 6,0 

Beboerlokale mv. 732 3 

Lejemålsoplysninger i alt 61.611 710 711,0 
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96159 - Galgebakken 

Indflydelse Mindre indflydelse 

Budget for perioden 
1. januar 2017 - 31. december 2017 

Ingen indflydelse 

Bestyrelse K t K t Regnskab Budget Budget 
. on o on onavn 
indflydelse 2015 2016 2017 

UDGIFTER (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) 

Ordinære udgifter 

Offentlige og andre faste udgifter 

106 Ejendomsskatter 6.304 6.746 7.164 
107 Vandafgift 4.133 3.885 4.077 
109 Renovation 1.401 1.611 1.812 

Ekstra renovation 143 201 0 
110 Forsikringer 1.398 1.443 1.410 
111 1. El og varme til fællesarealer 432 391 438 
111 3. Målerpasning 239 260 246 

112 Administrationsbidrag, forretningsfører 
Grundbidrag 2.614 2.659 2.720 
Varmehonorar 52 60 56 
Tillægsydeiser - drift 49 27 100 

Administrationsbidrag i alt 2.715 2.746 
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96159 - Galgebakken 

Indflydelse Mindre indflydelse 

Budget for perioden 
1. januar 2017 - 31. december 2017 

Ingen indflydelse 

Bestyrelse K t K t Regnskab Budget Budget . on o on onavn 
indflydelse 2015 2016 2017 

Ekstraordinære udgifter 

125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 
303.1) 257 2.533 836 

126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 
2. Fraflyttede lejeres godtgjorte 

forbedringsarbejder (konto 303.4) 10 12 11 
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 

303.2) 8.451 8.473 6.239 

129 Tab ved lejeledighed 191 0 0 
Dækket af dispositionsfonden -191 0 0 

0 0 0 

130 Tab ved fraflytninger 384 225 0 
Dækket af henlæggelse -384 -225 0 

0 0 0 

131 Andre renter 
3. Diverse renter 1 0 0 
5. Frikøb - hjemfaldsklausul 0 0 1.510 

134 Korrektion vedr. tidligere år 290 0 0 
135 Godtgørelse til fraflyttede lejer 

1. Udbetalt godtgørelse 0 15 0 
2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 -15 0 

Årets overskud, der anvendes til 
140.0 Overført til resultatkonto (407) 979 
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10-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
30,000.000 ~--------------------------------------

25,000,000 -<-------------------------------------~-

- Planlagt forbrug 

-Årets opsparing 
15,000.000 

-Opsparing ultimo 

10,000.000 

Regnskab Budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2015 2016 

21.890.905 22.572.748 20.236.748 14.741.748 10,560.748 9.917.74!f 12.257.748 14.504.748 15.229.748 17.643.748 20.456.748 23.118.748 
9.318.157 13.336.000 16.495.000 15.181.000 11.643.000 8,160,000 8.253.000 9.775.000 8,086.000 7.687.000 7.338,000 8.472.000 

10.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 10.500.000 10.500.000 10,500.000 10.500.000 10,500.000 10,000,000 10.000.000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo pr. bolig 32.018 28.705 20.910 14.980 14.068 17.387 20.574 21.602 25.027 29.017 32.793 34.960 
Saldo pr. m2 373 334 243 174 164 202 240 252 291 338 382 407 
Opsparing pr. m2 165 182 182 182 182 173 173 173 173 173 165 165 



96159 - Galgebakken Budget for perioden 
1. januar 2017 - 31. december 2017 

Budgettet for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 har været forelagt til godkendelse med en 
huslejestigning på 1,0644%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2017. 

Afdelingsbestyrelsens påtegning 

Foranstående budget for 2017 for Galgebakken, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til 
godkendelse. 

Afdelingsbestyrelsens underskrifter: 

, den 

Afdelingsmødets påtegning 

Foranstående budget for 2017 for Galgebakken, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. 

Dirigentens underskrift: 

Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand 

, den 

96159882017 .xls \BVMVR\ 12-08-2016 2. Udkast 
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Konto 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse ft,1vi,{ q,{ 
Oversigt med væsentlige arbejder som udføres i 2017 ~ t:>t-f 

~ gÆ)J{ !z/(Jt 
Kloakker i terræn 1.000.000 

Maling af unitbygninger 204.000 

Ny legeplads 500.000 

Reparation/udbedring skimmelsvamp 2.000.000 

Nye radiatorer til baderum 2.832.000 

Udskiftning af vaskemaskiner og tumblere 1.869.000 

Gulvbehandling beboerhus 100.000 

Nye døre og vinduer i beboerhus 300.000 

Udskiftning af CTS anlæg 416.000 

Udskiftning af Driftens redskaber og maskiner 696.000 

9.917.000 



12el: 
Konto 119 - Diverse udgifter kr. 

Kontingent BL 90.000 

Afdelingsbestyrelsens udgifter: 85.000 

- GAB's rådighedsbeløb 35.000 

- Kurser og konferencer 10.000 

- Mødeudgifter 25.000 

- Afdelingsmøder 15.000 

Beboerblad GalgebakkePosten 70.000 

Beboeraktiviteter: 140.000 

- Galgebakkefester 50.000 

- Løn, oprydning og opvask 30.000 

- Beboerudlån og værksteder 50.000 

- Løn, husstandsomdeling 10.000 

Sekretær og Aktivitetsansat 935.000 

Advokatomkostninger 10.000 

Diverse 5.000 

Cafe, indkøb af varer til beboerhus 200.000 

Udvalg og klubber: 44.000 

- Pensionistklub 15.000 

- Genbrugsgård 5.000 

- Tøj-bytte bod 4.000 

- Husdyrudvalg 10.000 

- Kunstudvalg 5.000 

- Agendagruppe 5.000 

Kontorhold 16.000 

I alt konto 119 1.595.000 



Referat fra /·1lvl1- WtOL f(Yc 
Budgetbeboermøde mandag den 12. september 2016 
Mødet var indkaldt som ordinært budgetbeboermøde. Ud over behandlingen af bud
gettet for 2017 var der indkomne forslag på dagsordenen og orientering fra BO
VESTs Økonomichef Bent Frederiksen om den nye opbygning af budgettet. En uge 
inden mødet var materialet til budgetbeboermødet omdelt. Det omdelte budgetfor
slag var en kort udgave. Det detaljerede budget kunne ses på Galgebakkens hjem
meside www.galgebakken.dk og fas ved henvendelse til Ejendomskontoret. Til 
mødet blev der uddelt stemmesedler til 41 husstande, hvilket (ved 700=100%) svarer 
til at 5,9% var repræsenteret på mødet. Endvidere deltog BO-VESTs økonomichef 
Bent Frederiksen samt Ejendomsleder Susanne Palstrøm og Ejendomsmester Rene 
Byrgesen. Ole Kristensen, som er beboer i Hyldespjældet og medlem af Tårngrup
pen, fremlagde forslaget om Tårnet. 

GABs formand Lasse Wilson åbnede mødet og bød velkommen. Lasse mindede 
om, at udleverede stemmesedler ikke må ligge tilbage og flyde på bordene under 
mødet. Man skal tage sine stemmesedler med sig, når man går til pause, og hvis man 
går hjem, inden mødet er færdigt, skal stemmesedlerne afleveres ved udgangen. 

1) Dorte Brink blev valgt til dirigent og Birthe Y. Nielsen (GAB medlem) til med
dirigent.2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 3) Søren Vinzent og 
Lars Messell blev valgt til stemmetællere. 4a) Forretningsordenen: Dirigenten 
gjorde opmærksom på pkt. 14 i forretningsorden, om at ændringsforslag skal frem
sættes skriftligt, så de kan skrives på computeren og fremvises på projektoren og på 
pkt. 15, om at forslag om økonomiske beslutninger, der ikke er indeholdt i budgettet; 
skal være husstandsomdelt inden mødet. Fo1Tetningsordenen blev godkendt. 
4b) Dagsordenen blev godkendt. 

5) Orienteril[Jlg om ny opbygning af budgetterne 
BO-VESTs økonomichef Bent Frederiksen orienterede: Det fremlagte budget ser i år 
anderlede_s ud end tidligere, fordi BO-VEST har indgået en samarb~jdsaftale med 
Domea om i fællesskab at drifte og udvikle IT. Domea er en administrationsorgani
sation, som administrerer ca. 35.000 boliger for 50 boligselskaber_ Ved at gå sam
men om drift og udvikling af IT, har BO-VEST kunnet nedlægge sin hidtidige IT 
afdeling, og BO-VESTs servere er blevet overflyttet til Domea. Skabeloner, som 
bliver designet på grundlag af IT programmerne, bliver ens for BO-VEST og 
Domea. For årets budgetter indebærer dette, at BO-VEST har overtaget Domeas 
kontoplan, som er mindre specificeret, end den BO-VEST tidligere har brugt. Der er 
færre kontoer, og der er ikke forklarende noter. I år har det ikke været muligt at nå at 
indføje noter i budgettet, men det forventes, at noter kan komme med til næste år. 
Der kommer endvidere snart en række nye digitale opfølgningsværktøjer bl.a. et nyt 
netværk, som giver afdelingsbestyrelserne direkte adgang til at se og følge bogførin
gen på de forskellige kontoer. 
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Der blev spurgt, hvorvidt besparelsen på de to årsværk med nedk Jsen afBO-
VESTs IT afdeling modsvarer udgiften ved skiftet til Domea. Bent Frederiksen 
svarede, at disse og andre besparelser ca. modsvarer udgifterne til overgangen til 
Domea. På den lange bane kan derforventes besparelser, men det vigtigste er nok, at 
BO-VEST bliver mindre sårbare på IT området. Der fremkom en række ønsker til 
udbygning og detaljering afbudgettet: -At det kan ses i budgettet, når der optages 
nye lån. - En opgørelse af huslejestigningen opgjort på boligtyper, også i det lille 
husstandsomdelte budget . - Den forventede huslejeudvikling i et 10-årigt 
perspektiv. Bent Frederiksen noterede sig ønskerne og ville tage dem med tilbage. 

6) Budget 2017 
6a) Gennemgang og diskussion af budget 2017 
- og b} Konto 119 og d) Antennebudgettet. 
Jens Ellesøe Olsen fra GAB og økonomiudvalget fremlagde: Budgetforslaget inde
holder en huslejestigning på 1,06%. Dertil kommer et lille separat beløb til indfrielse 
afhjemfald (s. 2 i det detaljerede budget). 

Jens·gennemgik og kommenterede hovedposterne bu4gettet, bl.a.: Nettokapital
udgifterne (konto 101-105) falder meget, fordi nogle lån, er betalt ud. Men beløbet, 
som ikke mere skal betales til afdrag og renter, skal i stedet hensættes på konto 124 
til brug for Helhedsplanen. Planlagt vedligeholdelse (konto 116) stiger med ca. 3 
mio. kr., fordi en række arbejder skal udføres, bl.a. kloak i terræn, maling af unit
bygninger, reparation og udbedring pga. skimmelsvamp, ny legeplads, og udskift
ning af maskiner på vaskeriet. :Endvidere nye radiatorer i baderummene, som tidli
gere er besluttet. Dette dog afhængig af, hvornår renoveringen af baderummene 
sker. Ved beboeraktivitets-kontoen 119 gennemgik Jens de enkelte poster: GABs 
udgifter, lønninger, aktiviteter Beboerhuset, de forskellig~ beboerklubber og -udvalg 
m.v. Under konto 125, ydelser vedr. lån til forbedrings-arbejder ligger bl.a. 580.000 
kr. til afdrag på udgifterne til bygning af nye medarbejderfaciliteter, som blev be
sluttet på beboermødet den 7. september. Under indtægterne fremgår det ved konto 
203.6, at der bruges 600.000 kr. af overskudskontoen i 2017. Bidraget til antenne
anlægget falder fra 143 kr. til 134 kr./md. pr. bolig. 

- Spørgsmål kommentarer og debat: 
Birthe Y. Nielsen, som er Galgebakkens repræsentant i Kommunens Brugergruppe, 
oplyste, at der er udsigt til, at udgifterne til renovation og varme for 2017 bliver 
mindre end for 2016, men kommunes budget er dog endnu ikke endeligt vedtaget. 
Søren Vinzent spurgte, hvor meget der er tilbage på overskudskontoen efter trækket 
på 600.000 kr. Jens svarede, at det kan man desværre ikke se i årets budget, fordi 
noterne mangler, men Jens mente, at der vil være ca. 500.000 kr. tilbage på over
skudskontoen. Dorte Brink fra Beboerhusgruppen spurgte til beløbet på 50.000 kr., 
som plejer at være til rådighed for mindre nyanskaffelser til Beboerhuset. Susanne 
Palstrøni svarede, at udgiften er flyttet over på konto 116, hvor den står som et fast 
beløb. Karen Margrethe spurgte om status for nye legeplad{,er. Biba Schwoon fra 
Legepladsudvalget svarede, at der snart skal laves en vurdering aflegepladsemes 
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tilstand bl.a. den : } blå legeplads, hvor en renovering er tiltrængt. Endvidere er 
der ønsker om en legeplads i Vester, hvor der ikke er nogen i forvejen. Niels Wilken 
spurgte til den 10-årige langtidsplan (s.7 i det detaljerede budget). Jens gennemgik 
langtidsplanen, og Susanne Palstrøm supplerede med, at saldoen (ses på de nederste 
linjer) viser, at Galgebakken er en økonomisk fornuftig afdeling, hvor der hen over 
tid bliver opsparet tilstrækkeligt til fremtidig vedligeholdelse. Jette Rank spurgte, 
hvorfor Husdyrudvalget skal have I 0.000 kr. Jens svarede, at udvalget har planer om 
yderlige tiltag mod uopsamlede hundelorte, og der kommer også nogle udgifter til 
hundelegepladsen. Aage Nissen spurgte om også beboerne i private udlejningsboli
ger betaler et antennebidrag. Susanne Palstrøm og Jens svarede, at BO-VEST ikke 
kan eller må opkræve et særligt antennebidrag-fra private lejere, fordi BO-VEST 
kun kan opkræve penge fra de lejere, som man har kontrakt med. 

6b) Behandllilg af :indkomne forslag til budgettet: 
6b.1:. Fra Tåmgruppen om 100.000 kr. til genopførelse afTåmet 
(s. 2-3 i materialehæftet) 
Forslaget blev fremlagt af Ole Kristensen fra Hyldespjældet, som er med i den Tårn
gruppen: Da det blev klart, at konstrukti.ønen og svejsningerne af det nuværende tårn 
ikke var i orden, blev mulighederne fontt forstærke konstruktionen undersøgt af en 
ny rådgiver. Men konklusionen var, at en udbedring ville være meget bekostelig, 
teknisk problematisk og gå ud over udseendet, så NIRAS blev bedt om, at udarbejde 
at forslag til et nyt Tårn. Tårnets udseende i det nye forslag minder meget om det 
gamle, men dimensionerne og konstruktionen er lavet, så Tårnet kan holde. Gelæn
deret omkring udsigtsplatformen har en højde på 140 cm. af hensyn til sikkerheden, 
selv om Kommunen kun kræver en højde på 120 cm. Udgiften bliver på 850.000 kr., 
hvor Realdania og V As dispositionsfond har givet tilsagn om at betale 325.000 
hver. Tilbage er der 200.000 kr. til ligelig fordeling mellem Galgebakken og Hylde
spjældet. Hyldespjældets beboermøde hat besluttet at bevilge de 100.000 kr. I aften 
skal Galgebakken tage stilling til de sids~e 100.000 kr. Alternativet til at opføre et 
nyt tårn er nedrivning og fjernelse af det huværende, som vil koste hver afdeling ca. 
80.000 kr. ' 

Under debatten gav nogle udtryk for, at man trods ærgrelse over det fej slagne 
første tårnprojekt burde stemme ja til forslaget, fordi merudgiften på 20.000 kr. i 
fht. nedrivning er lille, og fordi tårnet tilføjer oplevelsesværdi for boligområderne. 
Andre mente, at man burde siges nej til yderligere udgifter til et nyt tårn. Der blev 
også udtrykt utryghed mht. sikkerheden, også selv om konstruktionen af det nye 
tårns stabilitet bliver i orden, især fordi det er muligt for børn at kravle op uden på 
tårnet med risiko for fald ned på betonfundamentet, som også det nye tårn skal stå 
på. 

Efter yderligere diskussion for og imod tårnprojektet- herunder spørgsmål om 
muligheden for at gøre erstatningsansvar gældende, andre tekniske muligheder for at 
forstærke den nuværende konstruktion, holdningen til sikkerhed, muligheden for at 
etablere et faldunderlag på soklen, muligheden for blot at lade det nuværende tårn 
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blive stående uden udsigtsplatform, tårnets udseende og udsigten , .åmet - blev 
forslaget vedtaget med 35 stemmer for og 28 stemmer imod. 

6b.2: Forsfag fra GAB og Grønt llldlvallg om 30.000 kr. fil havehjælp 
(s. 3-4 i materialehæftet): 
Biba Schwoon fra grønt Udvalg fremlagde forslaget: Formålet er at gøre det muligt 
at tilbyde havehjælp til beboere, som ikke selv magter at holde deres haver. Opga
ven skal udføres af Albertslund-Glostrup Produktionsskole efter retningslinjer og 
priser, som er aftalt med BO-VEST. Beboerne skal selv levere en egenbetaling, men 
med forslaget afsættes et rammebeløb på 30.000 kr. på budgettet, som kan dække 
halvdelen af udgiften. Driften udvælger på grundlag af det grønne teams kendskab 
til forholdene, hvilke haver og beboere, som får tilbud om havehjælp. 

Under debatten blev det spurgt om, hvorvidt der er et element aftvang i ordnin
gen. Biba, Jette Rank og Susanne Palstrøm understregede, at hensigten med forsla
get alene er at tilbyde havehjælp·til beboere, som ikke magter at holde deres haver. 
Forslaget er ikke tænkt som et url;gangspunkt for en efterfølgende misligholdelses
sag. Bent Frederiksen fra BO-VEST præciserede, at når der redegøres for, at bebo
ernes betaling for havehjælp ikke er en pengepligtig ydelse, så betyder det, at BO
VEST ikke kan stille krav om betailing, som ved huslejeopkrævning. 
Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 

6e) Godkendelse af det sandede budget . 
Efter vedtagelsen af de to indkomne forslag og med en indregning af et ekstrabeløb 
på 130.000 kr. i budgettet for 2017,)om følge af disse forslag, blev huslejestigningen 
på ca. 1,27%. Dette budget blev vedtaget med stort flertal. · 

7) Behandling af :indkomne forslag uden budgetkonsekvens 
7.1: Beboerforslag om sikring af antal p-pfadser lllnder renoveringen 
(s. 5 i materialehæftet) 
Forslaget var stillet af Birthe Y. Nielsen og Olga Lundsager, og Olga fremlagde det: 
Forslaget er inspireret afrenoveringen af de 4 prøvehuse, hvor materialer og skur- -
vogne kom til at fylde meget på p-pladsen. Det må forventes, at der bliver endnu 
større pladsproblemer på parkeringsområderne, når den store renovering af alle 
Galgebakkens huse går i gang, og det undrer dem, at man på trods af dette fortsætter 
med at plante nye træer på p-pladsetile. Formålet med forslaget er at sikre, at parke
ringsområderne, også mens renoverip:gen foregår, skal have plads til de 424 biler, 
der ifølge optællingen i årets Agendaplan (s. 5) er parkeret på Galgebakken. For at 
sikre plads bør man bl.a. indstille plantning af nye poppeltræer på parkeringsområ
derne. 

Under debatten var der støtte til, at plads til materialer, skurvogne, maskiner osv. 
samt plads til bilerne skal prioriteres under renoveringsperioden, og at plantning af 
nye poppeltræer derfor bør stilles i bero. Herimod blev det indvendt, at det er endnu 
er alt for tidligt at sige noget om, hvor meget plads der bliver brug for til renoverin
gen, og hvorhenne renoveringsmaterialer, skurvogne mv. skal placeres, og det kan 
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være, at det ikke 1 /", '::C nødvendigt af fælde træer. Plantning af nye træer sker efter 
en plan, som er vemaget på et beboermøde. Denne plan bør bibeholdes, for ikke at 
Galgebakken kommer til at mangle opvoksede træer af en vis størrelse, som kan 
fylde ud, efterhånden som de gamle skal fældes. 

Hen mod slutningen af debatten ændrede forslagsstillerne deres forslag, så det fik 
form af en hensigtserklæring: " Nuværende antal af P-pladser bibeholdes under hele 
renoveringen." 
Ved afstemningen var der flertal imod forslaget. 

7.2: Beboerforsfag om solceller (s. 5n. i materialehæftet) 
Niels Wilken begrundede sit forslag med, at der er,kommet nye metoder til at mon
tere solceller på tage, så tagene ikke bliver beskadiget. Derfor synes han, at det skal 
tillades at sætte solceller på Galgebakkens tage, selvfølgelig efter anvisninger og 
kontrol fra Driften. Forslaget bestod af to dele: 1. En tilladelse til opsætning af sol
celler på skurtage og hustage. 2. At skurene ved prøvehusene laves, så der kan 
monteres solceller på dem. 

Ved debatten var der indvendinger imod at placere solceller på Galgebakkens 
tage, fordi tagpap ikke er egnet som underlag, og fordi boligernes tage er skrøbelige, 
hvorfor færdsel på tagene bør begrænses mest muligt. Jens Ellesøe Olsen havde 
indhentet generelle informationer fra solcelle-installatører, og han vurderede på 
grundlag heraf, at der vil være en ret dårlig økonomi i at montere solceller med en 
45° hældning mod syd på Galgebakkens flade tage. 

Niels Wilken svarede, at der eksisterer mere simple solcelleløsninger, hvor sol
cellerne kan lægges på tagene og fastholdes med fliser og/eller simple beslag. Til
slutning af el kan også gøres billigere end ved de teknikker, som Jens skitserer. 
V ed afstemningen var der stort flertal imod begge forslag. 

7.3. Beboerforslag om anvendelse afBeboerhlllset lllnder renoveringen 
(s. 6 i materialehæftet.) 
Jette Rank fremlagde forslaget, som går ud på at holde beboerhuset åbent i dagti
merne under renoveringsperioden, så beboere, som er hjemme i dagtimerne, har et 
sted at opholde sig, mens der fotegår renoveringsarbejde i deres bolig. Forslaget skal 
ses som en principbeslutning, hv.or der først skal træffes beslutning om de mere 
praktiske forhold og om finansieringen, når vi kommer nærmere renoveringen. 

Dorte Brink fra Beboerhusgruppen sagde, at de er positivt indstillet til forslaget, 
men det må påregnes, at der koIIlll'ler nogle ekstra lønudgifter til åbning/lukning og 
til rengøring af huset. Endvidere er beboerhuset ikke altid ledigt i dagtimerne, for 
nogen gange er der forskellige aktiviteter også om dagen. 
Forslaget blev vedtaget. 
8) Eventuelt: Der ikke nogen bemærkninger under evt. 

Dirigent: 
Dorte Brink 

Formand for 
Afdelingsbestyrelsen: 

Lasse Wilson 

2. oktober 2016 

Referent: 
StenHansen 
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Referatfra beboermøde 7. september 2016. Pkt. 6: 
Forslag til bygning af nye medarbejderfaciliteter 
Her kommer et kort referat af beslutningen om byggeprojektet, som blev 
truffet på beboermødet den 7. september. Referatet kommer, fordi 
byggeprojektet er indeholdt i Galgebakkens budget for 2017, som skal 
behandles på budgetbeboermødet på mandag den 12. september: 

På beboermødet blev fremlagt et projektforslag H, som på nogle 
punkter var ændret i forhold til tegningen i det tidligere omdelte 
materiale til beboermødet: 
Stien ved Torv 9's baghaver nedlæges, og der lukkes med et hegn ud 
til p-pladsen. Der afsættes et erstatningsareal til Torv 9's nyttehaver. 
Bygningen får færre døre og vinduer, som vender ud til Torv 9's 
baghaver. (Se næste side: Forslag H, plantegning). Dette er gjort for 
at imødekomme indvendinger og ønsker fremsat på nabohøringen den 
23. august. · 
Økonomien i forslag H er uændret: Samlede udgifter 11,3 mio. kr. 
Huslejekonsekvens 7,29 kr./m2/år. 

Efter afstemningen med afstemningstemaet: 

"Beboermødet beslutter, at der etableres nye medarbejder
faciliteter i henhold til det fremlagte budget og tegninger." 

kunne Dirigenten konstatere, at der var stort flertal for forslaget. 

Dirigent: 

Dorte Brink 

Formand for 
Afdelingsbestyrelsen: 

Lasse Wilson 

9. september 2016 

Referent 

StenHansen 

Beslutning om bygning af nye medarbejderfaciliteter på beboermødet 7. sept. 2016, pkt. 6. 
(omdelt med Galgebakke Posten nr. 407) 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN, MARK 2-6 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Indkaldelse til: 

Ekstraordinært beboermøde om: 
- Beslutning om byggeprojekt til nye medarbejderfaciliteter 

- Revision af Galgebakkens Agendaplan 
- Revision af Galgebakkens Landskabsplan 

Onsdag den 7. september 2016 
kl. 20.00 i Beboerhuset 

(bemærk sent starttidspunkt pga. spisehus) 

Beboermødet indkaldes 
- for at træffe beslutning om bygning af nye medarbejderfaciliteter. (Emnet er blevet 
debatteret på regnskabsbeboermødet 29. marts) 
- samt for behandling af forslag til 3-års-revision af Agendaplan og Landskabsplan 
Udgifterne til byggeprojektet er indarbejdet i budgettet for 2017, som fremlægges på 
budgetbeboermødet den 12. september. 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmeoptællere 
4) Referat fra regnskabsbeboermødet 29. marts 2016 (se GB Posten nr. 404, maj 2016) 
5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Forslag til bygning af nye medarbejderfaciliteter. 

7) Galgebakkens Agendaplan for 2016-2019 (3-års-revision) 

8) Galgebakkens Landskabsplan for 2016-2019 (3-års-revision) 

C\ 

Materiale om byggeprojektet, budget, Agendaplanen og Landskabsplanen 
omdeles 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/år udleveret 2 stemmesedler. 
Husk deifor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 

(Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt onsdag den I 0. august) 

VEND! 



BILAG til 
Landskabsplan sept. 2016 

Beskyttelse af Galgebakkens træer i renoveringsprocessen -
samt forberedelse og tilrettelæggelse af Helhedsplanen 

Formålet med træbeskyttelsesplanen er at forhindre, at træerne skades under renoveringsprocessen 
og efterfølgende skal fjernes. 

Det er vigtigt at forstå, at skader på træer ikke kun er synlige skader som knækkede grene eller sår 
på stammer. Det er i høj grad også beskadigede rødder - ~nten ved direkte fysisk kontakt som 
overgravede rødder eller ved tryk på rødderne fra færdsel oven på træets rodsystem. Beskadigede 
rødder viser sig først senere i form af døde grene eller døde partier i kronen. 

Definering og registrering af væsentlige træer 
Med udgangspunkt i Galgebakkens Landskabsplan skal de bevaringsværdige træer udpeges. 
Træerne skal registreres på et kort med art, alder, højde, kronediameter samt en vurdering af 
sundhedstilstanden. På kortet registreres det areal, det er nødvendigt at friholde for færdsel for ikke 
at beskadige træets rødder. Fotografier eller videooptagelser vil være velegnet som dokumentation i 
forbindelse med registreringen. 
K01iet vil kunne bruges i udarbejdelsen af udbudsmaterialet, således at entreprenørerne er bekendt 
med, at der skal tages hensyn til udvalgte træer, og at dette skal indregnes ved afgivelse af tilbud. 

Information 
Det er vigtigt, at bestyrelse, drift, byggesagkyndige, rådgivere, entreprenører og den enkelte 
arbejder er bekendt med Galgebakkens krav til hvilke træer, der er beskytte~, og hvordan de 
beskyttes. Dette kan gøres via skriftlige og mundtlige informationer til de involverede parter både 
inden renoveringen går i gang, og mens renoveringen står på. 

Inden renoveringen går i gang 
Inden arbejderne påbegynder renoveringen i et område, foretager gartnerteamet den nødvendige 
beskæring/pleje af træerne. Det vil være nødvendigt at indhegne områder, hvor der står 
bevaringsværdige træer. Hegnene skal blive stående, indtil alle entreprenører er færdige. 

Under renoveringen 
Der skal være en god kommunikation mellem entreprenører/arbejdere og gartnerteamet, således at 
det bliver naturligt at inddrage gartnerteamet, hvis der er tvivl, om planlagte handlinger fra 
entreprenører/arbejdere kan skade træer. Der føres tilsyn fra gartnerteamet, og handlinger, der 
skader træernes rødder, og synlige skader på træer registreres. Entreprenører, rådgivere og bygherre 
informeres om disse skader. 
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Facade mod syd 

Eks. genbrugsgård Eks. "lade" Nye nyttehaver f- 3,7m --+ Private haver 

IND 

DATO0S.09.2016 TEGN FS 

GALGEBAKKEN - NYE MANDSKABSFACILITETER 
Facade mod syd - facade mod nord 

(Facade mod for hovedsti) 

Facade mod nord 

MAL 1:200 

~~ww 
FORSLAG H - FACADE 1 



Facade mod vest Ny beklædning på "laden" 

Ny garage syd for hovedsti 

Ny garage syd for hovedsti Hovedsti 

Hovedsti 

(Eksisterende genbrugsgård) 
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GALGEBAKKEN - NYE MANDSKABSFACILITETER 
Facade mod øst - facade mod vest 

Ny garage syd for hovedsti 

(\ 
Facade mod øst 
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FORSLAG H - FACADE 2 



Grønne facadeplader Trælameller på facaden Fast solafskærmning Nye trælameller eksisterende hegn 

DA TO 05.09.2016 TEGN FS 

GALGEBAKKEN - NYE PERSONALEFACILITETER 
Facade mod syd 
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Referatfra EM- wa.ppc_, 
Beboermøde 7. sept. 2016 om bygning af nye medar
bejderfaciliteter, Agendaplan og Landskabsplan. 
Beboermødet var indkaldt som ekstraordinært beboermøde for behandling af de tre 
ovennævnte emner. Årsagen til at holde et ekstra beboermøde kort inden budgetbe
boermødet den 12. september var, at Afdelingsbestyrelsen ville sikre bedre tid til 
behandlingen af emnerne. Materialet til mødet (byggeprojekt, Agendaplanen og 
Landskabsplanen) blev omdelt en uge inden mødet. 

Til mødet blev der uddelt stemmesedler til 37 husstande, hvilket (ved 700=100%) 
svarer til, at 5,3% var repræsenteret på mødet. Til mødet deltog endvidere Arkitekt 
Frank Sørensen samt Ejendomsleder Susanne Palstrøm, Ejendomsmester Rene 
Byrgesen, Driftssekretær Irene Monberg og Gartner Kim V anner. 

1) Dorte Brink blev valgt til dirigent og Birthe Y. Nielsen (GAB medlem) til med
dirigent. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke må ligge stemmesedler og 
flyde på bordene. Hvis man forlader mødet pga. pause, skal man tage sine stemme
sedler med ud, og hvis man går hjem inden mødet er slut, skal stemmesedlerne afle
veres. 2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 3) Fridtjof Herling og 
Lars Messen blev valgt til stemmetællere. 4) Der var ingen bemærkninger til 
referat fra regnskabsbeboermødet 29. marts 2016. 
5a) Godkendelse af forretningsordin: Dirigenten gjorde opmærksom på punkt 14 i 
den sædvanlige forretningsorden, om at ændringsforslag skal fremsættes skriftligt, 
så de kan skrives på computeren og jremvises med projektoren. Hos dirigenten lig
ger nogle særlige sedler, som skal bruges til ændringsforslag. Endvidere pkt. 15, at 
økonomiske beslutninger. som ikke er indeholdt i budgettet, skal være offentliggjort 
ved husstandsomdeling. Forretningsorden~n blev godkendt. 
5b) Godik.endelse af dagsorden: Efter at det var tydeliggjort, at nabohøringen om 
byggeprojektet og kommentarer til nabohøringen indgår under pkt. 6 som en del af 
behandlingen af forslaget, blev dagsordenen godkendt. 

· 6) Forslag til lbygning af nye me·darbejderfaciliteter: 
Jens Ellesøe Olsen fra GAB og byggeprojektudvalget fremlagde forslaget og blev 
undervejs suppleret af $usanne Palstrøm og Frank Sørensen: Jens opridsede udval
gets stillingtagen til de indvendinger og ønsker, som fremkom på beboermødet 29. 
marts. Bl.a.: Udvalget har ikke fundet det hensigtsmæssigt kun at lave en ny byg
ning til Ejendomsfunktionærerne og indrette kontorerne i en Galgebakkebolig. Et 
forslag om dette blev i øvrigt nedstemt på beboermødet i marts. Ideen om at spare 
byggeudgifter ved at indrette rummene til flere funktioner - f.eks. mødelokale og 
kantine som samme rum - kunne ikke indarbejdes, fordi der holdes mange møder i 
dagtimerne, og kantinen skal stå til rådighed for medarbejderne i løbet af dagen. 
Udvalget fastholder også, at Udlånskontoret, som er Beboerhusmedarbejderens 
arbejdsplads, bliver placeret i den nye bygning. Dette især for at forhåndssikre at 
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der ikke igen opstå1 . situation, hvor en medarbejder skal flytte ud i en pavillon 
pga. de nuværende lokalers dårlige stand og/eller fordi lejemålet ophører. 

Som følge af nabohøringen den 23. august fremlægger udvalget på aftenens bebo
ermøde et projektforslag H (se bilag: Forslag H, plantegning), som på nogle punkter 
er ændret i forhold til tegningen i det tidligere omdelte materiale til beboermødet: 
Stien ved Torv 9's baghaver nedlægges, og der lukkes med et hegn ud til p-pladsen. 
Der afsættes et erstatningsareal til Torv 9's nyttehaver. Kantines vinduer flyttes, så 
de vender ud mod p-pladsen, hvorved den nye bygning får færre vinduer, som ven
der ud til Torv 9's baghaver. Men bygningens facade er ikke rykket længere væk for 
Torv 9's baghaver, selv om dette også blev ønsket på nabohøringen. Fordi dette kun 
kan gøres ved at mindske bygningens areal pga. hovedvandledningens byggelinjer, 
som ligger helt op til hjørnet af bygningen. Bygningen bør ikke gøres mindre, fordi 
det vil give for trange og uhensigtsmæssige forhold. Økonomien i forslag H er uæn
dret: Samlede udgifter I 1,3 mio. kr. Huslejekonsekvens 7,29 kr./m2/år. 

Under debatten blev de forskellige problemstillinger og synspunkter, herunder det 
som var oppe på nabohøringen, drøftet nærmere. ,Dorte Brink fra Beboerhusgruppen 
sagde, at Beboerhusgruppen helst ser at beboerudlånet er placeret ved beboerhuset, 
som nu, men da det er usikkert hvor længe vi har kommunens bygninger hvor udlå
net ligger nu, har vi forståelse for at tnan vil sikre en plads til udlånet i det nye byg
geri. Vi ønsker dog kun denne mulighed taget i brug hvis andet ikke kan lade sig 
gøre. 
Efter afstemningen med afstemningstemaet: 
"Beboermødet beslutter, at der etabl,eres nye medarbejder-faciliteter i henhold til 
det fremlagte budget og tegninger. " 
kunne Dirigenten konstatere, at der var stort flertal for forslaget. 

7) Galgebakkens Agendaplan. for 2016-2017 
Lars Messell fra Agendagruppen fremlagde Agendaplanen: Planen er udformet på 
samme måde som de foregående år: Der er opstillet en række tal for ressourcefor
bruget i løbet af de foregående år, som både sammenlignes med forbruget for tidli
gere år og sammenlignes med Agendaplanens målsætninger. Årets tal for forbrugene 
er stort set uforandrede i fut. Året før, Der er to primære målsætninger for det 
kommende år: I. Den nye affaldsordning, hvor Agendagruppen bl.a. med informa
tion til beboerne og med ambassadør61tdningen vil hjælpe til med til at forbedre 
affaldssorteringen. 2. Helhedsplanen, hvor Agendagruppen vil prøve at komme med 
forslag til at gøre Helhedsplanen mere bæredygtig. 

Debatten drejede sig især om affaldet og om minicontainerne på affaldsøerne. Det 
blev bl.a. forslået at kontakte og informere nyindflyttere om, hvordan man bruger 
Galgebakkens affaldssystem. Håndværkere burde bruge den fælles genbrugsgård i 
stedet for at fylde minicontainerne på affaldsøerne. Susanne Palstrøm oplyste, at de 
håndværkere, som Galgebakken har aftaler med, får meget tydelig besked på dette. 
Der var ønsker om at få renset minicontainerne bedre. Susanne Palstrøm oplyste, at 
opgaven med rensning af containerne for nyligt har været i udbud, så det sker meget 
snart noget. 

eK?uBE!l 5:<o/6 1vRL1og 
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Agendaplanen blev vedtaget med et stort flertal. 

8) Ga.Xgeloa.kke:ns La:ndslkabspfa:n fo:r 2016-2019 (3-års-revisio:n) 
Biba Schwoon fra Grønt Udvalg fremlagde Landskabsplanen: Biba præsenterede 
beboerne i Grønt udvalg og Galgebakkens gartner Kim Vanner, som sammen har 
lagt et stort arbejde i revisionen af Landskabsplanen. 
Landskabsplanen for de kommende tre år er nyskrevet, hvorved de ændringer, som 
er besluttet på tidligere beboennøder, er skrevet ind i den nye Landskabsplan på en 
mere sammenhængende måde. Man kan have bange anelser om den kommende 
Helhedsplanrenoverings konsekvenser for det grønne på Galgebakken. 
Vi ved dog ikke så meget konkret endnu, bortset fra at jorden rundt om husene skal 
graves op ned til soklerne. Hvad der skal ske med fældning af træer m.m. skal afta
les mellem den fremtidige entreprenør og Galgebakkens grønne team. 
For at sikre at så mange træer som muligt kan blive stående under renoveringen, har 
det grønne team søgt at skitsere no:gle principper for træbeskyttelse og samarbejde 
med den kommende entreprenør. D.ette er med som bilag til Landskabsplanen. 

Der var mange som roste Galgebakkens grønne områder og det store arbejde, som 
det grønne team udfører. Landskabsplanen blev betegnet som godt opslagsværk, der 
på en spændende måde beskriver Galgebakkens flotte grønne områder. Det blev 
også sagt, at mange forskellige vilde planter har gode levevilkår på Galgebakken. 

Der var også kritiske bemærkninger om, at det er for vanskeligt at få fældet træer, 
der giver gener. Det blev nævnt, at det havde været meget tungt at trænge igennem 
med ønsker om bedre plads til parkering på p-plads A, og Birthe Y. Nielsen gjorde 
opmærksom på, at hun sammen med en anden beboer havde lavet et forslag om at 
sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser under renoveringen. Forslaget kommer 
dog først på.budgetbeboermødet p.å mandag. Det blev sagt af flere, at der for mange 
høje træer tæt ved husene, især fordi det hindrer sollys i haverne. 

Niels Wilken fremsatte ændringsforslag til Landskabsplanen om at ændre det her 
overstregede i afsnittet om sol og lysforhold (side 17 inidt): 
FRA: Sol og lysforhold Der skal tages hensyn til lysforhold ind i boligerne og i 
haverne. Der kan ikke for;entes sollys ned i haven på gffl'lSke særlige tidspunkter, 
deg er det rimeligt, at der er sollys 1 haven i løbet af dagen, alt efter havens 
placering i forhold til verdenshjørner. TIL: Sol og lysforhold. Der skal tages hensyn 
til lysforhold ind i boligerne og i heroerne. Det er rimeligt, at der er sollys i haven i 
løbet af dagen, alt efter havens plac,;ering i forhold til verdenshjørner. 

Ved afstemningen var der flertal for ændringsforslaget. 
Herefter blev Landskabsplanen vedtaget med stort flertal. 

Dirigent: 
Dorte Brink 

Formand for 
Afdelingsbestyrelsen: 

Lasse Wilson 

Bilag til referatet: Plantegning Forslag H ( det vedtagne forslag) 

28. september 2016 

Referent: 
StenHansen 
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l311~wap~ 
Referatfra beboermøde 7. september 2016. Pkt. 6: 
Forslag til bygning af nye medarbejderfaciliteter 
Her kommer et kort referat af beslutningen om byggeprojektet, som blev 
truffet på beboermødet den 7. september. Referatet kommer, fordi 
byggeprojektet er indeholdt i Galgebakkens budget for 2017, som skal 
behandles på budgetbeboermødet på mandag den 12. september: 

På beboermødet blev fremlagt et projektforslag H, som på nogle 
punkter var ændret i forhold til tegningen i det tidligere omdelte 
materiale til beboermødet: 
Stien ved Torv 9's baghaver nedlæges, og der lukkes med et hegn ud 
til p-pladsen. Der afsættes et erstatningsareal til Torv 9's nyttehaver. 
Bygningen får færre døre og vinduer, som vender ud til Torv 9's 
baghaver. (Se næste side: Forslag H, plantegning). Dette er gjort for 
at imødekomme indvendinger og ønsker fremsat på nabohøringen den 
23. august. · 
Økonomien i forslag Her uændret: Samlede udgifter 11,3 mio. kr. 
Huslejekonsekvens 7,29 kr./m2/år. 

Efter afstemningen med afstemningstemaet: 

"Beboermødet beslutter, at der etableres nye medarbejder
faciliteter i henhold til det fremlagte budget og tegninger." 

kunne Dirigenten konstatere, at der var stort flertal for forslaget. 

Dirigent: 

Dorte Brink 

Formand for 
Afdelingsbestyrelsen: 

Lasse Wilson 

9. september 2016 

Referent 

StenHansen 

Beslutning om bygning af nye medarbejderfaciliteter på beboermødet 7. sept. 2016, pkt. 6. 
(omdelt med Galgebakke Posten nr. 407) 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Til ABC Tryk: 

Hej Jan: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
24. august 2016 13:42 
ABC Tryk. Jan E. Petersen (post@abc-tryk.dk) 
Aftalt trykkeopgave og vedhæftede dokumenter 
Omslagsfoto til trykker.jpg; Til Trykker Agendaplan 2016-2017.doc; Til Trykker 
Agendaplan 2016-2017.pdf; Til Trykker Lanskabsplan 2016.docx; Til Trykker 
Lanskabsplan 2016.pdf; Til Trykker Oversigtstegning s. 3.pdf 

Som aftalt pr. tlf. for lidt siden: Vedhæftede dokumenter til trykkeopgave for Galgebakken: 

- Agendaplan 2016. Trykkes i 840 eksemplarer i farver, foldede A3 ark m. hæfteklammer i ryggen. 

- Landskabsplan 2016. Trykkes i 840 eksemplarer i farver, foldede A3 ark m. hæfteklammer i ryggen . 
. .Jmslaget (= første og sidste side} i Landskabsplanen skal bestå af et farvefoto med forsidetekst. Dette foto er 

vedhæftet her som en separat JPEG billede (forsideteksten skrevet v.hj.a. Picasa} . 
Side tre i landskabsplanen skal består af et oversigtskort. Dette er vedhæft her som et separat PDF dokument. 

Levering senest tirsdag eftermiddag den 30. august (ring på min tlf.: 23 29 28 46, hvis det bliver efter kl. 16.00}. 
Leveringsadresse: Galgebakkens Ejendomskontor, Galgebakken Mark 2-6. (nærmeste p-plads er indkørsel B fra 
Kærmosevej. Der er ca. 50-100 m. at gå fra p-plads til adressen} 

Mvh. fra Sten, GAB sekretær ( 23 29 28 46 ) 

30-08-2016 15:2915:29 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Hej Jan: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
10. august 2016 15:00 
ABC Tryk. Jan E. Petersen (post@abc-tryk.dk) 
Forespørgsel om pris og leveringstid for en trykkeopgave 

Jeg vil gerne spørge til priser og leveringstider for en evt. trykkeopgave for Galgebakken (Galgebakkens 
Landskabsplan og Agendaplan.) 
Det er stadig noget uafklaret, hvor mange sider det bliver, om det skal være i farver eller i sort-hvid - og om det 
overhovedet skal trykkes eller om det blot lægges ud på vores hjemmeside. 
Men for at have noget konkret vil jeg spørge til pris og leveringstid på en trykkeopgave magen til den, du ordnede 
for os for i beg. af september 2013, altså for tre år siden: 

A4 hæfte (foldede A3 ark, to hæfteklammer i ryggen), 28 sider i farver. Kopieret i 850 eksemplarer og leveret på 
Galgebakken senest onsdag d. 31. aug. kl. 7.00. 
Jeg vil også gerne høre om leveringstid og pris for en tilsvarende trykkeopgave, men trykt i sort-hvid. 

Mvh. fra Sten, GAB sekretær 

10-08-2016 15:0215:02 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

BO FRYDENBERG 

J&R FRYDENBERG A/S 
BALDERSGADE 12 - 16 
DK-2200 KØBENHAVN N 
TLF: +(45) 35 81 03 33 
FAX: +(45) 35 85 33 85 

DIREKTE: +(45) 35 31 70 72 
BO@FRYDENBERG.DK 

SE HVAD VI KAN PÅ: 

Med venlig hilsen 

Susanne Palstrøm <spa@bo-vest.dk> 

2. august 2016 10:26 
Sten-Erik Hansen_Afd.best.sekr._ VA59_arbejde 
trykker 

BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen 

Galgebakken 
Galgebakken Mark 2-6b 
2620 Albertslund 
Telefon: +45 8819 0215 

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

02-08-2016 10:5210:52 



[fOUIDi] [l'RODUKTIR] [PRISER] [KONTAKT] 

OFFSET TRYK li DIGITAL TRYK// GRAFISK DESIGN li 
CAD-PLOT Il TEGN!NGSKOPI // POSTERPRINT li BANNER li 

WEB-DESIGN // EFTERBEHANDUNG li SCANNING tf 
BOGPRODUKTION li BILLEDBEHANDUNG // 

FOTOOPTAGELSER li VARIABLE DATA li 
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FRYDENBERC 
P~INT, KOPI &. TRYK 

Frydenberg A/S 

Baldersgade 12 - 16 
2200 København N 
Telefon 35 81 03 33 
Telefax 35 85 33 85 

[Fll!MA] 

Klik her, så får du et kort der viser vej. 

Abent fra kl. 8.00 til kl. 16.30 mandag til fredag 

[NYHIDU] 
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[PRISER] [mu,mcJ rFIRMA] [NYHEDER] 

Vi laver offsettryk af alle slags produkter i store oplag, med den højest mulige finish. 

Vi trykker brochurer, brevpapir, kuverter m.v., i alle størrelser fra visitkort til plakater. 

Vi trykker i alle pantonefarver, det antal farver du måtte ønske. 

Med 4-farve teknikken dækkes alle nuanær. 

Ligeledes kan vi lakere, kachere, præge eller udstanse dit materiale. 
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START med en 

Print er reproduktion af digitale dokumenter i sort/hvid eller farve, i formal og oplag 
efter dit behov. 

Vi printer i en høj opløsning, der giver sublim billedgengivelse, som gør printene 
anvendelige til en lang række formål. 

Vi udfører print og kopiering i alle formater og oplag. Du kan få målfaste og knivskarpe 
kopier af arkitekt- og konstruktionstegninger såvel som massekopierede manualer, 
rapporter, studieopgaver o.s. v. 

Du kan få farveprint i store formater, med en suveræn gengivelse af selv svage 
nuancer. 

Anvendes fx til udstillingsprojekter, plakater, skilte, brochurer, datablade, 
kursusmateriale, flyers, nyhedsbreve og konkurrenæforslag mm. 

rFIRMA] [NYHEDER] 



Pr. 1. marts 2003 

J&R FRYDEN BERG A/S 
Salgs- og leveringsbetingelser 
Almindelig del 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og vores grafiske hus, herefter kaldet 
leverandøren, i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. 

1. Tilbud og aftale 
1. 1 Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne. 
1. 2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget afleverandøren. 
1. 3 Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., 

er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt. 
1. 4 Tilbudet er betinget af, at: 

• Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet. 
• Bestilleren ikke forlanger arbejdet udførtidelleverancer i stedet for en samlet leverance som anført i tilbudet. 
• Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud. 

1. 5 Alle aftaler og bestillinger, der afgives ved anvendelse afleverandørens elektroniske system behandles på samme 
måde, som hvis de var afgivet ved en traditionel skriftlig bestilling. Bestilleren er indforstået med, at en ordre er 
bindende og endeligt afgivet til leverandøren, når ordren hos leverandøren registreres som værende indtastet i 
systemet. 

2. Pris 
2.1 
2.2 

Alle priser er ekskl. miljøbidrag, levering som kastninger samt moms. 
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige 
afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede 
stigninger. 

2. 3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige 
afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne 
dokumenterede fald. 

2. 4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske 
kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende. 

2.5 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for: 
• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være 
ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. 
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at 
arbejdet er påbegyndt. 
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet. 
• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. 
• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse afbestillerens digitale eller analoge materiale og/eller 
værktøj efter levering har fundet sted. 
• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens 
forhold. 
Tillægsbetingelser for bogbinderiarbejde: 

2. 6 Priser er beregnet på grundlag af modtagelse af papir i vinkelskåret, opstødt tilstand med tydelig angivelse af 
anlæg og med ubeskadigede kanter. For ark, som klæber sammen, beregnes ekstra. 

2. 7 Eventuelle fejl i de trykte oplag, der forårsager produktionsstop hos leverandøren, berettiger leverandøren til 
betaling for den tabte produktionstid og andet tab. 

3. Levering 
3. 1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren og på den fysiske eller elektroniske adresse der 

er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: 
• Bestillerens handling eller undladelse, samt de i øvrigt i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder. 

3. 2 Såfremt de i pkt. 3.1 nævnte omstændigheder indtræder, har leverandøren ret til en forlængelse afleveringstiden 
eller til at hæve aftalen. 

3. 3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse afleverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er 
leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af 
leverandøren beregnede merpris. 



3. 4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet. 
3. 5 Såfremt der ikke er aftalt en fysisk eller elektronisk leveringsadresse bestemmer og oplyser leverandøren denne. 
3. 6 Drift af elek_troniske produkter, ydelser eller services sker under forhold, der teknisk, stabilitetsmæssigt og 

sikkerhedsmæssigt lever op til den aktuelle standard på området. Driftsspecifikationer afpasses efter de enkelte 
ydelser og opdateres løbende. 

4. Betaling 
4. 1 Betaling sker enten senest på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige 

betalingsdag ellers kontant ved levering. 
4. 2 Derpåløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente. Leverandøren beregner sig 2% 

pr. påbegyndt måned i morarente ved forsinket betaling .. 
4. 3 På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. 
4. 4 Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver 

udgift forbundet hermed. 
4. 5 Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til 

delvis fakturering. 

5. Ejendomsret, ophavsret, sikkerhed m.v. 
5. 1. Ophavsretten til de afleverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m., 

det være sig af fysisk og/eller elektronisk karakter, tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens 
godkendelse, hverken helt eller delvist overlades til tredjemand. 

5. 2 Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer 
m.m. af fysisk og/eller elektronisk karakter til brug for leverancen, er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset 
om det tilvejebragte er særskilt faktureret. 

5. 3 Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale 
herom. 

6. Forsinkelse 
6. 1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, 

såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid 
og sted. 

7. Mangler 
7. 1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale 

informationer, prøvetryk og lignende. 
7. 2 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra 

godkendt prøve eller aftalt specifikation. 
7. 3 Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller 

andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mereller 
mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens 
leveringsbetingelser. 

7. 4 Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller 
reklamerer bestilleren senere end 5 arbejdsdage fra levering, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen 
gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid. 

7. 5 Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller 
andet til leverancen. 

7. 6 Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke har 
givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering. 

7. 7 Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede 
arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle 
rettelser af numre ekstra. 

8. Ansvar 
8. 1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede, eller i tilfælde af driftsstop, driftsforstyrrelser og 

lign. på elektroniske produkter, ydelser eller services leveret af- eller drevet af /hos leverandøren, har 
leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: 
• Fejl i eller beskadigelse af produktions- eller driftsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller 
beskadigelse af produktionen og/eller driftsforstyrrelser eller driftsstop på elektroniske produkter, services eller 
ydelser. 



• Manglen de anvendelse hos bestilleren af de brugerspecifikation er vedrørende operativsystem, internetbrowser, 
sikkerhedsindstillinger eller lignende, der er specificeret afleverandøren i forbindelse med levering af 
elektroniske produkter, services eller ydelser. 
•Alleøvrige forhold der kan henføres til bestillerens eller andre tilknyttede brugers interne IT-installation. 
• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. 
• I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom hacking, brand, vandskader, internet 
nedbrud, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, 
rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig 
vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation. 

8. 2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til 
underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller 
virksomhedens ophør. 

8. 3 Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge 
af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det 
leverede. 

8. 4 Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis 
den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og 
hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. 
Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans 
folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. 
Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, derforvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter 
der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, 
medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. 
Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. 
I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der 
rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren 
skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. 

8. 5 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller 
udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og 
øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager 
leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af 
tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar. 

8. 6 Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som 
ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller 
med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. 
Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd 
udvist afleverandøren eller vore folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og 
undergang. 

8. 7 Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar fra det aftalte leveringstidspunkt af elektroniske produkter, 
ydelser eller services. Ved fejl i design, funktionalitet eller lignende kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for 
deraf følgende tab, men er alene pligtig til at udbedre fejlen 
Tillægsbetingelser for reproarbejde: 

8. 8 Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar ved trykningens begyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder 
trykplader, film, filer o. lign., kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for deraffølgende tab, men er alene pligtig at 
levere nye, rettede trykforme. 

Till ægsbetingelser for bogbinderiarbejde: 
8.9 Leverandørens forsikring dækker kun for de hos leverandøren udførte arbejder og de dertil medgåede materialer, 

hvorimod det trykte materiales værdi samt andet tab for bestilleren, ikke dækkes afleverandørens forsikring. 
8.10. 1 Leverandøren betaler ikke dekort eller erstatning for eventuelle manglende eksemplarerforårsaget af 

utilstrækkelige indstillingsark til leverandøren. 
Nedenstående procentsatser angives til vejledning om tilstrækkelige indstillingsark under normale forhold: 

Oplag over 1.000 eksemplarer 8,0% 
Oplag over 2.000 eksemplarer 7,0% 
Oplag over 5.000 eksemplarer 5,0% 
Oplag over 10.000 eksemplarer 4,0% 
Oplag over 20.000 eksemplarer 3,5% 

Ved beregning af indstillingsark må der desuden tages hensyn til papirkvaliteten, trykkets beskaffenhed, om 
arbejdet udføres som håndarbejde eller på maskine, samt hvor mange discipliner tryksagen skal gennemgå, 
hvilke forhold alle kan medføre, at der må leveres indstillingsark ud over, hvad ovenfor er angivet. Ved 



dellevering beregnes en højere spildprocent 
8.10. 2 Leverandøren er ikke forpligtet til at kontrollere det modtagne oplag med hensyn til mængde og beskaffenhed. 

Leverandøren er berettiget til som fuldgod levering at levere oplag, som overholder defekte eksemplarer med 
indtil en halv procent af oplaget. 

8.10.3 Ved ekspedition af arbejde, som forsendes til flere forskellige adresser, påtager leverandøren sig ikke 
erstatningsansvar for eventuelle fejlekspeditioner. Bestilleren må selv kontrollere, at indholdet er korrekt. 

8.10.4 Leverandøren kan ikke drages til ansvar for det endelige resultat, såfremt leverandøren ikke modtager trykark 
med false- og skæremærker eller beskæringsprøver af ark, bog, plancher, omslag og smudsomslag. 

8.10.5 Leverandøren kan ikke drages til ansvar for beskadigelse af tryk, som ikke er tørt ved modtagelsen. For tørre 
tryksager som smitter af, har leverandøren intet ansvar. 

9. Underleverandører 
9.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 

10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde 
10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter /vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en 

gensidig skriftlig opsigelsesfrist på 3 måneder. 

11. Købeloven 
11.1 Dansk lovgivning, herunder Købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er 

fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 
11.2 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes 

for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingregler. 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 

Frydenberg Tryk 

Hej Jesper: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
2. august 2016 11 :58 
Frydenberg Tryk Jesper Oesper@frydenberg.dk) 
Susanne Palstrøm (spa@bo-vest.dk) 
Forespørgsel fra Galgebakkens afdelingsbestyrelse 

Nf. som aftalt i tlf. for lidt siden en forespørgsel på en evt. tryk/kopi opgave for 
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse. 

En pjece på 28 A4 sider (foldede A3 ark med to klips i ryggen) i 840 eksemplarer. 
Jeg vil gerne høre, hvor lang tid I skal bruge, fra I modtager dokumentet pr. mail i PDF 
format, til I kan levere på adressen: Ejendomskontoret. Galgebakken Mark 2-6. 2620 
Albertslund - samt om prisen for hhv. 28 sider i farver og for 28 sider i sort-hvid . 

Mvh. fra Sten Hansen, sekretær for Galgebakkens afdelingsbestyrelse. (tlf. 23 29 28 46) 

02-08-2016 11:5811:58 





Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 

Sendt: 
Til: 
Emne: 

Hej Sten, 
Hermed pris & tid for : 

BO FRYDENBERG <Bo@frydenberg.dk> 
2. august 2016 13:28 
'galgebakken@mail.dk' 
Opgave for Galgebakkens bestyrelse 

Fra færdig PDF trykkes 840 hæfter A4 højformat, bestående af 28 sider (eller 32 sider= samme pris) 
Trykkes på 130g silk. Falses, midterhæftes, pakkes i kasser, leveres Albertslund. 

Pris i farver: kr. 8.963,00 
Pris i sort/hvid : kr. 5.800,00 

Til priserne skal lægges 1,5% miljøbidrag samt moms 

Mht. tiden : regn med 3 arbejdsdage fra modtagelse af færdig PDF 

MED VENLIG HILSEN/ 
BEST REGARDS 

BO FRYDENBERG 

J&R FRYDENBERG A/S 
BALDERSGADE 14 - 16 
DK-2200 KØBENHAVN N 
TLF: +45 35 81 03 33 

DIREKTE: +45 35 31 70 72 
BO@FRYDENBERG.DK 

VI HOLDER ÅBENT: 
MANDAG - FREDAG FRA KL. s00 

- 1630 

LØRDAG OG SØNDAG HOLDER VI FRI 

16-08-2016 14:4614:46 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Jan <post@abc-tryk.dk> 
16. august 2016 11 :38 
'Galgebakkens Beboerkontor' 
SV: Forespørgsel om pris og leveringstid for en trykkeopgave 

Hej Steen, sorry det har taget lidt tid, men nu er jeg frisk© 
Hvis vi ta'r udgangspunkt i samme opgave som i 2013, lyder prisen som følger: 

860 expl i 8 + 20 sider A4, 4+4 farver ................. kr. 13.100.-
860 expl i 8 + 20 sider A4, sort 1+1.. ................... kr. 10.220.-
lncl. ekstra gennemløb i samlehæfter. 
Ovenstående er dagspris. excl. moms. 

Deadline for indlevering af materiale, for slutlevering som skitseret 31/8 kl. 7, er d. kl. 
Skulle der være behov for supplerende oplysninger, står jeg naturligvis til disposition. 
Mvh. 
,an/ABC 

Fra: Galgebakkens Beboerkontor [mailto:galgebakken@mail.dk] 
Sendt: 10. august 2016 15:00 
Til: ABC Tryk. Jan E. Petersen <post@abc-tryk.dk> 
Emne: Forespørgsel om pris og leveringstid for en trykkeopgave 

Hej Jan: 

Jeg vil gerne spørge til priser og leveringstider for en evt. trykkeopgave for Galgebakken (Galgebakkens 
Landskabsplan og Agendaplan.) 
Det er stadig noget uafklaret, hvor mange sider det bliver, om det skal være i farver eller i sort-hvid - og om det 
overhovedet skal trykkes eller om det blot lægges ud på vores hjemmeside. 
Men for at have noget konkret vil jeg spørge til pris og leveringstid på en trykkeopgave magen til den, du ordnede 
for os for i beg. af september 2013, altså for tre år siden: 

\4 hæfte (foldede A3 ark, to hæfteklammer i ryggen), 28 sider i farver. Kopieret i 850 eksemplarer og leveret på 
Galgebakken senest onsdag d. 31. aug. kl. 7.00. 
Jeg vil også gerne høre om leveringstid og pris for en tilsvarende trykkeopgave, men trykt i sort-hvid. 

Mvh. fra Sten, GAB sekretær 

16-08-2016 14:4314:43 
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Galgebakkens ~[ lA~ 5 iuwc(Æ (11/11\ ~ ' GALGEBAKKEN Mark 2-6 

2620 Albertslund 
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

Informationsmøde om varmeregnskabet 
Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19.30 
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Albertslund d. 26.5.2016 

Indsigelse mod Galgebakkens varmeregnskaber for årene 2014 og 2015. 

På vegne af Galgebakkens beboere vil vi hermed gøre indsigelse mod de fremsendte regnskaber, som ikke 

er udført på basis af en retvisende og retfærdig fordeling af varmeforbruget. 

Varmeregnskab for 2014 

Minol's aflæsning af fordampningsmålerne i Galgebakkens boliger blev først afsluttet primo marts 2015. 

Dette på trods af at aflæsningen, i henhold til kontrakten, skal være udført senest 31/12 i det pågældende 

regnskabsår, det vil sige inden 31/12 2014. 

Derved er nogle beboere blevet afregnet for et 12 måneders varmeforbrug og de sidst aflæste boliger er 

blevet beregnet for et 14 måneders varmeforbrug. 

Varmeregnskab for 2015 

Minol's aflæsning af fordampningsmålerne blev udført rettidigt medio december 2015. 

Det medfører at varmeforbruget fordeles på perioder mellem 9,5 og 11,5 måneder afhængig af, hvornår 

boligens aflæsning blev foretaget året før. 

Det totale antal enheder, som for en given periode aflæses på fordampningsmålerne, danner basis for 

beregning af en gennemsnitlig varme-enhedspris. 

På grund af periode-forskydningen imellem aflæsningerne er nogle beboere blevet opkrævet 

forholdsmæssigt mere end a.ndre beboere. 

Vores påstand er at fordelingen af varmeforbruget og de udsendte varmeregnskaber ikke er retvisende 

og retfærdige. 

Mange beboere har ved sammenligning mellem 2014 og 2015 varmeregnskaberne bemærket, at der er· 

store divergenser i de aflæste varme-enheder. 

Det har afstedkommet en heftig debat med beskyldning om, at der er fejl på de anvendte 

fordampningsmålere, fejlaflæsning, mangelfuld kvalitetssikring, fejl i Minol's fordelingsregnskab og sågar 

beskyldning om direkte svindel. 

Samtidig har vi kendskab til, at beboere har fået foretaget aflæsning af fordampningsmålere med et forbrug 

på O (nul). Dette på trods af at radiatorerne har været i funktion til opvarmning. 

Vi anmoder BO-VEST om at redegøre for følgende: 

1. Hvilken indflydelse har periode-forskydningerne på fordeling af varmeudgifterne. 

Dette belyst udfra et princip om at fordeling af varmeudgifterne skal være retfærdig. 

2. Hvor mange fordampningsmålere er blevet aflæst med nul-forbrug? 

3. Hvilken kvalitetssikring arbejder Min ol efter og hvad gør BO-VEST for at sikre at de overholdes? 

4. Hvordan kan der rettes op på den uretfærdige fordeling af varmeforbruget? 

På vegne af Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 

Jens Ellesøe Olsen 



NOTAT (rettet version) 

Vedrørende beboerønsker på beboermødet om varmeregnskabet d. 14. juni 2016 

Bestyrelsen besluttede, ikke at få lavet referat af beboermødet, da det var et orienteringsmøde. Jeg 
har gjort nogle notater, jeg som mødeleder lovede deltagerne på mødet, at bringe videre i 
bestyrelsesarbejdet. 

De forskellige temaer, der er beskrevet her, er fremkommet som spørgsmål, enkelt kommentarer 
eller uddrag af diskussioner på mødet. De er oplistet i en, ikke prioriteret rækkefølge. 

• Beliggenheds faktorer. 
o Der blev stillet spørgsmål til de kriterier beliggenhedsfaktorerne er udregnet efter, og 

der blev givet eksempel på konkrete faktorer, der kunne tyde på, at der er noget galt 
i den måde faktorerne er fastsat på. 

• Antal af varmecentraler. 
o Det blev foreslået, dels af Mikkel fra Bo-Vest, men også af flere beboere at man 

ændrede varmeregnskabet, til at være et fælles regnskab, i stedet for at være 11 
separate regnskaber. 

• Haneandele. 
o Der blev stillet spørgsmål ved det rimelige i, at fx beboere der har fået opsat et 

trinette, selv skal henvende sig for at få tilføjet tre haneandele, og dermed at få en 
øget varmeregning. Og det blev foreslået at driften opgjorde det reelle antal 
haneandele, der er til de enkelte lejligheder. 

• Problem med aconto reguleringer. 
o Der blev påpeget utilfredshed med svingende aconto reguleringer, da det ser ud til at 

det ene år, bliver de sat for lavt, for så at blive sat for højt det næste år. 
o Mikkel fra Bo-Vest påpegede at de satte aconto beløbene, så godt som muligt, og at 

de i øvrigt var blevet meget bedre til det i løbet af de sidste år. 

• Nul målinger. 
o Det blev pointeret at man ønskede at bestyrelsen skulle holde fast i at få oplyst fra 

Minol, hvor mange radiatorer der er registreret med et forbrug på O enheder. 

• Utilfredshed med Minol 
o Der blev udtrykt utilfredshed med, at man havde taget fri fra arbejde, og Mi nol så 

aflyste i sidste øjeblik. 
o Der blev udtrykt usikkerhed om man kunne regne med at de tal for det samlede antal 

varme enheder, der er oplyst varmeopgørelsen, da det så ud til at der var forskel på 
de tal, der var opført i Mikkel fra Bo-Vest's PowerPoint, og de talt der stod opført i de 
opgørelser beboerne har fået. Og der blev udtrykt ønske om at bestyrelsen 
undersøger dette. 

o Der blev udtrykt ønske om, at det blev undersøgt hvilke tidspunkter Minol har lavet 
aflæsningerne de tidligere år, for at undersøge om de har lavet en fejl eller om der er 
andre gange de har aflæst for sent. 

udarbejdet af Steen Søndergaard, 
Galgebakken d. 15. juni 2016 
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Referat 
Galgebakken - ekstraordin beboermøde o 

helhedsplanen og prøvehusene, ti dag den 26. april 2016 

Punkt 1. Valg af dirigent 
Vinie Hansen blev valgt som dirigent. 

Punkt 2. Valg af referent 

Pia Wallbohm, PWConsult blev valgt som referent. 

Vinie indledte med at fortælle, at der ikke var tale om et traditionelt beboermøde, at der var tale 

om et orienteringsmøde, og at der ikke skulle foretages afstemning. Derefter gennemgik hun 

dagsordenen og foreslog, at der blev byttet om på dagsordenes punkt 5 og 6, hvilket blev 

godkendt. 

Punkt 3. NovaS redegør for: 
Kommentararkene og beboernes tilkendegivelser om facader og badeværelser 

Lars Vind indledte med at fortælle, at der var blevet indleveret 242 kommentara rk. Heraf havde: 

• 159 svaret, at de syntes, at vi skal arbejde videre med et alternativ til den viste 

ventilationsløsning 

• 52 svaret at de synes, at vi skal arbejde videre med den viste løsning 

• 21 ikke krydset af 

• 8 sat kryds i begge felter 

• 2 selv opstillet et 3. forslag 

Frank fortalte, at der i alt er indkommet mere end 100 spørgsmål og kommentarer - rigtigt mange 

positive, men også bekymringer og kritikpunkter. Kommentarer såvel som spørgsmål spænder 

bredt, og mange er relateret til individuelle forhold. Alle spørgsmål er blevet noteret og vil blive 

tematiseret og besvaret på Galgebakkens hjemmeside. 

Frank gennemgik nogle af de mere generelle spørgsmål og svar på disse i forhold til 

badeværelserne bl.a.: 

Klart eller matteret vinduesglas? Vinduesnichen i A-hus-badeværelset - kan det gøres pænere med 

fliser? Rørføringen under vasken? Placering af spejl i A-hus-badeværelset? 

Der vil blive arbejdet videre med de nævnte forslag og løsninger, som de er udført i prøvehusene. 

Vedrørende facaderne fortalte Frank, at der ikke var så mange kommentarer og spørgsmål, 

hovedparten centrerede sig om: 
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• Dampspærreplaceringen i de lette facader - undersøgelser pågår og vi vil blive klogere efter 
møde med eksperter senere på ugen 
• Sokkelisolering, type og omfang - også her pågår der fortsat undersøgelser 
• Espalierer, mange syntes de er for tætte - det vil blive ændret 
• Stue i type Bog C, mange ønsker vinduer uden vandret sprosse - det vil blive ændret 
• Bundstykke i døre, ønskes udført af træ - vil blive ændret 
• De fleste glæder sig til vindueskarme med mere plads 
• A-hus, flere efterspørger oplukkelige vinduer over alt - det er nogenlunde samme pris, er en 
beslutning som foretages i HPU 
• Karnap, 1. sal type Bog C; mange glæder sig til den nye karnap 
• Mange ønsker facadedør med vandret sprosse - det er muligt og til nogenlunde samme pris. Det 

vil blive taget op i HPU, om det skal være muligt at vælge eller evt. tilkøbe en sådan løsning. 

Efterfølgende spørgsmål angående badeværelserne 
Der blev bl.a. spurgt til: 

Om der vil blive rettet op på, at det er svært og langsommeligt at indstille temperatur på 
vandet - det vil der, idet rørene vil blive udskiftet. Derudover vil det blive muligt at tilkøbe 
blandingsbatteri med termostat 
Om udskiftning af varmemåleren er en del af projektet - det er det, og der arbejdes videre 
med disse 
Om det er muligt at få en hane på badeværelset til, når gulvspanden og vandkanden skal 
fyldes - det er der ikke sat penge af til i projektet, men det vil blive forsøgt indarbejdet 
Om det er indregnet, at der skal være plads til en vaskesøjle på badeværelserne - det er 
der taget højde for 
Om der er fundet en løsning ang. Beskyttelse mod indånding af støv - den endelige løsning 
ligger ikke færdig endnu, da logistikken vil afhænge af hvilken løsning entreprenøren 
foreslår, men der er stor opmærksomhed på sikkerhed i forbindelse med alle byggeriets 
faser også angående, hvordan beboerne beskyttes bedst muligt 

Spørgsmål angående facaderne 
Her blev bl.a. spurgt til: 

Hvordan man vil forhindre, at radiator foran karnappen falder ned, fordi den vil blive brugt 

som trappetrin - apparatet vil blive monteret så det ikke sker 

Muligheder for at få cylinderlåse i begge stalddørene mhp. tyverisikring- cylinderlås 

kræver en bredere karm, hvilket vil tage lyset. Det undersøges om et alternativ kan være 

håndtag med indbygget lås 

Det, at vandnæserne på rækkehusene bliver fjernet. Udover at det vil ændre arkitekturen 

vil det også skade facaderne - det vil det ikke pga. nye tekniske løsninger 

Om betonfacaderne bliver isoleret - det er ikke en del af projektet 

Om det er nødvendigt at grave så meget ned omkring husene pga. sokkelisolering - det 

arbejdes der videre med sammen med eksperter 
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Om driften kan mærke en forskel mhp. den forbedrede isolering - Susanne svarede klart ja 

og underbyggede med "at det ikke længere er nødvendigt med ekstra sokker pga. træk ved 

gulv". 

Kommentararkene og beboernes ønsker om arbejde med ventilationsløsning "Plan B" 

Der har været overvældende flertal for, at der arbejdes videre med et alternativ til den viste 

ventilationsløsning. Dette især med udgangspunkt i: 

• Bekymringer omkring støjniveau - lydkrav i BR-15: < 30 dB fra tekniske installationer er 

overholdt 

• At anlægget optager meget plads indendørs - hvilket forsøges imødekommet ved, at der 

arbejdes videre med en løsning hvor aggregatet (den lydisolerede boks der optager plads) 

flyttes udenfor. Kanalføring vil skulle tilpasses en sådan løsning men vil omfangsmæssigt 

blive nogenlunde det samme som i prøvehusene. Vedrørende de små boliger arbejdes med 

en reduceret ventilationsløsning i form af udsugning via emhætte og sug på badeværelset 

Derudover var der en lang række spørgsmål omkring individuelle indretningsløsninger og i forhold 

til der, hvor lejemålene er delt op/udlejes privat. Spørgsmål der vil blive samlet op på og besvaret 

på hjemmesiden. Frank kunne dog fortælle, at i forhold til BR-15 § 6.3.1.2, stk. 2 skal der 

installeres emhætte ved trinettekøkken. 

Der vil blive husstandsomdelt spørgeark med henblik på at få kortlagt, hvor der er opdelte lejemål 

og andre individuelle forhold, der skal tages forbehold for i forbindelse med udbuddet. 

Spørgsmål angående til ventilationen 

Her blev bl.a spurgt: 

Om man kan sætte sin egen emhætte til ventilationssystemet - det skal man ikke forvente 

at kunne 

Om man kan slukke for anlægget - ja, der er en afbryderknap, men ideen med anlægget 

er, at det skal køre hele tiden 

Om man kan opvarme boligen via ventilationen, når den nu genanvender 80% af varmen -

det kan man ikke, boligerne opvarmes fortsat via radiatorer, men der vil kunne spares på 

varmeregningen og om sommeren vil man kunne bruge natteluften til at afkøle boligen 

Om man så ikke må åbne vinduerne - jo, det må man selvfølgelig. Der er ikke tale om 

aircondition som i en bil, men om at sikre at "forurenet" luft inde i boligen skal ud og 

erstattes med frisk luft bl.a for at forhindre fugt og skimmel 

Om det er muligt at få en emhætte, der ikke er koblet på ventilationsanlægget, som fylder 

mindre og er kønnere - det vil der blive arbejdes videremed. Emhætten var noget af det 

der havde fået kritik, ikke mindst inddækningen af denne. 

Om der vil blive en reel besparelse på varmeregningen, der modsvarer udgift til el 

forbundet med det at have ventilationen kørende - kommer an på hvordan ens 

varmeforbrug ser ud, om der er tale om en isvinter osv. 
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Om glaskuplen i badet vil blive fjernet - det vil den ikke, men den vil kunne lukkes 

fremover 

Om det er lovpligtigt med emhætte - ja, det er det i dag ved installering af kogeplader, 

men det var det ikke da Galgebakken blev opført 

Om alternativ til den i prøvehusene viste ventilationsløsning er blevet opgivet - det er den 

ikke.Der arbejdes videre med en løsning B (se for uddybelse under pkt. 6). Den opgave som 

rådgiverne dog oprindeligt er blevet stillet og som står beskrevet i den helhedsplan som er 

blevet besluttet går på et mekaniske ventilationsanlæg a la det, der er illustreret i 

prøvehusene 

Om det er nødvendigt med en mekanisk ventilationsløsning- umiddelbart ja. Det er 

besluttet bl.a på grund af, at afdelingen har meget store problemer både menneskelige og 

økonomiske pga. skimmelsvamp. Problemet med skimmelsvamp vil kunne reduceres vha. 

mekanisk ventilation, der ikke er afhængig af, at den enkelte husstand har gode 

udluftningsvaner. 

Om ventilationsanlægget vil kunne suge svampesporer op gennem gulvet fra 

krybekælderen. En tidligere undersøgelse har vist, at det vil der ikke blive tale om. Der er 

desuden igangsat en nærmere undersøgelse af 25 huse foretaget af SBMI. 

Om man vil få tør luft - teoretisk set kan man risikere tør luft og statisk elektricitet i meget 

kolde perioder, hvor boligen opvarmes, og hvis man samtidigt ikke producerer særlig 

meget fugt i boligen. Statisk elektricitet er dog også afhængig af, hvilken gulvbelægning 

man har og hvilket fodtøj man har på. 

Om der bliver behov for genhusning, og hvad man gør, hvis man fx har aften/nattearbejde 

og derfor brug for ro til at sove om dagen - det undersøges pt. hvordan sådanne og andre 

individuelle behov kan imødekommes. 

Der er ikke indarbejdet genhusning i det oprindelige projekt. Landsbyggefonden støtter 

ikke genhusning ifm. renovering af badeværelser, idet der vil blive opstillet badepavilloner, 

så man godt kan bo i sin bolig selvom der arbejdes. Omkring den uge, hvor der vil blive 

boret huller ifm. ventilationen, arbejder HPU på at finde løsninger til, hvordan vi 

minimerergenerne. 

Punkt 4. Erfaringer med ventilationsanlæg i afdeling 4 række v/beboerkoordinator Berit Djarling 

Berit fortalte, at hun har været ude at spørge ejendomsfunktionærerne i 4 række om, hvordan 

beboernes reaktioner har været på ventilationsanlægget. Tendensen har været, at der i starten var 

en del klager bl.a pga. støjen men, at efter der er blevet lavet en indregulering af anlægget, er 

klagerne faldet markant. 

Driften har fortalt, at indreguleringen og de mange beboerhenvendelser har krævet en del ekstra 

tid, men at det ser ud til at være løst nu. 

Til gengæld har tilbagemeldingerne fra allergikerne været, at de har kunne mærke stor forskel 

også der, hvor der ikke er isat specielle allergikerfiltre. 

Der blev spurgt om der var/er mange der har slukket deres ventilationsanlæg, hvilket der 

ikke er kendskab til 
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Der blev spurgt til om de to anlæg er sammenlignelige - hvilket der blev svaret ja til. 

Der blev spurgt om klagerne stoppede, fordi beboerne gav op i afmagt - hvilket ikke er 

tilfældet. Der regnes med, at det er fordi den efterfølgende indregulering har 

imødekommet gener omkring fx støj. 

Punkt 5. Processen for frembringelse af en 'Plan B' løsning for ventilationsanlæg, særudvalg og 

temagruppens arbejde 

Lars orienterede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af HPU, BO-VEST og rådgivere. 

Gruppen arbejder med forskellige løsninger i forhold til ventilationen bl.a: et hybridanlæg, en 

løsning hvor selve ventilationsaggregatet (den store isolerede kasse der fylder i fx køkkenskabet) 

placeres udenfor huset og en mindre pladskrævende løsning i forhold til de små boliger baseret på 

badeværelsessug og emhætte. Gruppen har afholdt første møde og forventes at mødes igen i 

starten af maj. 

Forslagene vil efterfølgende blive præsenteret for temagruppen, der skal arbejde videre med de 

sidste justeringer. Resultatet af temagruppens arbejde vil efterfølgende blive opført i 1:1 i et B

hus. 

Der blev spurgt: 

Om pengene kan bruges til andet end ventilation - dette er ikke tilfældet, hvis beboerne 

stemmer nej til ventilationsanlæg vil pengene gå tilbage til Landsbyggefonden. 

Derefter tog Jens Ellesøe fra HPU ordet og pegede på, at der er blevet skudt unødigt meget på 

rådgiverteamet i relation til ventilationsanlægget. Forslag til ventilationsanlægget blev oprindeligt 

udarbejdet af ingeniørfirmaet NIRAS, på baggrund af problemer med skimmelsvamp, der årligt 

bruges 2-4 mio. kr. på at udbedre. Samtidig blev foreslået sokkelisolering og facaderenovering 

(helhedsplanen for Galgebakken som beboerne tidligere har stemt ja til). 

HPU tager anbefalingerne om ventilationsanlæg med varmegenanvendelse fra NIRAS og NOVAS 

alvorligt og har derudover med stor seriøsitet behandlet beboernes mange kommentarer til 

prøvehusene. Derfor arbejdes der nu videre med, at anlægget placeres udenfor boligen evt. 

kombineret med en hybridløsning. Dette så der bliver tale om, at de store boliger får et fuldt 

anlæg og de små boliger en løsning bestående af udsugning i bad og via emhætte. Der arbejdes 

dermed i henhold til det oplæg som beboerne tidligere har stemt ja til. 

Punkt 6. Spørgsmål fra beboerne om prøvehusene og ventilationsanlæggene med 

varmegenvinding 

Spørgsmålene blev stillet umiddelbart efter gennemgang af kommentararkene se derfor punkt 3. 

Punkt 7. Manglende beslutninger i samarbejdet med Landsbyggefonden 

Lars fortalte, at der pt. foregår drøftelser med Landsbyggefonden omkring 'nye arbejder'. Det 

drejer sig i korte træk om: 

• Evt. etablering af omfangsdræn på baggrund af GEO's anbefalinger 
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• Skimmel i krybekældre udløser ikke automatisk støtte fra LBF. Derfor screenes p.t. 25 

krybekældre af SBMI, rapport forventes ultimo maj 2016. 

• Eventuel nedrivning af 74 D-huse og opførelse af nye erstatnings-boliger på eksisterende 

fundamenter. 

Derudover pågår der dialog med LBF om skema A-grundlaget ift. generelle mangler, fejloptællinger 

fx i forhold til antal af radiatorer, skærpede arbejdsmiljøkrav, landskabsarbejder m.v. 

Det forventes, at denne dialog vil give os en indikation vedrørende Landsbyggefondens støtte til 

"nye arbejder". 

Punkt 8. Økonomien i Helhedsplanen efter Skema A, dec. 2012 v/byggeudviklingschef i BO-VEST 

Jesper Rasmussen fortalte, at de økonomiske forudsætninger er uforandrede, hvilket vil sige, at 

der i forhold til projektgennemførelsen vil være tale om en forventet huslejestigning på følgende i 

2012 priser: 

Helhedsplan:+ 1 % 
Renovering af varmeanlæg og nye individuelle vand- og varmemålere (ustøttede arbejder):+ 1,3 % 
Landskabsgenopretning af fællesarealer (Rammebeløb på 15 mio. kr.) + 1,8 % 

I alt en huslejestigning på + 4,1 % (for uddybelse af ovenstående regnestykke se Jespers slides, der 
er at finde på Galgebakkens hjemmeside). 

Hvis prisstigningerne følger det nuværende lave niveau vil Landsbyggefonden sørge for, at der sker 

en regulering. Vedrørende de ustøttede arbejder står Galgebakken selv for reguleringen enten 

gennem huslejeregulering eller reducering af arbejderne. 

Eventuelle yderligere huslejestigninger SKAL først godkendes af beboerne. 

Punkt 9. Kommende forløb: bl.a. indkaldelse af temagrupper om ventilation og landskab, 

fremvisning af Plan B-løsninger i ledigt rækkehus 

Lars gennemgik kort den forventede proces frem til igangsættelse af storskalarenoveringen. 

Forår/sommer 2016: 

Ultimo maj 2016: 

Temagrupperne omkring ventilation og udearealer arbejder med 

konkretisering og justeringer 

Fremvisninger af temagruppernes arbejde i form af 'åben have' i A, B 

og C husene og den reviderede ventilationsløsning illustreret i B hus 

Ultimo 2016/primo 2017: Udbud af projektet i storskala 

Medio 2017: 

Besluttende beboermøde og godkendelse af det endelige projekt 

Udvælgelse af entreprenører 

Opstart på storskalarenoveringen 
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(red. Efter beboermødet - og med udgangspunkt i de mange ønsker om ændringer, nye 

undersøge/ser mv. - er det rådgiverteamets vurdering, at den skitserede tidsplan frem til 

sommerferien ikke holder. I vil så snart der foreligger en korrigeret tidsplan blive informeret om 

tidspunkter for div. møder, fremvisninger mv.) 

PW/12/5/16 
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Referat 
Galgebakken - ekstraordinært beboermøde om 

helhedsplanen og prøvehusene, tirsdag den 26. april 2016 

Punkt 1. Valg af dirigent 
Vinie Hansen blev valgt som dirigent. 

Punkt 2. Valg af referent 

Pia Wallbohm, PWConsult blev valgt som referent. 

Vinie indledte med at fortælle, at der ikke var tale om et traditionelt beboermøde, at der var tale 

om et orienteringsmøde, og at der ikke skulle foretages afstemning. Derefter gennemgik hun 

dagsordenen og foreslog, at der blev byttet om på dagsordenes punkt 5 og 6, hvilket blev 

godkendt. 

Punkt 3. NovaS redegør for: 
Kommentararkene og beboernes tilkendegivelser om facader og badeværelser 

Lars Vind indledte med at fortælle, at der var blevet indleveret 242 kommentarark. Heraf havde: 

• 159 svaret, at de syntes, at vi skal arbejde videre med et alternativ til den viste 

ventilationsløsning 

• 52 svaret at de synes, at vi skal arbejde videre med den viste løsning 

• 21 ikke krydset af 

• 8 sat kryds i begge felter 

• 2 selv opstillet et 3. forslag 

Frank fortalte, at der i alt er indkommet mere end 100 spørgsmål og kommentarer - rigtigt mange 

positive, men også bekymringer og kritikpunkter. Kommentarer såvel som spørgsmål spænder 

bredt, og mange er relateret til individuelle forhold. Alle spørgsmål er blevet noteret og vil blive 

tematiseret og besvaret på Galgebakkens hjemmeside. 

Frank gennemgik nogle af de mere generelle spørgsmål og svar på disse i forhold til 

badeværelserne bl.a.: 

Klart eller matteret vinduesglas? Vinduesnichen i A-hus-badeværelset - kan det gøres pænere med 

fliser? Rørføringen under vasken? Placering af spejl i A-hus-badeværelset? 

Der vil blive arbejdet videre med de nævnte forslag og løsninger, som de er udført i prøvehusene. 

Vedrørende facaderne fortalte Frank, at der ikke var så mange kommentarer og spørgsmål, 

hovedparten centrerede sig om: 
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Om driften kan mærke en forskel mhp. den forbedrede isolering- Susanne svarede klart ja 

og underbyggede med "at det ikke længere er nødvendigt med ekstra sokker pga. træk ved 

gulv". 

Kommentararkene og beboernes ønsker om arbejde med ventilationsløsning "Plan B" 

Der har været overvældende flertal for, at der arbejdes videre med et alternativ til den viste 

ventilationsløsning. Dette især med udgangspunkt i: 

• Bekymringer omkring støjniveau - lydkrav i BR-15: < 30 dB fra tekniske installationer er 

overholdt 

• At anlægget optager meget plads indendørs - hvilket forsøges imødekommet ved, at der 

arbejdes videre med en løsning hvor aggregatet (den lydisolerede boks der optager plads) 

flyttes udenfor. Kanalføring vil skulle tilpasses en sådan løsning men vil omfangsmæssigt 

blive nogenlunde det samme som i prøvehusene. Vedrørende de små boliger arbejdes med 

en reduceret ventilationsløsning i form af udsugning via emhætte og sug på badeværelset 

Derudover var der en lang række spørgsmål omkring individuelle indretningsløsninger og i forhold 

til der, hvor lejemålene er delt op/udlejes privat. Spørgsmål der vil blive samlet op på og besvaret 

på hjemmesiden. Frank kunne dog fortælle, at i forhold til BR-15 § 6.3.1.2, stk. 2 skal der 

installeres emhætte ved trinettekøkken. 

Der vil blive husstandsomdelt spørgeark med henblik på at få kortlagt, hvor der er opdelte lejemål 

og andre individuelle forhold, der skal tages forbehold for i forbindelse med udbuddet. 

Spørgsmål angående til ventilationen 

Her blev bl.a spurgt: 

Om man kan sætte sin egen emhætte til ventilationssystemet - det skal man ikke forvente 

at kunne 

Om man kan slukke for anlægget - ja, der er en afbryderknap, men ideen med anlægget 

er, at det skal køre hele tiden 

Om man kan opvarme boligen via ventilationen, når den nu genanvender 80% af varmen -

det kan man ikke, boligerne opvarmes fortsat via radiatorer, men der vil kunne spares på 

varmeregningen og om sommeren vil man kunne bruge natteluften til at afkøle boligen 

Om man så ikke må åbne vinduerne - jo, det må man selvfølgelig. Der er ikke tale om 

aircondition som i en bil, men om at sikre at "forurenet" luft inde i boligen skal ud og 

erstattes med frisk luft bl.a for at forhindre fugt og skimmel 

Om det er muligt at få en emhætte, der ikke er koblet på ventilationsanlægget, som fylder 

mindre og er kønnere - det vil der blive arbejdes videremed. Emhætten var noget af det 

der havde fået kritik, ikke mindst inddækningen af denne. 

Om der vil blive en reel besparelse på varmeregningen, der modsvarer udgift til el 

forbundet med det at have ventilationen kørende - kommer an på hvordan ens 

varmeforbrug ser ud, om der er tale om en isvinter osv. 
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Der blev spurgt til om de to anlæg er sammenlignelige - hvilket der blev svaret ja til. 

Der blev spurgt om klagerne stoppede, fordi beboerne gav op i afmagt - hvilket ikke er 

tilfældet. Der regnes med, at det er fordi den efterfølgende indregulering har 

imødekommet gener omkring fx støj. 

Punkt 5. Processen for frembringelse af en 'Plan B' løsning for ventilationsanlæg, særudvalg og 

temagruppens arbejde 

Lars orienterede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af HPU, BO-VEST og rådgivere. 

Gruppen arbejder med forskellige løsninger i forhold til ventilationen bl.a: et hybridanlæg, en 

løsning hvor selve ventilationsaggregatet (den store isolerede kasse der fylder i fx køkkenskabet) 

placeres udenfor huset og en mindre pladskrævende løsning i forhold til de små boliger baseret på 

badeværelsessug og emhætte. Gruppen har afholdt første møde og forventes at mødes igen i 

starten af maj. 

Forslagene vil efterfølgende blive præsenteret for temagruppen, der skal arbejde videre med de 

sidste justeringer. Resultatet af temagruppens arbejde vil efterfølgende blive opført i 1:1 i et B

hus. 

Der blev spurgt: 

Om pengene kan bruges til andet end ventilation - dette er ikke tilfældet, hvis beboerne 

stemmer nej til ventilationsanlæg vil pengene gå tilbage til Landsbyggefonden. 

Derefter tog Jens Ellesøe fra HPU ordet og pegede på, at der er blevet skudt unødigt meget på 

rådgiverteamet i relation til ventilationsanlægget. Forslag til ventilationsanlægget blev oprindeligt 

udarbejdet af ingeniørfirmaet NIRAS, på baggrund af problemer med skimmelsvamp, der årligt 

bruges 2-4 mio. kr. på at udbedre. Samtidig blev foreslået sokkelisolering og facaderenovering 

(helhedsplanen for Galgebakken som beboerne tidligere har stemt ja til). 

HPU tager anbefalingerne om ventilationsanlæg med varmegenanvendelse fra NIRAS og NOVAS 

alvorligt og har derudover med stor seriøsitet behandlet beboernes mange kommentarer til 

prøvehusene. Derfor arbejdes der nu videre med, at anlægget placeres udenfor boligen evt. 

kombineret med en hybridløsning. Dette så der bliver tale om, at de store boliger får et fuldt 

anlæg og de små boliger en løsning bestående af udsugning i bad og via emhætte. Der arbejdes 

dermed i henhold til det oplæg som beboerne tidligere har stemt ja til. 

Punkt 6. Spørgsmål fra beboerne om prøvehusene og ventilationsanlæggene med 

varmegenvinding 

Spørgsmålene blev stillet umiddelbart efter gennemgang af kommentararkene se derfor punkt 3. 

Punkt 7. Manglende beslutninger i samarbejdet med Landsbyggefonden 

Lars fortalte, at der pt. foregår drøftelser med Landsbyggefonden omkring 'nye arbejder'. Det 

drejer sig i korte træk om: 

• Evt. etablering af omfangsdræn på baggrund af GEO' s anbefalinger 
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(red. Efter beboermødet - og med udgangspunkt i de mange ønsker om ændringer, nye 

undersøge/ser mv. - er det rådgiverteamets vurdering, at den skitserede tidsplan frem til 

sommerferien ikke holder. I vil så snart der foreligger en korrigeret tidsplan blive informeret om 

tidspunkter for div. møder, fremvisninger mv.) 

PW/12/5/16 
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Gennemgang af 242 kommentar-ark til de 3 prøvehuse, indleveret inden 18. marts 2016, har givet 
anledning til et meget stort antal kommentarer og spørgsmål. Mange kommentarer og spørgsmål 
omhandler samme emner, og der er foretaget en sammenskrivning af flere spørgsmål med samme 
emner. Denne skrivelse vil blive brugt i det videre arbejde i de respektive temagrupper og i HPU 
(HelhedsPlanUdvalget). Spørgsmål og bemærkninger til ventilation behandles i en særskilt skrivelse. 

BADEVÆRELSER 

Opbevaring: 
Savner opbevaringsplads 
Svar: Der vil blive udført en række skabe, som senere monteres i prøvehuse. Det vil herefter være 
muligt at tilkøbe skabe til sit badeværelse i forbindelse med valg af fliser m.m .. 

Det kunne være rart, hvis der var mere plads i skabet under vasken 
Ønsker ikke alle de rør under vasken, så man kan bruge skabet 
Svar: Flere af rørene under vasken bliver fræset ind i væggen, så der bliver bedre plads i skabet. Der 
vil dog stadig være rør/vandmålere i skabet under vasken. 

Har man mulighed for selv at sætte greb på skabe under vask? 
Svar: Skabe bliver leveret med greb. 

Jeg mangler holder til tandkrus 
Svar: Der er ikke sat penge af til holder til tandkrus. 

Hvordan vil reglerne være for opsætning af skabe i badeværelser? 
Svar: Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan reglerne for opsætning af skabe m.m. bliver. 

Håndklædetørrestativ som tilvalg: 
Svar: HPU træffer beslutning om omfanget af tilvalg, der så vil blive tilgængeligt for beboerne i et 
katalog. 

Der mangler kroge til håndklæder 
Svar: Der er ikke monteret håndklædekroge og toiletpapirholder i prøveboligerne. Der bliver monteret 
toiletpapirholder og 4 kroge i hvert badeværelse. 

Udstyr i badeværelse: 
Jeg kunne godt tænke mig et væghængt toilet 
Svar: Det er tidligere besluttet, at der af økonomiske grunde ikke vil være mulighed for væghængte 
toiletter. 

Kan man vælge klart glas i vindue i stedet for mat glas? 
Svar: Der har været mange negative bemærkninger til mat glas i badeværelsesvinduer og glas 
udføres som klart glas. HPU træffer beslutning, om mat glas skal være en tilvalgsmulighed. 

Vandhanen er ikke "gigtvenlig". Den er svær at betjene 
Svar: Temagruppen vil se på valget af blandingsbatteri, om det er det rigtige som er valgt. 

Glasvæggen i badeværelse vil smadre, når vaskemaskinen centrifugerer! 
Svar: Der er fribredde i begge sider og glaspladen er udført i hærdet glas. Hvis man har en 
vaskemaskine, der ryster i det beskrevne omfang, skal man overveje om maskinen enten skal rettes 
op til vandret stilling eller fornys. 
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Kan man blive fri for glasvæg i badeværelse? 
Svar: Det er tidligere besluttet at man kan fravælge glasvæg i badeværelse. Man vil dog ikke kunne 
"bytte" en glasvæg med andre tilkøb. 

Håndvask bør have samme bredde som spejl på væg 
Svar: Der er i prøvehusene opsat to forskellige typer håndvaske, en bred og en smal. I flere af 
badeværelserne vil en bred vask gøre det vanskeligt at komme ind i brusenichen. Arkitekten har 
vurderet at den pæneste løsning med spejlet er, at det "går op" med et helt antal fliser. 

Håndvask og skab bør være større. 
Svar. Det er ikke alle badeværelsestyper, hvor der er plads til en bredere håndvask/skab, da 
adgangen til brusenichen vil blive for smal. 

Blandingsbatteri i bruseniche bør være termostatblandingsbatteri 
Svar: Det er bevidst valgt, at der ikke monteres termostatblandingsbatteri, da Albertslundområdet har 
et højt kalkindhold i vandet, som vil medføre øget tilkalkning/vedligeholdelse af batterierne, hvis disse 
monteres med termostat. Det er derfor aftalt med temagruppen og HPU, at blandingsbatterier 
monteres uden termostat som standard. Blandingsbatteri med termostat vil blive en tilkøbsmulighed. 

Kan jeg få en firkantet vask som tilvalg? 
Svar: Nej. Håndvask- og skabstype vælges sammen for hele afdelingen. 

Burde der ikke som nu være et tappested til en gulvspand for koldt og varmt vand i badeværelset? 
Svar: Der er ikke afsat penge til blandingsbatteri med tud i brusenichen. HPU beslutter, om det skal 
være el tilkøb. 

Flisearbejde, spejle m.m.: 
Grim afslutning af fliser omkring vindue i type A. Fliser skal føres ud i vinduesnichen. 
Svar: På beboermøde 26.04.2016 oplyste vi, at fliserne ville blive ført ud i vinduesnichen. 
Efterfølgende har vi set på løsningen omkring vinduer endnu en gang og vurderet, at det ikke vil give 
en pænere løsning omkring vinduet, da der vil være alt for mange "flisestumper" omkring vinduet. Vi 
kan derimod spartle/pudse den eksisterende betonvæg omkring og i vinduesnichen, så den fremstår 
meget pænere end i prøvehusene. 

Bedre med spejl over radiator i type A 
Indmuret spejl i type A giver ikke mulighed for at placere skab samme sted. 
Svar: Spejlet er placeret under et eksisterende lampeudtag. Spejl over radiator gør det ikke muligt at 
tørre håndklæder over radiator eller evt. placere håndklædetørrestativ der. 

Tarvelige og billige fliser valgt til badeværelser 
Svar: Valg af fliser har tidligere været gennem en meget lang beslutningsproces. Fliserne har et helt i 
gennem acceptabelt kvalitetsniveau. 

Ønske om, at fliserne i badeværelser bliver to fliser lavere, da det virker for kompakt i små 
badeværelser. 
Svar: Temagruppen om badeværelser og HPU har besluttet, at der af driftsøkonomiske hensyn 
monteres fliser fra gulv til loft. 

Gulve: 
Hvorfor kan man ikke vælge gulvvarme? 
Den eksisterende gulvopbygning er for lille, og der er ikke plads til gulvvarmeinstallationen. 
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Ønske om el-varme i gulv, da el-varme er fremtidens løsning 
Svar: Gulvvarme med el vil ikke blive godkendt i Albertslund Kommune. 

Niveauspring ved bruseniche er for lille, 
Svar: Der er kun en ringe gulvhøjde i de eksisterende gulve, og det er allerede vanskeligt at udføre 
gulvet med det lovbefalede fald på gulvet. Vi har udført den forsænkning, der kan lade sig gøre under 
de givne forhold. 

Gulvene er for mørke, Der vil sætte sig kalkpletter på gulvet. 
Svar: Der vil i storskalaprojektet være mulighed for at vælge flisefarver, ud fra det udvalg af fliser som 
blev bestemt efter udførelsen af mock-up af toiletter. Containere vil blive åbnet, når der skal vælges 
fliser. 

Ønske om hulkehl i bruseniche, så der ikke dannes skimmel i hjørner. 
Svar: Der er ikke afsat penge til hulkehl i badeværelser. Når der er udført korrekt fald i brusenichen, vil 
der ikke være hjørner, hvor vandet kan lægge sig. 

Der mangler nedfældet gulv/bruseniche i bad i stuen i type C (ved rævegraven) 
Svar: Den nuværende placering af vask, toilet m.m. er bestemt ud fra de eksisterende huller til afløb 
m.m. Der er ikke afsat penge til flytning af afløb. 

El / belysning: 
Firkantet lys i loft på badeværelse i type A giver et ubehageligt lys 
Firkantet lys i loft på badeværelse i type A er OK 
Svar: Temagruppe for badeværelser vil tage valget (tilkøbsmulighed) af loftsbelysning op på et 
kommende møde. Typen af lampe er ikke endeligt fastlagt. 

Bliver de gamle stik bibeholdt, når man har 380 W til vaskemaskine? 
Svar: Ja 

Er placering af el-kontakter lovlig? 
Svar: Ja - tidligere var der andre regler. Nuværende regler foreskriver en afstand fra stik til bruser på 
min. 1m. 

Vinduer i bad: 
Skal kuppellyset på 1. sal i type B lukkes permanent? 
Svar: Nej. De eksisterende kuppeIlys ændres en smule, så det bliver muligt helt at lukke for dem, men 
det bliver stadig muligt at åbne dem. 

Der bør være mulighed for at låse vindue i bad i en åben position i type A 
Svar: Vindue kan låses i en ventilationsposition med en åbning på 2 - 3 cm. 

Teknik: 
Vil gerne have en individuel aflæsning af vandforbrug i stedet for en "edderkop" 
Svar: Der etableres individuelle vandmålere for hver bolig og dermed kan forbruget afregnes 
individuelt pr. bolig. 

Afløb til vaskemaskine ser ustabilt ud! 
Svar: Det er taget til efterretning og der tilføjes muligvis en ekstra fastgørelse for at øge stabilitet. 
Undersøges af rådgiver. 
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Hvordan bliver vandforbrug målt? 
Svar: Vandforbrug måles via nye vandmålere, som (når projektet er etableret over hele Galgebakken) 
trådløst overfører forbruget til en fælles database til f.eks. BrunataNet, som udarbejder el fælles 
fordelingsregnskab med individuel forbrugsafregning. 

Kan vandmåler mures ind i væg så det ikke fylder i skab under vask? 
Svar: Nej dette er ikke muligt, da målere skal være tilgængelige for udskiftning (lovkrav). 

Vil vand- og varmerør i krybekælderen blive efterisoleret? 
Svar: Alle brugsvandsrør udskiftes til nye rør og isoleres efter nyeste standarder. 
Eksisterende varmerør udskiftes ikke og derfor ændres isoleringen ikke. 

FACADER 

Bliver der foretaget termografiske undersøgelser af virkningen af sokkelisoleringen og isolering af 
facader? 
Svar: Termografiske undersøgelser er ikke en del af realiseringen af helhedsplanen. 

Facadebeklædning: 
Blanke facader giver genskin i type A. 
Svar: Facadepladerne på type Aer af fabrikatet Steni. Det vil blive taget med i overvejelserne, når der 
skal vælges facadeplader, om de er for "blanke" i type A. 

Jeg vil gerne have sokler i gavle isoleret på type B og -C 
Svar: Rådgiverne har vurderet, at en efterisolering af betonsokkel mod krybekælder (med ca. 20 mm 
isolering) økonomisk vil være en stor investering med en meget lang tilbagebetalingstid. 
Varmeisoleringsværdien er minimal set i forhold til den betydelige udgift, der vil være ved at isolere 
soklen. Derudover bliver den øvrige del af de brune betonelementer i gavlene ikke isoleret. For 
beboerne vil der derfor ikke være mærkbar forskel på om der isoleres eller ej. 

Der mangler vand-/drypnæser under vinduer 
Der er ikke udført drypnæser under vinduer i betonelementer, ganske som i dag. Ved prøvehusene 
har der været en restordre på et specielt aluminiums-profil til vinduer i betonelementer i type A. Det 
bliver selvfølgelig ordnet inden storskalaprojektet for alvor går i gang. 

Der mangler vandnæser i de vandrette pladesamlinger på facaden 
Svar: De respektive facadepladeproducenter foreskriver ikke vandnæse ved vandrette 
pladesamlinger. 

Farver på facadeplader: 
Holder farverne på facadepladerne i længden? 
Flere af de udstillede facadeprøver ved Torv 7 er matte og kedelige! 
Svar: De forskellige facadepladefabrikater patinerer på forskellig vis. Vi har opstillet prøverne ved Torv 
7 for at se hvordan de respektive facadeplader klarer påvirkningerne fra vind og vejr. Vi har bedt om, 
at de alle sammen skal ramme den samme farvekode på de 5 forskellige nuancer. Når det skal 
besluttes, hvilket fabrikat der skal anvendes, sammenholder vi den med en de originale farveprøver 
med den rigtige kode. 

Der er alt for mange farver at vælge mellem. De blå farver ligner hinanden for meget! 
Svar: Antallet af farver bliver taget op til genovervejelse i HPU. 
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ESPALIER PÅ FACADE 

Mange kommentarer lyder: Der er for lille afstand mellem de lodrette lameller, og dimensionen er for 
kraftig. Det virker for massivt, og farven på facadepladerne kan ikke ses. Placeringen af espaliererne 
må ikke være så tæt ved vinduerne, at de tager lys, men der ønskes espalierer på alle lette facader. 
Må ikke blokere for, at stalddørene kan åbnes 180 grader i rækkehusenes havesider. 

Svar: Udformning og placering af espalierer genovervejes og tages op i HPU. Materialet vil stadig 
være træ som aftalt 

KARNAP 

Bliver det muligt at fravælge karnap i sin bolig? 
Svar: Karnappen er blevet til efter arbejde i temagruppen om facader og færdigbearbejdet i HPU. Den 
er derefter fremvist for beboerne i mock-up'en i Torv 7. Karnappen kan ikke fravælges - den indgår 
som et væsentligt element i del samlede opdaterede facadeudtryk på Galgebakken. 

Ønske om flere oplukkelige partier især i det øverste lille vandrette parti 
Svar: Det vil ikke være muligt, at udføre flere oplukkelige vinduer i karnapvindue!. Der er et stort 
oplukkeligt parti, som kan åbne, resten er faste. 

VINDUER 
Generelt: 
Hvorfor er der ikke valgt samme greb på vinduer og døre? 
Svar: Så langt det er muligt i forhold til leverancebegrænsninger (vi ved ikke hvilket fabrikat af 
døre/vinduer som entreprenøren leverer) vil vi arbejde på at ensarte designudtrykket på dør og 
vinduesgrebene. 

Hvem skal betale for nye gardiner, når de indvendige mål ændres? 
Svar: Der er i helhedsplanen ikke afsat penge til nye gardiner, persienner m.m. Det den enkelte lejer, 
som må afholde denne udgift. Der vil senere blive udsendt vejledning om ophæng på de forskellige 
materialer, når disse ændres. 

Vinduer: 
Vindueskarme ved udadgående vinduer er i flere "niveauer", hvorfor det? 
Svar: Den indvendige side af vinduet er udført i træ på de udadgående og de faste vinduer og der er 
fræset en not ind i vinduet hele vejen rundt i karmen og der er monteret en tilsætning i noten. Der er 
behov for tolerancer, som der skal tages højder for, og derfor er den indvendige side af 
vindueskarmen og tilsætningen ikke helt i samme niveau. 

Vinduerne skal ikke kunne åbnes i type A 
Alle vinduer skal kunne åbnes i type A 
Svar: Det er kun et spørgsmål om, at træffe el valg, der er ikke nogen teknisk hindring i den ene eller 
den anden løsning. 

Ganske unødvendigt med vandret sprosse lige ved siden af stalddøren i stuen i type B + C 
Svar: Den vandrette sprosse i de pågældende vinduer udgår. 

Er vinduerne af plastic? 
Vinduer/døre er udført i træ indvendig og pulverlakeret aluminium udvendig. Dog er indadgående 
vinduer på ·1. sal i type B og -C udført i aluminium på begge sider. 
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"Kold" løsning med metal-vinduer indvendigt ved indadgående vinduer 
De indadgående vinduer er valgt for at få så meget lys ind i boligen som muligt og få fordelen ved at 
kunne have vinduet stående åbent i kip-stilling. 

Jeg savner sikkerhedsbeslag på vinduerne i stueetagen 
Svar: Vinduer/døre i prøvehusene opfylder alle forsikringsselskabernes krav til sikring. Ønskes der en 
yderligere sikring er det beboeren selv, som betaler/monterer beslag. 

Ønske om, at vinduer skal kunne stå åbne i låst funktion om natten 
Svar: I alle vinduer er der en ventilationsstilling, hvor den gående ramme fastholdes med en åbning på 
2 - 3 cm. Det skal bemærkes, at vinduer af forsikringsmæssige årsager skal være lukket, når man ikke 
er hjemme. 

Jeg kan ikke nå køkkenvindue i type B + C, når det skal åbnes! 
Svar: Løsningen blev ændret i mock-up af facade i Torv 7, hvor betjeningen af vinduet sad højere til 
den nuværende løsning. Der er desværre ikke nogen mulighed for anden betjening, hvis vinduet skal 
kunne åbnes. 

Døre: 
Dørtrin skal ikke udføres i metal, som på prøvehuse. 
Svar: Løsning ændres, så dørtrin fremstår i træ. 

Kan man tilvælge en facadedør med brevsprække i den vandret sprosse, som vi har i dag? 
Svar: Alle nye facadedøre forsynes med vandret sprosse. Det overvejes om den foreslåede løsning 
med brevsprække skal være tilkøb eller en standardløsning. 

Kan dørene løftes af ved flytning? 
Svar: Ja 

Kan de to stalddøre åbnes helt i type B og C? 
Svar: Døre og vinduer er generelt trukket en smule tilbage i forhold til facaden. Det er en løsning, som 
beskytter vinduer og døre bedre. Vi har udført forsøg med to forskellige løsninger, hvoraf den ene, ved 
strædet i type C, imødekommer ønsket om at kunne åbne helt. Det betyder, at det har været 
nødvendigt at ændre døren så den er hængslet i den side, der vender mod køle- og højskabe og ikke 
som i dag ved "komfursiden". Espalier mellem stalddør og køkkenvindue hindrer, at døren kan åbnes 
som i dag. (Se desuden ovenfor om espalierer.) 

Bliver der monteret låse i stalddøre? 
Svar: Der er 2 forskellige typer stalddøre i prøvehusene. 
To-delt facadedør med glas og brede gående rammer (8 og C i stuen mod have): Systemlås kan 
monteres. 
To-delt terrassedør med glas og smalle gående rammer (A og B+C mod stræde): Det er ikke muligt, at 
montere en låsekasse med systemlås i den smalle gående ramme. Det er muligt selv at købe og 
montere et såkaldt "kuffert-greb", hvor der sidder en lås som låser selve grebet. Det er en simpel 
operation, som de fleste selv kan klare. 

Farver: 
Kan vinduerne ikke blive grønne udvendigt, som de er i dag? 
Sort er en meget "hård" farve til vinduerne udvendigt 
Svar: Den sorte farve er valgt ud fra den betragtning, at den skal kunne passe til alle de forskellige 
farver på facadepladerne, som der er at vælge mellem ligesom den skal harmonere med de brune 
betonelementer. 
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Ønsker alt hvidt indvendigt og ikke grønt som i type C. Den hvide farve indvendigt bør være grøn i 
typeA 
Svar: Det bliver et beboervalg, om den indvendige farve på vinduer, døre og lysninger skal være hvid 
eller grøn. Hvis der ikke træffes et valg følger farven på vinduer m.m. farven på køkkenet. 

Kan vinduer males indvendigt, hvis man flytter fra hvid til grøn? 
Svar: Indvendig overflade på alle vinduer, med undtagelse af indadgående vinduer, er udført i træ og 
kan males. Begge typer kan efterfølgende males, dog vil de ikke fremstå med helt samme glatte 
overflade. 

ANDET 

Hvorfor bliver der ødelagt så meget af haven, når sokler skal isoleres? 
Svar: Der pågår undersøgelser af, hvor langt ned det er nødvendigt at isolere soklen ved krybekældre. 
Der isoleres ikke mere end det er nødvendigt. 

Hvad med vores møbler under ombygningen? 
Svar: Når byggeriet går i gang udsendes der sammen med varsling en information om, hvilke områder 
håndværkerne skal have adgang til. Lejerne skal selv sørge for, at der er fri adgang for håndværkere i 
disse områder. BO-VEST overvejer, hvilke tiltag der skal tilbydes for at hjælpe beboere med særlige 
behov. 

Hvad med rengøring under ombygningen? 
Svar: Når projektet udbydes beskrives det, at håndværkerne skal gøre rent efter sig hver dag. 
Håndværkerne rydder op efter sig hver dag og efterlader boligen, så folk kan bo i deres bolig under 
ombygningen. Der gøres ikke hovedrent i de enkelte boliger, når hele arbejdet er overstået. 

Hvor længe tager renoveringen af de enkelte huse? 
Svar: Vi kan ikke svare på spørgsmålet på nuværende tidspunkt. Det er den udførende entreprenør, 
som kommer med oplæg til en endelig tidsplan for arbejdets tilrettelæggelse. Når der er valgt en 
entreprenør og der er skrevet kontrakt, vil der blive udsendt information om, hvor lang lid arbejdet 
tager. 

Totalrådgiverteamet v/NOVA5 arkitekter as 
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Gennemgang af 242 kommentar-ark til de 3 prøvehuse, indleveret inden 18. marts 2016, har givet 
anledning til et meget stort antal kommentarer og spørgsmål. Mange kommentarer og spørgsmål 
omhandler samme emner, og der er foretaget en sammenskrivning af flere spørgsmål med samme 
emner. Denne skrivelse vil blive brugt i det videre arbejde i de respektive temagrupper og i HPU 
(HelhedsPlanUdvalget). Spørgsmål og bemærkninger til ventilation behandles i en særskilt skrivelse. 

BADEVÆRELSER 

Opbevaring: 
Savner opbevadngsplads 
Svar. Der vil blive udført en række, skabe, som senere monteres i prøvehuse. Det vir: herefter være 
mu!fgt af tilkøbe skabe tft sit badeværelse i forbindelse med valg; af fliser m.m .. 

Det kunne være rart, hvis der var mere plads i skabet under vasken 
Ønsker ikke alle de rør under vasken, så man kan bruge skabet 
Svar; Flere af rørene under vasken bliver fræset ind i væggen, så der bliver bedre pfads i slltabet. Der 
vll dog stadig være rør/vandmålere i skabet under vasken. 

Har man mulighed for selv at sætte greb på skabe under vask? 
Svar: Skabe bliver feveref med greb. 

Jeg mangler holder til tandkrus 
Svar: Der er ikke sat penge af til holder til tandkrus. 

Hvordan vil reglerne være for opsætning af skabe i badeværelser? 
Svar: Der er endnu ikke taget still.ing til, hvordan reglerne for opsætming af skabe m.m. btiver. 

Håndklædetørrestativ som tilvalg: 
Svar: HPU træffer beslutning om omfanget af tilvalg, der så vil bffve til~ængeligt for beboerne r et 
katalog. 

Der mangler kroge til håndklæder 
Svar: Der er ikke monteret håndklædekroge og toiletpapirholder i prøveboligerne. Der bliver monteret 
toiletpapirholder og 4 kroge i hvert badeværelse. 

Udstyr i badeværelse: 
Jeg kunne godt tænke mig et væghængt toilet 
Svar: Det er fidlfgere besluttet, at der af økonomiske grunde ikke vif være mulighed for væghængte 
toiletter. 

Kan man vælge klart glas i vindue i stedet for mat glas? · 
Svar: Der har været mange negative bemærkninger fil mat glas i badeværelsesvrnduer og g;Jas 
udføres som kJart gras. HPU træffer beslutning, om mat glas skaF være en tifvafgsmulighed" 

Vandhanen er ikke "gigtvenlig". Den er svær at betjene 
svar:. Temagruppen vil se på valget af blandingsbatteri, om det er det rigtige som er vafgt. 

Glasvæggen i badeværelse vil smadre, når vaskemaskinen centrifugerer] 
Svar: Der er fribredde r begge srder og glaspladen er udført i hærdet glas. Hvis man har en 
vaskemaskine, der ryster i det beskrevne omfang, skal man overveje om maskinen enten sl!æl rettes 
op til vandret stilling eller fornys. 
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Ønske om el-varme i gulv, da el-varme er fremtidens løsning 
Svar: Gulwarme med el vil ikke blive godkendt i Albertslund Kommune. 

Niveauspring ved bruseniche er for lille. 
Svar: Der er kun en ringe gulvhøjde i de eksisterende gurve, og det er allerede vanskeligt at udføre 
gulvet med det lovbefalede fald på gulvet. Vi har udført den forsænkning, der kan lade sig gøre under 
de givne forhold. 

Gulvene er for mørke. Der vil sætte sig kalkpletter på gulvet. 
Svar: Der vil i storskalaprojektet være mulighed for at vælge flisefarver, ud fra det udvalg af fliser som 
blev bestemt efter udførelsen af mock-up af toiletter. Containere vil blive åbnet, når der skal vælges 
fliser. 

Ønske om hulkehl i bruseniche, så der ikke dannes skimmel i hjørner. 
Svar: Der er ikke afsat penge til hulkehl i badeværelser. Når der er udført korrekt fald i brusenichen, vil 
der ikke være hjørner, hvor vandet kan lægge sig. 

Der mangler nedfældet gulv/bruseniche i bad i stuen i type C (ved rævegraven) 
Svar: Den nuværende placering af vask, toilet m.m. er bestemt ud fra de eksisterende huller til afløb 
m.m. Der er ikke afsat penge Ul flytning af afløb. 

El/ belysning: 
Firkan.tet lys i loft på badeværelse i type A giver et ubehageligt lys 
Firkantet lys i loft på badeværelse i type Aer OK 
Svar: Temagruppe for badeværelser vil tage valget (tilkøbsmulighed) af loftsbelysning op på et 
kommende møde. Typen af lampe er ikke endeligt fastlagt. 

Bliver de gamle stik bibeholdt, når man har 380 W til vaskemaskine? 
Svar: Ja 

Er placering af el-kontakter lovlig? 
Svar: Ja - tidligere var der andre regler. Nuværende regler foreskriver en afstand fra stik til bruser på 
min.1m. 

Vinduer i bad: 
Skal kuppellyset på 1. sal i type B lukkes permanent? 
Svar: Nej. De eksisterende kuppeIlys ændres en smule, så det bliver muligt helt at lukke for dem, men 
det bliver stadig muligt at åbne dem. 

Der bør være mulighed for at låse vindue i bad i en åben position i type A. 
Svar: Vindue kan låses i en ventHationsposition med en åbning på 2 - 3 cm. 

Teknik: 
Vil gerne have en individuel aflæsning af vandforbrug i stedet for en "edderkop" 
Svar: Der etableres individuelle vandmålere for hver bolig og dermed kan forbruget afregnes 
individuelt pr. bolig. 

Afløb til vaskemaskine ser ustabilt ud! 
Svar: Det er taget tf! efterretning.og der tilføjes muligvis en ekstra fastgørelse for at øge stabmtet. 
Undersøges af rådgiver. 
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ESPALIER PÅ FACADE 

Mange kommentarer lyder: Der er for lille afstand mellem de lodrette lameller, og dimensionen er for 
kraftig. Det virker for massivt, og faNen på facadepladerne kan ikke ses. Placeringen af espaliererne 
må ikke være så tæt ved vinduerne, at de tager lys, men der ønskes espalierer på alle lette facader. 
Må ikke blokere for, at stalddørene kan åbnes 180 grader i rækkehusenes havesider. 

Svar: Udformning og placering af espalierer genovervejes og tages op i HPU. Materialet vil stadig 
være træ som aftalt. 

KARNAP 

Bliver det muligt at fravælge karnap i sin bolig? 
Svar: Karnappen er blevet ti! efter arbejde i temagruppen om facader og færdigbearbejdet i HPU. Den 
er derefterfremvist for beboerne i mock-up'en i ToN 7. Karnappen kan ikke fravælges- den indgår 
som et væsentligt element i det samlede opdaterede facadeudtryk på Galgebakken. 

Ønske om flere oplukkelige partier især i det øverste lille vandrette parti 
Svar: Det vil ikke være muligt, at udføre flere oplukkelige vinduer i karnapvinduet. Der er et stort 
oplukkeligt parti, som kan åbne, resten er faste. 

VINDUER 
Generelt: 
Hvorfor er der ikke valgt samme greb på vinduer og døre? 
Svar: Så langt det er muligt i forhold til leverancebegrænsninger (vi ved ikke hvilket fabrikat af 
døre/vinduer som entreprenøren leverer) vil vi arbejde på at ensarte designudtrykket på dør og 
vinduesgrebene. 

Hvem skal betale for nye gardiner, når de indvendige mål ændres? 
Svar: Der er i helhedsplanen ikke afs.at penge til nye gardiner, persienner m.m. Det den enkelte lejer, 
som må afholde denne udgift Der vi! senere blive udsendt vejledning om ophæng på de forskellige 
materialer, når disse ændres. 

Vinduer: 
Vindueskarme ved udadgående vinduer er i flere "niveauer'', hvorfor det? 
Svar: Den indvendige side af vinduet er udført i træ på de udadgående og de faste vinduer og der er 
fræset en not ind i vinduet hele vejen rundt i karmen og der er monteret en tilsætning i noten. Der er 
behov for tolerancer, som der skal tages højder for, og derfor er den indvendige side af 
vindueskarmen og tilsætningen ikke helt i samme niveau. 

Vinduerne skal ikke kunne åbnes i type A 
Alle vinduer skal kunne åbnes i type A 
Svar: Det er kun et spørgsmåf om, at træffe et valg, der er ikke nogen teknisk hindring i den ene eller 
den anden løsning. 

Ganske unødvendigt med vandret sprosse lige ved siden af stalddøren i stuen i type B + C 
Svar: Den vandrette sprosse i de pågældende vinduer udgår. 

Er vinduerne af plastic? 
Vinduer/døre er udført i træ indvendig og pu!ver[akeret alumrnium udvendig. Dog er indadgående 
vinduer på 1. sal i type B og -C udført i aluminium på begge sider. 
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Ønsker alt hvidt indvendigt og ikke grønt som i type C. Den hvide farve indvendigt bør være grøn i 
typeA 
Svar: Det bliver et beboervalg, om den indvendige farve på vinduer, døre og lysninger skal være hvid 
eller grøn. Hvis der ikke træffes et va[g følger farven på vinduer m.m. farven på køkkenet. 

Kan vinduer males indvendigt, hvis man flytter fra hvid til grøn? 
Svar: Indvendig overflade på ane vinduer, med undtagelse af indadgående vinduer, er udført 1 træ og 
kan males. Begge typer kan efterfølgende males, dog vil de ikke fremstå med helt samme glatte 
overflade. 

ANDET 

Hvorfor bliver der ødelagt så meget af haven, når sokler skal isoleres? 
Svar: Der pågår undersøgelser af, hvor langt ned det er nødvendigt at isolere soklen ved krybekældre. 
Der isoleres ikke mere end det er nødvendigt 

Hvad med vores møbler under ombygningen? 
Svar: Når byggeriet går i gang udsendes der sammen med varsling en information om, hvilke områder 
håndværkerne skaf have adgang til. Lejerne skal selv sørge for, at der er fri adgang for håndværkere i 
disse områder. BO-VEST overvejer, hvilke tiltag der skaf tilbydes for at hjælpe beboere med særlige 
behov. 

Hvad med rengøring under ombygningen? 
Svar: Når projektet udbydes beskrives det, at håndværkerne skal gøre rent efter sig hver dag. 
Håndværkerne rydder op efter sig Iwer dag og efterlader boligen, så folk kan bo i deres bolig under 
ombygningen. Der gøres ikke hovedrent i de enkelte boliger, når hele arbejdet er overstået 

Hvor længe tager renoveringen af de enkelte huse? 
Svar: Vi kan ikke svare på spørgsmålet på nuværende tidspunkt. Det er den udførende entreprenør, 
som kommer med oplæg til en endelig tidsplan for arbejdets tHrettelæggelse. Når der er valgt en 
entreprenør og_der er skrevet kontrakt, vi! der blive udsendt information om, hvor lang tid arbejdet 
tager. 

Totalrådgiverteamet v/NOVA5 arkitekter as 
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K MMENTARER TIL DE 3 PRØVEHUSE 

Generelle kommentarer til badeværelserne ................................................... . 

Generelle kommentarer til facaderne ............................................................ . 

Generelle kommentarer til ventilationsløsningen ............................................ . 

Derudover vil vi gerne have en interessetilkendegivelse ift. din holdning til valg af 
ventilationsløsning. Så sæt kryds ud for det af nedenstående udsagn du er mest enig i 

D Jeg synes, at der skal arbejdes videre med den viste ventilationsløsning 
D Jeg synes, at der skal arbejdes med en alternativ løsning 

Der er IKKE tale om en afstemning, men en interessetilkendegivelse. Skriv gerne 
hvilken hustype du.bor i. 

Sidste frist for indlevering af kommentararket er 18. marts 2016. Arket lægges i 
postkassen, dier er opsat på ejendomskontoret. 



GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund Ga lge6ak1<ens 

afdelingsbestyrelse galaebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Indkaldelse til: 

Regnskabsbeboermøde 
Med valg til Afdelingsbestyrelse og Beboerhusgruppe 

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. 4) Referåter fra: 
Budgetbeboermøde 19. sept. 2015 (se GBP nr. 398). Beboermøde 19. nov. 2015 (se GBP nr. 400) 
5a) Godkendelse affotTetningsorden 5b) Godkendelse af dagsorden. 

6) Beboerhusgruppen 
a) Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning 
b) Valg til Beboerhusgruppen 

7) Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 

8) Godkendelse af årsregnskab 2015 
a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2015 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb 
c) Afstemning om årsregnskab 2015 

9) Forslag om opførelse af nye mandskabsfaciliteter og Drifts- og Beboerkontor 
(se forslaget på næste sider) 

10) Behandling af indkomne forslag 

11) Valg af medlemmer til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 
a) Beslutning om afdelingsbestyrelsens stønelse inkl. suppleanternes antal og om 

valg affo1mand (af beboermødet eller af afdelingsbestyrelsen) 
b) Valg til Afdelingsbestyrelsen 
c) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen 

12) Valg af intern revisor 
13) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 
14) V As kommende generalforsamling torsdag d. 19. maj 2016 
15) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde: 

senest tirsdag den 15. marts 2016, kl. 12°0 

Gerne pr. e-mail: galgebakken@mail.dk 

- og elles på papir til GAB kontoret (Pavillonen v. Øster 1) 

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

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest tirsdag d. 1. marts 2016) 



l<onsekvensberegning på nyt ejendomskontor m.m. + ny garage 

Udgifter 11.339.456 
30 årigt Realkreditlån 5,10% 
= Årlig ydelse på 578.312 
Boligareal m2 60.591 

- Nuværende husleje (4 D-huse) 136.752,00 
Huslejekonsekvens 7,29 

m2 
A1 24,70 
A2 35,30 
A3 93,00 
A5 128,00 
B5 130,00 
C2 58,50 
C3 73,00 
C4 87,00 
D-hus 31,00 

Afdelingens husleje gns. Iht. _budget 2015 

Med venlig hilsen 

Susanne Plastrøm 

Ejendomsleder 

kr 

kr 
m2 

kr 
kr/m2/år 

Stigning pr 
år. Stigning pr md 

180,00 15,00 
257,25 21,44 
677,74 56,48 
932,81 77,73 
947,38 78,95 
426,32 35,53 
531,99 44,33 
634,02 52,83 
225,91 18,83 

1.007,00 kr/m2/år 



GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2 
2620 Albertslund Galgebakkens 

afdelingsbestyrelse galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Indkaldelse til: 

Regnskabsbeboermøde 
Med valg til Afdelingsbestyrelse og Beboerhusgruppe 

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg afreferent. 3) Valg af stemmetællere. 4) Referater fra: 
Budgetbeboetmøde 19. sept. 2015 (se GBP nr. 398). Beboermøde 19. nov. 2015 (se GBP nr. 400) 
Sa) Godkendelse af foITetningsorden Sb) Godkendelse af dagsorden. 

6) Beboerhusgruppen 
a) Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning 
b) Valg til Beboerhusgruppen 

7) Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 

8) Godkendelse af årsregnskab 2015 
a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2015 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb 
c) Afstemning om årsregnskab 2015 

9) Forslag om opførelse af nye mandskabsfaciliteter og Drifts- og Beboerkontor 
(se forslaget på næste sider) 

10) Behandling af indkomne forslag 

11) 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 

12) Valg af intern revisor 
13) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 
14) V As kommende generalforsamling torsdag d. 19. maj 2016 
15) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde: 

senest tirsdag den 15. marts 2016, kl. 12°0 

Gerne pr. e-mail: galgebakken@mail.dk 

- og elles på papir til GAB kontoret (Pavillonen v. Øster 1) 

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

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest tirsdag d.J. marts 2016) 



l<onsekvensberegning på nyt ejendomskontor m.m. + ny garage 

Udgifter 11.339.456 
30 årigt Realkreditlån 5,10% 
= Årlig ydelse på 578.312 
Boligareal m2 60.591 

- Nuværende husleje (4 D-huse) 136.752,00 
Huslejekonsekvens 7,29 

m2 

A1 24,70 
A2 35,30 
A3 93,00 
AS 128,00 
B5 130,00 
C2 58,50 
C3 73,00 
C4 87,00 
D-hus 31,00 

Afdelingens husleje gns. Iht. _budget 2015 

Med venlig hilsen 

Susanne Plastrøm 

Ejendomsleder 

kr 

kr 
m2 

kr 
kr/m2/år 

Stigning pr 
år. 

180,00 
257,25 
677,74 
932,81 
947,38 
426,32 
531,99 
634,02 
225,91 

1.007,00 

Stigning pr md 
15,00 
21,44 
56,48 
77,73 
78,95 
35,53 
44,33 
52,83 
18,83 

kr/m2/år 



-~ 

,I 

11 
I 

Referat fra \ t;!gnskabsbeboermøde på Galgebakken 
tirsdag den 29. marts 2016 

Mødet var indkaldt som ordinært regnskabsbeboermøde. Ud over behandling af 

årsregnskabet var der valg til Beboerhusgruppen og til Afdelingsbestyrelsen samt 

indkomne forslag. Endvidere havde Afdelingsbestyrelsen et ekstra punkt på dagsor

denen om opførelse af nye mandskabsfaciliteter og Drifts- og Beboerkontor. Der var 

kommet yderligere tre forskellige beboerforslag med relation til dette emne. Års

regnskabet var omdelt en uge inden mødet i form af en kort udgave med hovedtal

lene anført. Det detaljerede årsregnskab kunne fas via hjemmesiden 

(www.galgebakken.dk) og på Ejendomskontoret og GAB kontoret. Sammen med 

regnskabet var der omdelt et materialehæfte, hvori de forskellige forslag var optrykt. 

(Henvisningerne med sidetal i dette referat henviser til materialehæftet, hvis ikke 

andet er anført.) 

Til beboermødet blev udleveret stemmesedler til 58 husstande, hvilket (ved 

700=100%) svarer til, at 8,3% var repræsenteret på mødet. Endvidere deltog Ejen

domsleder Susanne Palstrøm og Ejendomsmester Rene Byrgesen. 

1) Anita Sørensen blev valgt til dirigent og Jytte Jørgensen (GAB medlem) til med
dirigent. 
2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 
3) Kristian Olesen, Lars Messen, Margit Kristensen og Maj Britt blev valgt til 

stemmetællere. 
4) Referater fra beboermøderne 19. sept. og 19. nov. 2015 blev godkendt uden . 

, bemærkninger. 

5a) Den sædvanlige forretningsorden blev godkendt. 

5b) Dagsordenen: FridtjofHerling bemærkede, at det ikke fremgår af forslaget om 

opførelse af nye mandskabsfaciliteter og kontorer, om det er stillet som et forslag til 

beslutning. Hvis en beslutning er hensigten, så burde der have været afholdt en na

bohøring forinden. Biba Schwoon fra GAB sagde, at GAB havde forestillet sig, at 

hvis forslaget blev godkendt på aftenens møde, skulle der efterfølgende laves en 

nabohøring. Fridtjof svarede, at en godkendelse af forslaget i aften, så kun kunne 

være en principbeslutning. Jesper Lohse mente, at vi i aften burde najes _med at 

drøfte forslaget uden at tage nogen beslutning. Efter yderligere diskussion om for

slagets status og implikationer konkluderede dirigenten, at der ikke var· stillet æn

dringsforslag til dagsordenen, som derfor var godkendt uden ændringer. 
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6a) Beboerhusgruppens beretning 
Dorte Brink fra Beboerhusgruppen aflagde beretning: Vi har måttet sige farvel til 

vores mangeårige medarbejder Henrik Jensen, og der blev holdt en fin farvelfest i 

september. Den nye aktivitetsmedarbejder Henrik Seidenfaden startede i august, og 

vi har igen været heldige ved at :fa en person, som passer rigtigt godt ind i dette sær

lige job. Dorte fortalte om aktiviteterne i løbet af året, både de traditionelle arrange

menter og d..:: nye initiativer, som især har været rettet mod børnefamilierne. Hun 

afsluttede med en opfordring til, at endnu flere nye beboere går ind i Beboerhus

gruppen og aktiviteterne omkring Beboerhuset. 

~Beretningen blev godkendt. 

6b) Valg til Beboerhusgruppen 
Dorte Brink fremhævede, at Beboerhusgruppen arbejder som en åben og fleksibel 

gruppe. Hvis nogen i løbet af året får lyst til at komme med i gruppen, så er de til 

hver en tid meget velkomne. Der er møde ca. et par timer hver anden måned. Valget 

i aften er et formelt valg, som skal til, hvis det på et tidspunkt skulle blive nødven
digt at træffe beslutninger ved afstemninger. 

Dorte Brink fremlagde en liste med beboere, som stillede op til Beboerhusgrup

pen: Kristian Freitas Olesen, Niels Wilken, Britta Rindom, Line Kyed Knudsen, 

Dorte Brink - samt to nye: Rita Wiik og Henrik Lauritz. 

Der var ikke flere som stillede op. Alle blev valgt. 

7) Afdelingsbestyrelsens beretning 
Beretningen var optrykt i det omdelte materiale (side 2-4). Biba Schwoon fra GAB 

spurgte, om der var spørgsmål og kommentarer til beretningen. 

Claes Solborg syntes, at tårnprojektet var forløbet på en meget uprofessionel 

"-nåde, bl.a. ved at der ikke var blevet lyttet til advarsler om, at projektet ville blive 

dyrere end forudsat, og nu er der et forslag om et nyt tårn på vej, som indebærer 

yderligere udgifter. Jesper Lohse henviste til beretningens beskrivelse af, hvad der 

gik galt:" at man ved opførelsen af Tårnet ikke havde fulgt de oprindelige anvisnin

ger fra det involverede ingeniørfirma, men havde ændret på dimensionerne." (s.4ø.) 

Har GAB overvejet, om dette er ansvarspådragende, og hvad er konklusionen? Biba 

svarede, at der har været mange overvejelser om dette. Det har været et specielt 

projekt, bl.a. fordi kunstneren Peter Hesk ikke har :faet en kontrakt med et honorar af 

den størrelse, som han egentlig skulle have haft. 

Tårngruppen har derfor været enig om, at der ikke ville komme meget ud af at gøre 
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et ansvar gældendt. . ierefter fulgte en længere diskussion med forskellige opfattel

ser af, hvordan beslutningsprocessen og forløbet har været i GAB, på beboermø

derne og blandt de, som har udført byggeprojektet. 

Jesper Lohse spurgte, om den afsluttende sætning om Helhedsplanen:" Men tør 

man risikere kun at installere en mindre ventilationsløsning?" (side 3 ø.) er en invi

tation til debat på aftenens møde? Biba svarede, at fonnuleringen er med henblik på 

det kommende beboermøde den 26. april. Der er i øvrigt er allerede taget initiativ til 

at :fa etableret en mindre indgribende ventilationsløsning i et nyt prøvehus. 

Beretningen blev godkendt med stort flertal for og kun en enkelt stemme imod. 

8) Godkendelse af årsregnskab 2015 

8a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2015 
Jens Ellesøe Olsen fra GAB og Økonomiudvalget fremlagde årsregnskabet: Årets 

overskud er på 979.444 kr. i tht. budgettet, hvilket er acceptabelt og i hvert fald 

bedre end, hvis der havde været et underskud. Jens gennemgik årsregnskabets ho

vedtal, som er anført i det lille husstandsomdelte årsregnskab og supplerede under

vejs med henvisninger til det detaljerede årsregnskab. 

Jens gjorde opmærksom på beløbet på 1,472 mio. kr. på side 25 i det detaljerede 

regnskab (Konto 406, i note 31, Forlig institutionssalg). Til aftenens møde er stillet 

to forskellige forslag om anvendelsen afbeløbet:.Enten at det bruges til materiale

gård og kontor byggeprojektet, eller at det båndlægges til brug for et fremtidig bebo

erhusprojekt. 

Der var et spørgsmål til måden Årets henlæggelser er posteret på ( konto 406, i 

, note 31 på side 25 i det detaljerede årsregnskab), som Jens og Susanne ikke umid

delbart kunne svare på. Det vil blive undersøgt nænnere, og der vil blive redegjort i 

GB Posten. 

8b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidleme og GAB' s 
rådighedsbeløb 
Jens gennemgik dette regnskab (note 9 på side 17 i det detaljerede regnskab). 

Lysette Hansen spurgte, hvad beboeraktiviteter til 39.116 kr. mere præcist drejede 

sig om. Jens mente, at det var oprydning og opvask efter spisehusene, men han var 

ikke helt sikker, fordi BO-VEST har ændret på kontoplanens opdelinger og beteg

nelser. Han vil undersøge det nærmere og orientere i GB Posten. 
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8c) Forslag fra Biba Schwoon om båndlægning af l _ ... øbet til 
erstatningslokaler (s.4n.- 6) 

Biba henviste til historien med salget af institutionerne, der går tilbage til 2001, og 

som hun har redegjort for i materialehæftet. Hun stiller forslaget om båndlægning af 

beløbet på 1,472 mio., fordi det hele tiden har været hensigten at lave et erstatnings

byggeri for de frasolgte beboerlokaler. Imidlertid kunne det ikke lade sig gøre på det 

tidspunkt, hvor det var tiltænkt. På grundlag af en beslutning om båndlægning, kan 

vi så gå i gang med at fmde ud af, hvordan der kan laves erstatningslokaler for i 

hvert fald det lille festlokale, som der er så meget brug for. 

-- og pkt. 9.1: Forslag fra Niels Keller om finansieringen af 
byggeprojektet (s.lOø.) 
Niels Keller redegjorde for sit forslag om at bruge beløbet til det aktuelle kontor og 

materialegård byggeprojekt. Formålet er at nedbringe den huslejestigning, der kom

mer som følge af nybyggeriet, som Niels anser for at være helt nødvendigt at gen

nemføre af hensyn til medarbejdernes arbejdsforhold. I Bibas forslag om båndlæg

ning ligger der i øvrigt ikke nogen sikkerhed for fremtidigt beboerhusbyggeri, fordi 

et hvilket som helst efterfølgende beboermøde kan ændre beslutningen. Endvidere 

gjorde Niels opmærksom på, at Biba har lavet sit forslag, efter at han har indsendt sit 

forslag og som et modforslag til hans forslag. Ved afstemningen bør de to forslag 

stilles op imod hinanden. 

Lasse Wilson, der som GAB medlem har været med til møderne, hvor forslagene 

blev behandlet, var enig i Niels Kellers fremstilling af forløbet, og Lasse havde gjort 

opmærksom på, at han ikke fandt det i orden, at et GAB medlem bruger sit særlige 

kendskab til et indkommet forslag, som andre beboere ikke har, til at lave et modfor

slag. Biba svarede hertil, at hendes forslag var rettidigt indsendt i fht. fristen for 

"-mdkomne forslag. Hun var enig at, at de to forslag bør stilles op over for hinanden 

som et enten eller. 

Dorte Brink og Kristian Olesen fra Beboerhusgruppen støttede Bibas forslag, fordi 

de mente, at der også skulle holdes fast i, at aktivitetsmedarbejderen skal have et nyt 

kontor i beboerlokalerne ved beboerhuset. Dette fordi den nye kontorbygning kom

mer til at ligge i for stor afstand til Beboerhuset. Hertil bemærkede Biba dog, at det 

ikke ligger i hendes forslag, at udlånskontoret ikke skal med over i den store kontor

bygning. Hendes forslag drejer sig primært om at markere og holde fast i, at der skal 

bygges et nyt lille festlokale til erstatning for det nuværende i Gammel Pub. 

10 • GALGEBAKKEPOSTEN 

Lars Skovenboe, s0 • .t er medlem af Økonomiudvalget, sagde, at ikke er i overens

stemmelse med lovgivningen at reservere et beløb i regnskabet til et formål, som 

beboermødet ikke har truffet en beslutning om. Beløbet burde heller ikke stå i års

regnskabet under en særlig post men være ført over på overskudskontoen, som bud

getbeboermødet beslutter anvendelsen af. Hertil svarede Jens Ellesøe Olsen, at be

boermødet ikke behøves at forholde sig til lovligheden i at træffe en beslutning om 

båndlægning af beløbet, fordi beløbet står anført på en særlig konto på regnskabet 

som følge et forlig, der blev indgået med BO-VESTs billigelse. Der er ikke tvivl om, 

at pengene er Galgebakkens, og at det er Galgebakken, som skal beslutte, hvordan 

de skal bruges. 

Efter yderlige diskussionen for og imod de to forslag, foreslog Jesper Lohse, at for

slaget om båndlægning formuleres som kun en hensigtserklæring. Dirigenten oplæ

ste:" Beboermødet har den hensigt, at de 1,473 mio. kr. skal anvendes til nye 

beboerlokaler." 
Ved afstemningen var 55 stemmer for dette forslag, 39 stemmer imod og 10 som 

undlod at tage stilling. 

8d) Afstemning om årsregnskab 2015: 
Årsregnskabet blev vedtaget med et stort flertal for og en stemme imod. 

9) Forslag om opførelse af nye mandskabsfaciliteter og 
Drifts- og Beboerkontor (s.7-9) 

Dirigenten indledte med at skitsere retningslinjerne: Det drejer sig om et forslag til 

en første diskussion, som afsluttes med en vejledende afstemning, så udvalget ved, 

hvad de kan arbejde videre med. 

Ejendomsleder Susanne Palstrøm redegjorde for baggrunden for forslaget: Der blev i 

2014 afsat et beløb til projekteringen af en ny bygning. Det foreliggende projekt er 

blevet til i et samarbejdsforløb med et udvalg fra GAB, hvor der er blevet reduceret i 

det første oplæg for at holde byggeudgifterne nede. Også medarbejderne har været 

inddraget og har kommenteret tegninger og indretningsforslag undervejs. Endvidere 

har BO-VESTs arbejdsmiljøgruppe flere gange givet pålæg om, at mandskabsfacili

teter og garager skal forbedres. Vi har fået udskydelse ved at henvise til den igang

værende projektering og fremlæggelsen på beboermødet her i aften. 

Projektforslaget består af en samlet bygning, der indeholder mandskabsfaciliteter 

til ejendomsfunktionærerne, Ejendomskontor, GAB kontor, Udlånskontor og fælles 
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mødelokale. Bygningen placeres nord for hovedstien, hvor den nuva:,,vnde gartner

gård ligger. Endvidere opføres et nyt garageanlæg, hvor den nuværende materiale

gård ligger. De samlede etableringsomkostninger bliver på 11,4 mio. kr. Ved finan
siering med et 30 årigt realkreditlån og ved modregning af huslejeudgiften til de 4 
kontorer i D-husene resulterer det i en huslejestigning for Galgebakken på 7,29 
kr./m2/år. Gf. side 8 i materialehæftet.) 

Susanne uddybede ved hjælp af fotos fra de nuværende faciliteter, hvorfor det er 

påtrængende med en ny bygning: Generelt mangler der plads og bygningerne er i en 

meget dårlig stand. Der er ikke ordentlige omklædnings- og badeforhold. Der 

mangler muligheder for sortering og opbevaring af snavset arbejdstøj og for tørring 

··~"l.fvådt arbejdstøj. Der er ikke plads til alle i kantinen. Ejendomsfunktionærerne har 
,kke et kontorhjørne med vindue og ordentlig plads til et skrivebord og en computer. 

De nuværende garager og halvtage er til dels opført ulovligt uden for byggelinjen, 

og de er uhensigtsmæssigt indrettet. Kontorerne samles i den nye bygning for at 

skabe et tættere samspil imellem medarbejderne og deres funktioner, og således at 
beboerne kun skal henvende et sted. Udlånskontoret er endvidere med i den nye 

bygning for at sikre imod, at en medarbejder på et tidspunkt i igen skal rykke ud i en 
skurvogn. Dørene ud mod fælleshaven i Torv 9 er kun flugtveje, som ikke skal be
nyttes i det daglige. 

Under debatten var alle enige om, at det var :fremlagt solide argumenter for, at det er 

nødvendigt med nybyggeri for at give ejendomsfunktionærerne ordentlige arbejds

forhold. Men der var delte meninger om, hvorvidt kontorerne skulle med i den nye 
bygning. Nogle støttede op om dette, bl.a. fordi et større langtidsholdbart nybyggeri 
vil være bedre og næppe dyrere end flere mindre byggerier. Andre ønskede, at der 

blev skitseret et billigere forslag for kontorerne. Det blev foreslået, at 

kantine/mødelokale og kontorarbejdspladser måske kunne indrettes til brug af flere 

funktioner og personer på skift, når benyttelsen sker på forskellige tidspunkter i 
øbet af dagen og aftenen. Det Nev også foreslået at indrette en eksisterende bolig til 

kontorer i stedet for at bygge nyt. Til det sidste bemærkede Biba Schwoon, at det i 

hvert fald ikke bør være prøvehuset i Mark 2, som permanent indrettes til kontorer, 
fordi huset ligger inde i et boligstræde, og derfor kun skal bruges til kontor i en 

kortere periode. Susanne Palstrøm uddybede ved at orientere om de forskellige hen
syn og begrænsninger, som er aftalt af hensyn til naboerne. 

Vedrørende kontor til aktivitetsmedarbejderen præciserede Dorte Brink, at det er 
forståeligt at medtage et nyt udlånskontor i kontorbygningen af hensyn til fremtids-
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sikringen. Men Be ... .:rhusgruppen mener ikke, at det er hensigtsmæssigt med et 

kontor placeret i kontorbygningen til de af medarbejderens opgaver, som retter sig 

mod aktiviteterne i Beboerhuset, hvilket er de fleste. Hvis udlånskontoret lægges i 

kontorbygningen, så bør der også etableres et arbejdssted i/ved Beboerhuset, så 

medarbejderen får mulighed for den nødvendige fleksibilitet i udførelsen af sine 

opgaver. 

I løbet af debatten fremlagde og kommenterede Thor Hansen sit forslag (side 10 n.): 

På baggrund af aftenens beskrivelse af forholdene for gårdmændene, var Thor meget 

enig i behovet for nyt byggeri til gårdmændene. Men han mente, at det for at be

grænse udgifterne og huslejestigningerne fortsat er relevant at :fa lavet et forslag, 

hvor kontorerne indrettes i en bolig. Evt. efter en evaluering af, hvordan det fungerer 

med kontorerne i prøvehuset. 

Hen imod slutningen af debatten søgte dirigenten at konkludere: Skal vi have en 

tilkendegivelse fra beboermødet om, at udvalget skal arbejde videre frem mod et 

færdigt forslag på baggrund af de fremkomne bemærkninger og med en nabohøring 

med Torv 9? Dette resulterede i yderligere diskussion om, hvad der skulle indgå i 

udvalgets videre arbejde, hvad der mere præcist skulle/burde stemmes om, om man i 

aften blot skulle lade det blive ved debatten, samt en opfordring til at begge forslag 

trækkes tilbage. Da forsamlingen ikke ønskede, at diskussionen blev åbnet op igen, 

spurgte dirigenten, om der var nogen, der imod, at sagen går tilbage til udvalget, og 

at udvalget laver et nyt forslag. Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen imod 

denne fremgangsmåde. 

Thor Hansen sagde dog efterfølgende, at for at nå et skridt videre efter aftenens 

møde, bør der stemmes om, at udvalget skal lave et forslag, hvor der kun bygges en 

ny materialegård til gårdmændene og gartnerne. Dirigenten mente, at dette egentlig 

var indeholdt som en mulighed i det forgående, men bragte forslaget til afstemning 

efter Thors ønske og på grundlag af Thors mundtlige formulering. Der var 34 

stemmer for forslaget, 54 stemmer imod og 4 som undlod at stemme. Dirigenten 

konkluderede, at dette forslag ikke skal indgå i udvalgets arbejde. 
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10) Forslag fra Ungeudvalget om brug af de .. _ gamle 
pavillon (s.11) 
Lasse Wilson fra Ungeudvalget (og GAB medlem) fremlagde forslaget: For ca. ca. 

1 ½ år siden var der nogle meget uheldige episoder med nogle unge. GAB fandt, at 

der burde være bedre kontakt til de unge beboere på Galgebakken, og der blev etab

leret et Ungeudvalg. Efter noget tid lykkedes det at få en god dialog i gang med en 

gruppe unge beboere. På møderne har det været et vedholdende ønske fra de unge 

om at få et sted, hvor de kan være, så samlingsstedet ikke er kun er oppe på torvet 

foran Købmanden. Lasse synes, at ønsket er meget rimeligt netop på Galgebakken, 

hvor der er så mange muligheder og faciliteter til forskellige beboergrupper. Derfor 

forslaget om, at den fraflyttede pavillon bruges af de unge i en periode sommeren 

over efter de retningslinjer, som er skitseret i forslaget. Ungeudvalget følger med i 

forløbet og står for dagligt at åbne og lukke skuret. Hvis det går godt, laves der et 

forslag til en mere permanent løsning til budgetbeboermødet til september. 

I debatten gav nogle udtryk for skepsis, bl.a. at unge uden for Galgebakken vil 

komme til og skabe store problemer. Nogle af de, som var betænkelige, støttede dog 

samtidig forslaget for at give det en chance og med håb om, at det går godt. Anita 

Pauly Jensen, som også er er med i Ungeudvalget, sagde, at forslaget skal ses som et 

udtryk for, at Galgebakkens rummelighed også skal omfatte gruppen af unge bebo

ere. 

Ved afstemningen var der væsentlig flere stemmer for forslaget end imod, så forsla

get blev vedtaget uden optælling. 

11 )Valg af medlemmer til Galgebakkens 
Afdelingsbestyrelse 
lla) Beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse inkl. suppleanternes antal og 

beslutning om valg af formand - af beboermødet eller af afdelingsbestyrelsen: 
Det blev besluttet, at der fortsat skal have 9 medlemmer og 3 suppleanter. 

Annemarie Bøttger foreslog, at formanden i år vælges på beboermødet. Ved afstem

ningen var der 41 stemmer for, at formanden skulle vælges på beboermødet og 32 

stemmer for valget skulle ske i afdelingsbestyrelsen. 

llb) Valg til Afdelingsbestyrelsen: 
Valg af formand: Lasse Wilson, som i perioden har været medlem af afdelingsbesty

relsen, stillede op til valg. Også Biba Scbwoon, som i perioden har været formand 
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,: 

for var afdelingsb, .yrelsen stillede op. Efter indlæg fra de to kandidater og fra 

andre beboere var der skriftligt valg med stemmesedler. Der var 41 stemmer for 

Biba og 55 stemmer for Lasse, som derved var valgt til formand for 

afdelingsbestyrelsen. 

Herefter var 4 pladser tilbage i Afdelingsbestyrelsen, som var på valg for en toårig 

periode. Følgende stillede op og blev valgt med det anførte stemmetal: Lars 

Skovenboe: 85 stemmer, Zabir Bashir: 68 stemmer, Biba Schwoon: 54 stemmer, 

Sille Nimholm: 50 stemmer. Niels Wilken og Ervin Olsen opnåede ikke valg. 

Endvidere var der et suppleringsvalg til afdelingsbestyrelsen for et år, idet Bo 

Ragnvald fra en suppleantpost var trådt til som GAB medlem, efter at Leif 

Neergaard var gået ud. Dirigenten spurgte, om det var i orden, at Bo Ragnvald fort

satte som GAB medlem i resten af perioden. Der var ingen indvendinger, og diri

genten konkluderede, at Bo Ragnvald var valgt. 

I le) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen: 
Der var tre suppleantpladser på valg for en etårig periode. Ifølge forretningsordenen 

skal der altid være valg til suppleantpladserne for at fastslå rækkefølgen. Følgende 

stillede op og blev valgt med de anførte stemmetal: Rene Leisin: 64 stemmer, Steen 

Søndergaard: 56 stemmer, Brian Pedersen: 37 stemmer. Niels Wilken og Ervin 

Olsen opnåede ikke valg. 

12) Valg af intern revisor: 
Ingen ønskede at stille op. Økonomiudvalget varetager fortsat funktionen. 

13) Valg til Albertslund Kommunes Brugergruppe: 
Birthe Y. Nielsen genopstillede og blev valgt. Ervin Olsen, som er medlem af Agen

dagruppen, blev valgt til suppleant. 

14) V As kommende generalforsamling torsdag d. 19. maj 2016: 
Biba orienterede om Bestyrelsens forslag til nyt målsætningsprogram, som skal 

behandles på generalforsamlingen. Måske kommer der et forslag, men dog ikke fra 

Bestyrelsen, om at nedlægge generalforsamlingen og erstatte den med et repræsen

tantskab. 

6. maj 2016 

Dirigent: Formand for Afdelingsbestyrelsen: Referent: 

Anita Sørensen Lasse Wilson StenHansen 
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Årsregnskab 01.01.2015 - 31.12.2015 

Årets resultat er et overskud på 979.440 kr. 
svarende til 16,17 kr. pr m2 

Det udvidede regnskab kan rekvireres og afhentes på ejendomskontoret 

• Regnskab 2015 &Budget 2015 mBudget 2016 
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Afdeling 59 Galgebakken 

Årsregnskab 2015 

Konto Tekst 

AKTIVER 

Balance 

304 ANLÆGSAKTIVER (ejendom inkl. forbedringer) 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

305 Tilgodehavender 

Uafsluttede forbrugsregnskaber 

Tilgode hos lejere 

Forsikringssager 

Øvrige 

Tilgodehavender i alt 
307 Likvide beholdninger 

Tilgodehavende hos boligorganisation 

Likvide beholdninger i alt 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 

HENLÆGGELSER 

401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 
402 Fælleskonto A-ordning 
405 Tab ved ledighed og fraflytning 
406 Andre henlæggelser 
407 Opsamlet resultat 

HENLÆGGELSER I ALT 

LANGFRISTET GÆLD (kreditforeningslån) 

KORTFRISTET GÆLD 
419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 

421 Skyldige omkostninger 
422-429 Øvrige 

KORTFRISTET GÆLD I ALT 

PASSIVER I ALT 

-3-

Regnskab Regnskab 

2015 2014 
(1.000 kr.) (1.000 kr.) 

566.825 535.182 

8.583 8.853 

1.918 2.314 

561 0 

1.438 1.401 

12.500 12.500 12.568 
141 159 

36.301 30.060 

36.443 36.443 30.219 

48.943 42.787 

615.768 577.969 

22.573 21.902 

1.681 1.714 

992 1.241 

7.097 1.473 

3.434 3.757 

35.777 30.086 

541.670 518.370 

8.206 8.628 

7.328 4.751 

22.786 16.134 

38.321 29.513 

615.768 577.969 



ÅRSREGNSKAB 01.01.2015 - 31.12.2015 

Boligorganisation: 

Afdeling 59 

Boligorganisationsnr. 
LBFnr.: 

Vridsløselille 
Andelsboligforening 
V/ BO-VEST 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 

Telefon: 
88 18 08 80 
Telefax: 
88180881 
E-postadresse: 
bo-vest@bo-vest.dk 
CVR-nr. (Se-nr): 
29 96 63 89 

Lejligheder 

(inkl. lette kollektivboliger, 

ungdoms- og ældreboliger) 

Enkeltværelser 

Erhvervslejemål 

Beboerlokale mv. 

Garager/carporte 

I alt 

Version pr. 11-02-2016 

50 Vridsløselille Andelsboligforening 

Galgebakken 

50 Afdeling 
165 LBFnr.: 

Galgebakken 
Galgebakken Torv m.fl. 

2620 Albertslund 

Antal Bruttoetage-

rum areal I alt (m2
) 

1 914 

2 7.985 

3 5.023 

4 14.083 

5 30.395 

6 -

7 -

2.153 

326 

732 

-

61.611 

900 

Antal 

lejemål 

37 

148 

61 

155 

235 

-

-
69 

2 

3 

-

710 

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 

37 

148 

1 61 

155 

235 

0 

0 

1 69 

1 pr. påbeg. 60 m2 6 

1/5 0,0 

711,0 



Vridsløselille Andelsboligforening 

Boligorganisationsnr. 50 

Afdeling 59 

ÅRSREGNSKAB 01.01.2015 -31.12.2015 

Administrationens påtegning 

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres 
opmærksom på følgende forhold: 

Landsbyggefonden har meddelt skema A tilsagn, den 14. december 2012 til en samlet anskaffelsessum på kr. 
386.455.144. Der forudsættes gennemført andre private arbejder med samlet anlægsudgift på kr. 7 4. 700.000 

Skema B forventes indsendt til kommunen ultimo 2016 primo 2017. 

Der pågår forhandlinger med Landsbyggefonden om udvidelse af rammen for støttede arbejder. 

Der er anvendt små 25 mio. kr på forundersøgelser m.v. på nuværende tidspunkt. 

Vridsløselille Andelsboligforening har frikøbt afdelingen fra tilbagekøbsdeklarationen med virkning fra 4.januar 2016. 

Glostrup, den 12. februar 2016 
BO-VEST 

#tf-lZc,✓iJ-IL_ 
Marit Rostgaard-Bruun 
Økonomimedarbejder 
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Vridsløselille Andelsboligforening 

Afdeling 59 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2015 i 
alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for 
almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger 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 2015 
medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det 
også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

København, den 12. februar 2016 

ERNST & YOUNG 
Ga

1

:~~t Revisionspartnerselskab cvz,- 30 70 02 28 

t:'~rnen I statsaut. revisor 
Christian Thuesen 
statsaut. revisor 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015 

AFDELING 59 
Resultat- * * 

opgørelse Budget Budget 
2015 2015 2016 

Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

UDGIFTER 

ORDINÆR DRIFT 

105.9 1 Nettokapitaludgifter 11.859.032 11.828 11.828 

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 

106 Ejendomsskatter 6.304.386 6.644 6.746 
107 Vandafgift 4.133.126 3.687 3.885 
109 2 Renovation 1.406.979 1.629 1.662 
110 3 Forsikringer 1.398.299 1.359 1.443 

111 Afdelingens energiforbrug: 
1. El og varme til fællesarealer 431.742 350 391 
3. Vand-og varmeregnskaber 239.075 670.817 260 260 

112 Bidrag til boligorganisationen: 
4 1. Administrationsbidrag 2.853.231 2.841 2.912 

2. Dispositionsfondsbidrag 393.894 392 401 
3. Arbejdskapitalbidrag 110.916 3.358.041 110 113 

113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 17.271.648 17.272 17.813 

VARIABLE UDGIFTER: 

114 5 Renholdelse 5,965.759 6.380 6.546 
115 6 Almindelig vedligeholdelse 1.870.366 2.349 2.350 
116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 

1. Afholdte udgifter 9.318.157 11.957 13.336 
2. Heraf dækket af tidligere 

henlæggelser (konto 401) -9.318.157 0 -11.957 -13.336 

117 Istandsættelse ved fraflytning: 
(A-ordning): 
1. Afholdte udgifter 432.901 400 400 

henlæggelser (konto 402) -432.901 0 -400 -400 

118 8 Særlige aktiviteter: 
1. Drift af fællesvaskeri 553.155 646 661 
3. Drift af møde- og selskabslokale 372.780 925.935 531 531 

119 9 Diverse udgifter 1.660.524 1.610 1.622 

119.9 Variable udgifter i alt 10.422.584 11.516 11.710 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 -31.12.2015 

AFDELING 59 

Resultat- * * 
opgørelse Budget Budget 

2015 2015 2016 
Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

INDTÆGTER 

ORDINÆR DRIFT 

201 Boligafgifter og leje: 
1. Beboelse 52.529.383 52.788 53.368 

Forbedr.-leje, køkkener 2.382 3 3 
Trinetteleje 199.760 195 198 

2. Leje, enkeltværelser 4.542.457 4.380 4.536 
3. Erhverv 119.040 119 119 

Beboerindbetaling, el 0 0 0 
7. Særlig Iejeforh. vedr. råderet 10.311 57.403.333 11 11 

202 Renter: 
15 0. Renter af tilgodehavende i 

boligorganisationen 92.521 231 268 
16 1. Øvrige renteindtægter 3.100 95.621 8 8 

203 Andre ordinære indtægter: 
8 2. Drift af fællesvaskeri 515.966 520 520 
8 3. Andel af fællesfaciliteters drift 239.149 271 272 
8 4. Drift af møde- og 

selskabslokaler 51.683 0 0 
Kommunal andel stisystem 37.624 844.422 37 38 

6. Overført fra opsamlet resultat (konto 407) 1.302.000 1.302 2.455 

203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 59.645.376 59.865 61.796 

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 

204 17 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 5.624.649 2.153 2.153 
206 18 Korrel~tion vedr. tidligere år 431.698 0 0 

208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 6.056.347 2.153 2.153 

209 INDTÆGTER I ALT 65.701.723 62.018 63.949 

* Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. 
Budgetter er ikke omfattet af revision. 
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BALANCE PR. 31.12.2015 

AFDELING 59 

Regnskab Regnskab 
2015 2014 

Konto Note (1.000 kr.) 

PASSIVER 

HENLÆGGELSER 

401 28 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 22.572.748 21.902 
402 29 Fælleskonto (A-ordning) 1.680.992 1.714 
405 30 Tab ved lejeledighed og fraflytning 991.677 1.241 
406 31 Andre henlæggelser 7.097.198 1.473 

406.9 HENLÆGGELSER I ALT 32.342.615 26.329 

407 32 Opsamlet resultat 3.434.031 3.757 

407.9 HENLÆGGELSER OG OPSAMLET RESULTAT 35.776.646 30.086 

LANGFRISTET GÆLD 

FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 

408 Oprindelig prioritetsgæld: 
1. Realkredit Danmark 0 175 
4. Landsbyggefonden 1.604.498 1.604.498 2.155 

409 Beboerindskud 4.933.142 4.933 
411 Afskrivningskonto for ejendommen 371.201.417 370.475 

412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 377.739.057 377.739 

413 Andre lån: 
33 1. Forbedringsarbejder m.v. 9.477.403 10.356 
34 2. Bygningsrenovering 111.140.387 120.617.790 116.942 

414 Andre beboerindskud: 
2. Forhøjet indskud ved 

genudlejning 3,777.490 3.636 
5. Deposita 408.335 4.185.825 397 

415 Driftsstøttelån: 
1. Driftstabslån 9.300.000 9.300 
5. Andre driftsstøttelån 29.827.000 39.127.000 0 

417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 541.669.672 518.370 
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NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2015 2015 2016 

Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

1 Nettokapitaludgifter 

101.1 Prioritetsafdrag, norminallån 456.848 422 0 
101.2 Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag 

m.v., men ekskl. morarenter) 147.826 183 0 
Regulering af skyldig ydelse, indekslån 0 5 0 

101.3 Administrationsbidrag, nominallån 5.060 0 0 
105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter, D 5.624.649 5.609 5.914 
105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter, L 5.624.649 5.609 5.914 

105.9 Nettokapitaludgifter i alt 11.859.032 11.828 11.828 

109 2 Renovation 

Renovation, kommunalt 1.401.007 1.579 1.611 
Anden renovation 5.972 50 51 

Renovation i alt 1.406.979 1.629 1.662 

110 3 Forsikringer 

Bygningsforsikring 1.253.492 1.295 1.292 
Selvrisiko m.m. 96:603 15 100 
Motorkøretøjsforsikring 320 1 1 
Falcl<abonnement 21.089 20 22 
Erhvervsforsil<ring 26.795 28 28 

Forsikringer i alt 1.398.299 1.359 1.443 

112.1 4 Administrationsbidrag 

Antal enheder 711,0 
Kr. pr. enhed BO-VEST 3.677 
Kr. pr. enhed VA 263 
Bidrag pr. enhed i alt 3.940 

Administrationsbidrag til boligorganisationen 2.801.340 2.786 2.852 
Varmeregnskabshonorar 51.891 55 60 

Administrationsbidrag i alt 2.853.231 2.841 2.912 
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NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2015 2015 2016 

Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 

Terræn, konstruktion 349.182 1.701 1.206 
Terræn, teknisk anlæg 511.287 1.440 1.240 
Terræn, inventar 442.403 442 852 
Terræn, beplantning 92.801 263 363 
Bygning, klimaskærm, facade 168.863 566 66 
Bygning, klimaskærm, tag 445.243 594 2.635 
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 
lemme 229.422 541 541 
Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og 
inventar 5.107.736 4.158 4.081 
Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer 754.854 1.275 1.175 
Bygning, fælles indvendig 200.490 117 177 
Bygning, tekniske installationer, el- og belysning 28.883 0 0 
Bygning, tekniske jnstallationer, vand 706.024 458 458 
Bygning, tekniske installationer, varme 185.024 292 292 
Materiel, kørende 83.030 100 240 
Materiel, andet 12.915 10 10 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 9.318.157 11.957 13.336 

Fra henlæggelser til plan I. og periodisk vedligh. -9.318.157 -11.957 -13.336 

0 0 0 
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NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2015 2015 2016 

Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

119 9 Diverse udgifter 

Kontingent Boligselskabernes Landsforening 
inkl. beboerblad 85.841 90 90 
Advokatomkostninger 846 15 15 
Diverse udgifter 0 0 10 
Sekretær 303.097 310 350 
Aktivitetsan satte 800.187 550 550 
Øvrige fællesaktiviteter 19.175 16 16 
Rådighedsbeløb - afd.best. 25.344 25 25 
Kurser og konferencer 13.501 10 10 
Mødeudgifter 3.955 25 25 
Omkostninger afdelingsbestyrelse 12.506 10 10 
Afdelings-/Beboerfester 84.068 85 105 
Afdelingsmøder 0 15 15 
Beboerblad 73.002 85 85 
Beboeraktiviteter 39.116 135 75 
Udvalg 15.353 20 20 
Klubber 14.175 19 21 

* Cafe driftsomkostninger 170.358 200 200 

Diverse udgifter i alt 1.660.524 1.610 1.622 

* Drift af Cafe 
Udgifter Cafe 170.358 200.000 200.000 
Indtægter Cafe 169.688 190.000 190.000 

Drift af Cafe i alt 670 10.000 10.000 

125 10 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 

Afdrag (l<onto 303.1) 184.406 2.460 2.465 
Renter m.v. 65.701 66 61 
Administrationsbidrag 7.161 7 7 

Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder 257.268 2.533 2.533 

126 11 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 

Afskrivning individuel råderet 10.311 12 12 

Afskrivning på forbedringsarbejder i alt 10.311 12 12 
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NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2015 2015 2016 

Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

206 18 Korrektion vedr. tidligere år 

Øvrige l<0rrektioner 118.856 0 0 
Reg. Pub vedr. 2014 15.140 0 0 
Reg. lønsumsafgift vedr. 201 O 43.967 0 0 
Korrektion varmeregnskab 9.794 0 0 
Tidligere afskrevne fraflyttere 62.080 0 0 
Korrektion vedrørende afsatte rekvisitioner 179.662 0 0 
Diverse indtægter 2.199 0 0 

Korrektion vedr. tidligere år i alt 431.698 0 0 
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AFDELING 59 

7. Helhedsplan 

Afholdte udgifter primo 
Tilgang i året 

Ansl<affelsessum 

Værdi ultimo 

NOTER 

Regnskab 
2015 

18.054.440 
8.684.686 

26.739.126 

26.739.126 

Regnskab 
2014 

(1.000kr.) 

7.570 
10.485 

18.054 

18.054 

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 4.421.471, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. 

9. Renovering Bolignet - ComX 

Afholdte udgifter primo 890.693 891 

Ansl<affelsessum 890.693 891 

Afdrag og afskrivninger primo 445.000 267 
Afsl<rivning i året 178.000 178 

Samlet afdrag og afskrivninger 623.000 445 

Værdi ultimo 267.693 446 

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 267.693, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. 

Forbedringsarbejder i alt 

303.2 21 Bygningsrenovering m.v. 

2. Tagrenovering 1980 

Afholdte udgifter primo 

Anskaffelsessum 

Afdrag og afskrivninger primo 
Afdrag i året 

Samlet afdrag og afskrivninger 

Værdi ultimo 

- 21 -

36.484.223 28.856 

22.419.374 22.419 

22.419.374 22.419 

11.896.008 9.757 
2.192.250 2.139 

14.088.258 11.896 

8.331.116 10.523 



NOTER 

AFDELING 59 

303.4 22 

304.1 23 

304.5 

6. Skimmelsanering 

Afholdte udgifter primo 

Anskaffelsessum 

Værdi ultimo 

Regnskab 
2015 

2.319.767 

2.319.767 

2.319.767 

Regnskab 
2014 

(1.000 kr.) 

2.320 

2.320 

2.320 

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 2.319. 767, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. 

Bygningsrenovering i alt 113.460.153 119.262 

Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 

Afholdte udgifter primo 36.245 0 
Godtgørelse i året 0 36 

Afholdte udgifter i alt 36.245 36 
Afskrivning primo 11.436 0 
Afskrivning i året 10.311 11 

Samlet afskrivning og overskud 21.747 11 

Afholdte udgifter ultimo 14.498 25 

Driftstabs lån 

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. 

Andre driftsstøttelån 

Kapitaltilførsel: 
Landsbyggefonden 29.827.000 

Kapitaltilførsel i alt 29.827.000 

Andre driftsstøttelån i alt 29.827.000 

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. 
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NOTER 

AFDELING 59 

405 30 

406 31 

407 32 

413.1 33 

Tab ved lejeledighed og frafl~tning 

Saldo primo 
Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) 
Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) 
Arets henlæggelse (konto 123) 
Ekstraordinær henlæggelse (123) 

Saldo ultimo 

Andre henlæggelser 

Saldo primo reguleringskonto 
Arets henlæggelse (konto 124) 

Saldo ultimo 

Forlig Institutionssalg 
Saldo ultimo 

Saldo i alt ultimo 

Opsamlet resultat 

Saldo primo 
Overført til drift (konto 203.6) 
Arets overskud (konto 140) 

Opsamlet resultat i alt 

Regnskab 
2015 

1.240.721 
0 

-384.044 
85.000 
50.000 

991.677 

0 
5.624.649 

5.624.649 

1.472.549 
1.472.549 

7.097.198 

3.756.591 
-1.302.000 

979.440 

3.434.031 

Regnskab 
2014 

(1.000 kr.) 

1.206 
3 

-738 
220 
550 

1.241 

0 
0 

0 

1.473 
1.473 

1.473 

3.813 
-1.107 
1.051 

3.757 

I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2013, sl<al 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. 

Forbedringsarbejder 

Lån vedr. RO Affaldsøer 2.271.410 2.456 
Lån vedr. RO 21 / IT-projekt 7.205.993 7.900 

Forbedringsarbejder i alt 9.477.403 10.356 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
22. marts 2016 18:23 

anitasoe@godmail.dk; 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); Niels Keller (keller.niels@gmail.com); Niels 
Wilken (niels@wilkentryk.dk); Steen Søndergaard (sts@ucc.dk) 
Info og huskeliste til R.BM 29. marts 

Til GAB medlemmerne, Susanne og Anita: 

Info om det praktiske til regnskabsbeboermødet tirsdag d. 29. marts(= første dag efter 
påskeferien) 

I dag (og i morgen) har jeg gjort det praktiske klart mht. stemmesedler, beboermøde 
materiale på den bærbare computer m.v. 
Det detaljere årsregnskab 2015 er lagt ud på Galgebakkens hjemmeside (version 11-02-
2016 med revisorunderskrifter). 
Har aftalt med Niels Wilken, at han hjælper til med at klargøre lydanlæg, mikrofoner m.m. 
ved 12-tiden på dagen for beboermødet. 
Har aftalt med BO, at han styrer computer/projektor under mødet. 
Anita stiller op som dirigent og Jytte Jørgensen som meddirigent. 
Irene har lavet beboermødelisten til brug for afkrydsning og udlevering af stemmesedler. 

Og en lille nyhed: 
Jeg har AS papir og kuglepenne med, til hvis der fremkommer ændringsforslag under selve 
Jeboermødet, så forslagsstilleren selv kan nedskrive sit ændringsforslag og herefter give 
det videre. 
(Inspireret af et ændringsforslag vedr. tårnet, som forslagsstilleren kradsede ned på en 
meget lille papirlap. Papirlappen nåede i øvrigt ikke frem til computeren/projektoren inden 
afstemningen.) 

Mvh fra Sten 

23-03-2016 16:2516:25 
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GAB 
Galgebakkens 

Afdelings Bestyrelse 

Galgebakken, Øster 1-2 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 
www.galgebakken.dk 

Materiale til: 

Regnskabsbeboermøde 
Med valg til Afdelingsbestyrelse og Beboerhusgruppe 

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.30 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg afreferent. 3) Valg af stemmetællere. 4) Referater fra: 
Budgetbeboermøde 19. sept. 2015 (se GBP nr. 398). Beboermøde 19. nov. 2015 (se GBP nr. 400) 

5a) Godkendelse aff01Tetningsorden 5b) Godkendelse af dagsorden. 
6) Beboerhusgruppen 

a) Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning 
b) Valg til Beboerhusgruppen 

7) Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning (side 2-4 ø.) 

8) Godkendelse af årsregnskab 2015 *) 

a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2015 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb 
c) Forslag fra Biba Schwoon om båndlægning af beløbet til erstatningslokaler (side 4n - 6) 
d) Afstemning om årsregnskab 2015 

9) Forslag om opførelse af nye mandskabsfaciliteter og Drifts- og Beboerkontor (side7-9) 
1) Forslag fra Niels Keller om finansieringen af byggeprojektet (side] 0 ø.) 
2) Forslag fra Thor Hansen om indhentning af yderligere forslag (side 10 n.) 

10) Forslag fra Ungeudvalget om brug af den gamle pavillon (side 11) 

11) Valg af medlemmer til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse (side 12) 
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 

12) Valg af intern revisor 
13) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 
14) V As kommende generalforsamling torsdag d. 19. maj 2016 
15) Eventuelt 

*) Sammen med dette materiale er årsregnskabet omdelt i en kort udgave, som kun indeholder de overord
nede regnskabstal. Det komplette årsregnskab kan ses på Galgebakkens hjemmeside: www.galgebakken.dk 
og fås på GAB kontoret, Øster 1-2 og på Ejendomskontoret, Øster 1-6 (= pavillonerne ved Øster 1} 

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 senest 22. marts 2016) 

Materiale til beboermøde på Galgebakken 29. marts 2016 Side 1 





"Gartnergården" 

Der er ingen fast 
belægning eller brønd 
med olieudskiller 



Indgang til Materielgården 

Indgangen fungerer som 
garderobe for overtøj, personlige 
værnemidler, opbevaring af 
drikkevarer, affaldssortering, 
opbevaring vasketøj, rene 
håndklæder o.l. samt mini kontor 
oven på køleskabet. 

--..• 



Indgang til Materielgården 



Frokoststue 

Frokoststuen benyttes til 
daglig af 8-10 medarbejdere, 
ved personalemøder er der op 
til 13 medarbejdere omkring 
bordet. 

Indeklimaet er meget dårligt, i 
frokoststuen 
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Omklædningsrum 

Håndklæder og vådt tøj kan kun tørres ved ophæng på rør, skabe og over 
håndvaskene på badeværelserne. 



-.... \ 

Badeværelser 

Badeværelserne benyttes også til lagervare. 



Medarbejdernes kontor 
Fra denne arbejdsplads bag værkstedet, 
indtastes: 

• Alle medarbejdernes lønregistreringer. 

• Registrering til "Min energi". 

• Opfølgning på vintervejret. 

• Dagsorden og referat til Grøntudvalg. 

• kalenderstyring o.l. 



( 
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Galgebakkens Beboerkontor 

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

Hej igen Sten 

Lasse Wilson CrUger < lh@wilson-gruppen.dk> 
16. marts 2016 07:50 
'Galgebakkens Beboerkontor' 
Bo Ragnvald 
Det færdig forslag fra ungeudvalget 
Til Beboermødet den 29 marts 2016 (rettetl).docx; _Certification_.htm 

Som du kunne se har Bo haft lidt rettelser, dem har nu sat ind i denne, så derfor er dette vores endelige 
forslag fra ungeudvalget 

Med venlig hilsen I Best regards 

Lasse Wilson CrUger 
lh@wilson-gruppen.dk - 28865207 

16-03-2016 11:4911:49 



Til Beboermødet den 29 marts 2016 

Ungeudvalget har i en længere periode arbejdet på, at finde ud hvordan vi kunne hjælpe Galgebakkens 
unge, til at føle, at de også er ønsket i vores område - og dermed hjælpe hele området - så vi ikke har 
ærgerlige situationer/oplevelser/hændelser/konflikter, som vi havde en del af sidste sommer. 

Det har taget tid at finde frem til, hvordan vi bedst kunne hjælpe, og vi kunne derfor ikke på budget
beboermødet endnu ikke fremsætte et ønske om midler. 

De sidste par måneder har været rigtig gode i samarbejdet mellem ungeudvalget og vore unge beboere, i 
en konstruktiv dialog er vi kommet frem til, at de meget gerne vil have et sted/rum, der er skabt specifikt til 
dem og deres behov, og hvor de kan opholde sig, og lave forskellige aktiviteter såsom spille playstation/ 
bordfodbold. 

Vi har arbejdet med flere ideer, men for at komme med en løsning, som kan gøre sommeren vidunderlig 
stille og rolig i området, som der har været de sidste par måneder, indstiller vi derfor til beboermødet om: 

( "at lade den "gamle" pavillon - der lige nu bliver brugt som ejendomskontor blive stående indtil næste 
budget-beboermøde, hvor vi vil arbejde på, at kunne præsentere en mere permanent løsning. 

Det er vores opfattelse at man får det bedste ud af de unge ved at inddrage dem selv i de regler der skal 
være med til at skabe rammerne vi har derfor udarbejdet et sæt regler om anvendelsen: 
Ingen rygning i lokalet. 
Ingen unødig støj der vil være til gene 
Ingen handel med hash i eller omkring pavillonerne 
Ingen indtagelse af alkohol i eller omkring pavillonerne, samt at der vil være lukke tider, hvor en af os fra 
udvalget vil åbne og lukke stedet. 

Såfremt dette ikke efterleves vil pavillonerne blive fjernet med kort varsel. 
Der er dog en chance, det vil sige en enkelt klage eller overtrædelse udløser en påtale/advarsel før 
pavilloner fjernes. 

Vi ser dette som et godt alternativt tilbud til de unge og deres chance for at vise overfor os "gamle" at de 
godt kan hvis de rigtige rammer er til sted. 

( Lad os nu vise at vi gerne vil dem også. 

Vi mener at dette ville medføre en udgift på ca. 36.000 kr. men vi er - i vores dialog og samarbejde med 
vore unge beboere - overhovedet ikke i tvivl om, at de penge er godt givet ud. 

På vegne af vore unge beboere og ungeudvalget 

Anita, Bo & Lasse 



Til Beboermødet den 29 marts 2016 

Ungeudvalget har i en længere periode arbejdet på, at finde ud hvordan vi kunne hjælpe Galgebakkens 
unge, til at føle, at de også er ønsket i vores område - og dermed hjælpe hele området - så vi ikke har 
ærgerlige situationer/oplevelser/hændelser/konflikter, som vi havde en del af sidste sommer. 

Det har taget tid at finde frem til, hvordan vi bedst kunne hjælpe, og vi kunne derfor ikke på budget
beboermødet endnu ikke fremsætte et ønske om midler. 

De sidste par måneder har været rigtig gode i samarbejder mellem ungeudvalget og vore unge beboere, i 
konstruktiv dialog er vi kommet frem til, at de meget gerne vil have sted/rum, der er skabt specifikt til dem 
og deres behov, og hvor de kan opholde sig, og lave forskellige aktiviteter. 

Vi har arbejdet med flere ideer, men for at komme med en løsning, som kan gøre sommeren vidunderlig 
stille og rolig i området, som de sidste par måneder har været, indstiller vi til beboermødet: "at lade den 
"gamle" pavillon - der lige nu bliver brugt som ejendomskontor blive stående indtil næste budget
beboermøde, hvor vi vil arbejde på, at kunne præsentere en mere permanent løsning. 

Vi mener at dette ville medføre en udgift på ca. 36.000 kr. men vi er - i vores dialog og samarbejde med 
vore unge beboere - overhovedet ikke i tvivl om, at de penge er godt givet ud. 

På vegne af vore unge beboere og ungeudvalget 

Anita, Bo & Lasse 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
15. marts 2016 12:18 

Til: 'lh@wilson-gruppen.dk' 
Emne: SV: Ansøgning til Beboermødet Ny version 

Hej Ungeudvalg v. Lasse: 

Jeg har - rettidigt - modtaget jeres forslag til beboermødet (den nyeste version), og jeg mailer lige om lidt forslaget 
rundt til alle GAB medlemmerne. 

Mvh fra Sten, GAB sekretær 

Fra: Lasse Wilson CrUger [mailto:lh@wilson-gruppen.dk] 
Sendt: 15. marts 2016 09:54 
Til: 'Galgebakkens Beboerkontor' 
Emne: Ansøgning til Beboermødet Ny version 

Hej Sten 

Undskyld, men her kommer der en ny version fra ungeudvalget, Anita sendte først hendes rettelser nu, men 
det er denne vi gerne vil fremlægge beboermødet. 
Så bare smid den anden ud:-) 

Vi ses senere. 
Med venlig hilsen I Best regards 

Lasse Wilson Cruger 
lh@wilson-gruppen.dk - 28865207 

15-03-2016 12:1812:18 



Til Beboermødet den 29 marts 2016 

Ungeudvalget har i en længere periode arbejdet på at finde ud af hvordan vi kunne hjælpe Galgebakkens 

unge, så der ikke opstår alle de kedelige situationer, som vi oplevede sidste sommer. Det har taget sin tid at 

finde frem til hvordan vi kunne hjælpe, og derfor kunne vi heller ikke på budgetbeboermødet i september 

2015 fremsætte et ønske om midler til noget. 

De sidste par måneder har været rigtig gode for os og de unge, vi er kommet frem til at de meget gerne vil 

h~ve sted som de kan føle er deres eget, og hvor de kan opholde sig, og lave forskellige aktiviteter. Vi har 

arbejdet på flere ideer, men for at komme med en løsning som kan gøre sommeren ligeså stille og rolig 

heroppe som de sidste par måneder har været, indstiller vi til beboermødet om at lade den gamle 

ejendomskontor pavillon blive stående til dem indtil næste budgetbeboermøde, hvor vi håber på at have 

noget mere konkret til dem. 

ved at dette ville medføre en udgift på ca. 36.000 kr. men er også sikker på at de penge er godt givet ud. 

På vegne af" de unge" og ungeudvalget ---

Anita, Bo & Lasse 
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Galgebakkens Beboerkontor L 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
3. marts 2016 17:35 
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 Qytjor@comxnet.dk); Lasse Wilson 
(lh@wilson-gruppen.dk); Niels Keller (keller.niels@gmail.com); Niels Wilken 
(niels@wilkentryk.dk); Steen Søndergaard (sts@ucc.dk) 
VS: Forslag til regnskabsbeboermøde 29.marts: 'Udarbejdelse af forslag om bedring 
af mandskabsfaciliteter til galgebakkens gårdmænd og kvinder' 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Nf. indkommet forslag fra Thor Hansen om nybygning af mandskabsfaciliteter kun til Ejendomsfunktionærerne . 

. ./lvh. fra Sten 

PS: - jo, der er fra min søn, som tilsyneladende ikke synes, at hans gamle far skal ha et nyt kontor! 

Fra: thor [mailto:totem17@qmail.com] 
Sendt: 3. marts 2016 13:48 
Til: galqebakken@mail.dk 
Emne: Forslag til regnskabsbeboermøde 29.marts: 'Udarbejdelse af forslag om bedring af mandskabsfaciliteter til 
galgebakkens gårdmænd og kvinder' 

Jeg vil gerne foreslå at der indhentes et forslag om at bygge nye faciliteter til gårdmændene og også gerne et 
alternativt forslag om evt. gennemrenovering af de nuværende faciliteter. 

Motivation: 
Der skal være ordentlige arb~jdsforhold ift. omklædning og bad til gårdmænd så det må vi have en oversigt 
over i form af tegninger, prisoverslag osv. 

Det må så forsøges om ikke ejendomskontor og Gab kontor kan eksistere i det gårdhavehus i Mark der pt. 
ved at blive renoveret. 
Vi bør ihvertfald ikke investere 11,4 millioner( og beløbet vokser yderligere så snart paladsbyggeriet går 
igang) i en situation hvor galgebakken står overfor en historisk stor opgave og investering med den 
igangværende gennemrenovering af facader og badeværelser. 
Vores kvmier risikerer simpelthen at blive for dyti i husleje for almindelige familier og andre fattigrøve. 
Derfor skal huslejen ikke stige mere end højest nødvendigt og vi skal have et isoleret forslag om 
nybyggeri/gennemgående renovation af gårdmændendes arbejdsplads. 

Mvh Thor Hansen 
Sten 6-2b 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AV G - .c_c__'----'--'----'--"'--'----'~~ 

Version: 2016.0.7442 / Virusdatabase: 4537/11733 - Udgivelsesdato: 02-03-2016 

03-03-2016 17:4617:46 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Biba Schwoon < bibaschwoon@comxnet.dk> 
3. marts 2016 09:32 
'Biba Schwoon'; 'Galgebakkens Beboerkontor'; 'Susanne Palstrøm'; 'Annette 
Schrøder'; 'Birthe y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsen'; 
'Jytte Jørgensen'; 'Lasse Wilson'; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
SV: Parkeringspladser 

Jeg skulle selvfølgelig ha' skrevet, at vi ved behandlingen på GAB-mødet skal vedtage, at vi spør gruppen, 
hvilke detaljer de gerne vil forelægge på kommende beboermøde, fordi klagen ikke omfatter konkrete 
forslag. 
Biba 

Fra: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 3. marts 2016 09:04 
Til: 'Galgebakkens Beboerkontor'; 'Susanne Palstrøm'; 'Annette Schrøder'; 'Birthe y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'Henrik 
Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsen'; 'Jytte Jørgensen'; 'Lasse Wilson'; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
.:mne: SV: Parkeringspladser 

Hej alle. 
Klagen kom ind på min og Susannes mail-adresser - og jeg har svaret dem, at vi behandler spørgsmålet, der har 
mange aspekter, 
så hurtigt som muligt. 
Det kan næppe opfattes som et forslag til RBM. Mangler i hvert fald alle nødvendige detaljer. 
Jeg vil anbefale, at vi behandler det på GAB-mødet - med den tidligere brede beslutning in mente, at vi ikke vil 
anbefale brug af midler, 
der vil blive påvirket af helhedsplanen i den periode, renoveringen omfatter. 
Parkeringspladserne vil blive stærkt påvirket af byggeriet, og det vil være spildte penge, hvis vi på nuværende 
tidspunkt bruger penge 
på at omlægge dem. 
En evt. kortordning, som den der er indført på A-pladsen for at hindre Hyldespjældsbeboere i at parkere på 
Galgebakken, ville i givet 
fald kræve flere nabohøringer og beboermøde(r) at få gennemført. 
Vi må desuden forudse, at det at parkere under byggeperioden vil kræve go' fordelingsvilje af os alle - og på 
1uværende tidspunkt 

er svær at kende løsningerne på. Først når vi har en entreprenør, der kan fastlægge logistikken i byggeperioden, kan 
vi arbejde på 
spørgsmålet. 
Hilsen -
Biba 
PS Ja, jeg har læst indlæggene om parkering 

Fra: Galgebakkens Beboerkontor [mailto:qalqebakken@mail.dk] 
Sendt: 2. marts 2016 21:17 
Til: 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 
Emne: VS: Parkeringspladser 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Nf. og vedhæftet en henvendelse/klage over forholdene på p-pladserne fra Pia Wettergren og otte andre beboere. 

03-03-2016 17:4517:45 



Der står ikke direkte, at det skal opfattes som et forslag til det kommende regnskabsbeboermøde, men næsten ..... 
dog har de ikke formuleret et præcist forslag til stillingtagen på beboermødet. 

Mvh fra Sten 

PS til dem, som ikke har set det: Der har været meget gang i debatten om parkeringspladserne på Galgebakken 
Facebookside i den sidste uges tid. 

Fra: Pia Wettergren [rnailto:frupiawetterqren@grnail.com] 
Sendt: 2. marts 2016 20:02 

Til: ~~===!Jill= 
Emne: Parkeringspladser 

Vi ønsker at få problematikken op på et ordinært beboermøde snarest. 
Vh 
Pia Wettergren 

Sendt fra til Windows 10 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - _:___:__.:_'---'-'-'~== 
Version: 2016.0.7442 / Virusdatabase: 4537/11733 - Udgivelsesdato: 02-03-2016 

03-03-2016 17:4517:45 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 

Kære bestyrelse 

Ditte Lund <ditte.1und@3ait.dk> 
3. marts 2016 13:39 
galgebakken@mail.dk 
Ditte Lund 
Forslag til næste beboermøde -

Jeg skriver til jer, da jeg føler mig lidt som en kastebold. 
Jeg vil rigtig gerne benytte mig af råderetten og etablere et nyt køkken. 
I dag var jeg ude hos Bo-vest og tale med en medarbejder, som har med råderetssager at gøre. 
Han fortæller mig, at der i Galgebakken ikke er fastsat regler op omkring etablering af køkkener indenfor 
råderetten - ligesom der eksempelvis er i Hyldespældet, hvor der er regler på dette område. 

I Galgebakken skal jeg selv ud og finansiere mit nye køkken, som så bliver afskrevet over en årrække. 
')erudover, så skal jeg selv stå for entreprisen dvs. elektriker, VVS samt div. håndværkere. 
Jeg kan få godtgjort køkkenelementer og arbejdsløn MEN ikke hårde hvidevarer, som jeg så skal tage med når 
jeg flytter og derefter sætte de gamle hårde hvidevarer ind, som nu ikke passer i det nye køkken?? Det giver da 
på ingen måde mening, at jeg eks. ville skulle tage eks. en induktions kogeplade op af bordpladen, så de nye 
lejere står tilbage med et tomt hul og ingen kogeplade - på nær det komfur, som jeg har gemt i skuret og stillet 
ind midt i køkkenet ved fraflytning. 
Jeg synes at denne løsning er helt knold og tot og det gør det på ingen måde nemt og tilgængeligt at være lejer 
i GB og ønske at forbedre boligen med et nyt køkken. 

Er der mulighed for at vi kan tage dette op på næste beboermøde og få lavet nogle regler og retningslinier på 
dette område, så vi kan få samme muligheder som eks. hyldespjældet og de resterende 98 %. 
Så vil det også være muligt at betale afdraget over huslejen i stedet for at lægge 50-60.000 ud af egen økonomi 
og lade alle hårde hvidevarer blive i boligen ved fraflytning mm. 

Jeg er sikker på, at der er andre end mig, der ønsker at etablere et nyt køkken i GB, men det er simpelthen så 
bøvlet og usmidigt, at mange nok opgiver på forhånd. 

Tak fordi I har givet jer tid til at læse denne mail og jer ser frem til, at vi kan få en god og konstruktiv dialog 
omkring køkken råderet i GB. 

Glade køkkenhilsner fra 

Ditte GB Torv 5 14A 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG- www.avg.com 
Version: 2016.0.7442 / Virusdatabase: 4537/11733 - Udgivelsesdato: 02-03-2016 

03-03-2016 17:4617:46 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
2. marts 2016 21:17 
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); Niels Keller (keller.niels@gmail.com); Niels Wilken 
(niels@wilkentryk.dk); Steen Søndergaard (sts@ucc.dk) 
VS: Parkeringspladser 
Klage over parkeringsforholdene i Galgebakken 27.docx; 
_ Certification_.htm 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Nf. og vedhæftet en henvendelse/klage over forholdene på p-pladserne fra Pia Wettergren og otte andre beboere. 
Jer står ikke direkte, at det skal opfattes som et forslag til det kommende regnskabsbeboermøde, men næsten ..... 
dog har de ikke formuleret et præcist forslag til stillingtagen på beboermødet. 

Mvh fra Sten 

PS til dem, som ikke har set det: Der har været meget gang i debatten om parkeringspladserne på Galgebakken 
Facebookside i den sidste uges tid. 

Fra: Pia Wettergren [mailto:frupiawettergren@qmail.com] 
Sendt: 2. marts 2016 20:02 

Til:====='--'--'--'--'== 
Emne: Parkeringspladser 

Vi ønsker at få problematikken op på et ordinært beboermøde snarest. 

Vh 
. ·ia Wettergren 

Sendt fra til Windows 10 

03-03-2016 17:4717:47 



!<lage over parkeringsforholdene i Galgebakken 

rJenciornskontor·et att. Susanne Palstrørn 

B., ~ .h 
·n;:.i. 1 'WO'o·,1~-1 U- . ..)_,,, I 

Vi er en gruppe beboere, der har det til fælles, at vi er særdeles utilfredse med 
parkeringsforholdene her i Galgebakken. 

Nogle af os har tidligere klaget forgæves; nu prøver vi mere samlet! 

27.02.2016 

Et fælles ankepunkt er overbelastning af p-pladser; folks arbejdsbiler tages med hjem og 
fylder godt op. Generelt parkeres der ikke hensynsfuldt, så antallet af pladser derved 
formindskes kraftigt. 

Hvis man kommer sent( efter fx 19,00) hjem fra arbejde, er der ingen ledige pladser i 
nærheden af ens bolig. Dette er især et problem for gangbesværede samt beboere med en 
del arbejdsrelateret at slæbe på. 

Vi kunne alle ønske os, at p-pladsen måske blev asfalteret, så man kun male båse? 

I februar har grusparkeringen nærmest stået under under vand - fx ved Vester 8.Det er ikke 
nødvendigt at få en grusgrav med i bilen ... 

En p-licens til strædet kunne bestemt også være en ide. Bor man i yderområderne, holder 
mange ulovligt parkeret, så det er svært at komme både ind og ud! 

Det er ikke acceptabelt med så ringe forhold - i øvrigt skal man kante sig rundt mellem de 
parkerede biler med tasker og indkøbsposer, da størsteparten af bilerne er rimeligt anarkistisk 
parkerede® 

Skal man ad indkørsel B, m::ingler i den grad en form for lys, der viser, hvor præcist det er, at 
man skal svinge ind. 

Vi ser frem til et hurtigt og positivt svar på vores henvendelse, som vi ellers er nødsaget til at 
gå videre med på et beboermøde snarest. 



Med venlig hilsen 

Rebecca Olsen Over 5-4a 

Mikkel Clay Lannard Over 5-4a 

Mette Moustgaard Sønder 2-1 a 

Ulla Poulsen Skrænt 4-4 

Pia Wettergren Neder 10-4a 

Torben Wettergren Neder 10-4a 

Maria Sjøgren Torv 3-19 

Zahir Bashir Over 3-1 b 

Heidi Offenberg Over 3-2b 



Galgebakkens Beboerkontor 
1 

Fra: 

Sendt: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
2. marts 2016 17:26 

Til: 'Niels Keller' 
Emne: SV: Forslag til Regnskabsbeboermødet den 29 marts 2016. 

Hej Niels l<eller 

Hermed kvittering for modtagelse af dit forslag til regnskabsbeboermødet. 
- og som du kan se, har jeg sendt det rundt til GAB medlemmerne og Susanne. 

Mvh fra Sten 

Fra: Niels Keller [mailto:keller.niels@gmail.com] 
Sendt: 1. marts 2016 19:34 
Til: GaBs nævnssekretær 
Emne: Forslag til Regnskabsbeboermødet den 29 marts 2016. 

Hermed følger forslag til beboermødet 

MVH 

NB! venligst kvi ter 

Niels Keller 
Galgebakken Over 7-8 
2620 Albertslund 

keller.niels(ct{gmail.com 
Mobil: +45 2062 5905 

02-03-2016 17:2617:26 



Niels Keller 

Galgebakken Over 7-8 

2620 Albe1islund 

Forslag til Regnskabsbeboermødet den 29 marts 2016. 

9} Forslag om opførelse af nye mandskabsfaciliteter og Drifts og Beboerkontor. 

01-03-2016 

Efter den fejlslagne projektering af et tidligere beboerhus medførte forliget mellem VA og Galgebakken at 

der blev hensat omkring 1,43 mil kr. på vores konto, disse penge har henstået i ca. 10 år uden forrentning 

for Galgebakken. 

Hensættelsen har flere gange været "glemt" af BO-Vest ved regnskabsaflæggelse. 

Da det oprindelige forslag indeholdte kontor til udlånsmedarbejderen, og så vidt jeg husker også til GAB og 

GAB'S sekretær mener jeg det er relevant at pengene bliver brugt her, da der i forbindelse med nye 

mandskabsfaciliteter opføres kontorer til "beboerudlån, Nævnskontor og møde rum for GAB". 

Forslag til Beboermødet: 

• Beløbet der henstår fra tidligere projektering af beboerhus indgår i finansieringen af opførelse af 

nye mandskabsfaciliteter og ejendomskontor. 

• Administrationen redegør for den mindre huslejestigning på beboermødet 

MVH 

Niels Keller 



Sille Nimholm Skrænt 3-6a 50 

Brian Pedersen Skrænt 3-11 

Lars Skovenboe Neder 5-2 85 

Zahir Bashir Over 3-1b 68 

Bibba Schwoon Sønder 1-1 54 

Ervin Olsen Torv 1-6a 

Niels Wilken Vester 1-8 

Suppleant 

Rene' Leisin Neder 2-3a 64 

Brian Pedersen Skrænt 3-11 37 

Steen Søndergård Ovre 10-5 56 

Ervin Olsen Torv 1-6a 

Niels Wilken Vester 1-8 



Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Hej Birthe: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
3.juni 201614:41 
'Birthe V.Nielsen' 
SV: Referat GAB møde 9-2016 

Ja, jeg fik det ændret for en del år siden. Som jeg husker det, var det den gang ikke helt let at få ændringen 
igennem til det rigtige sted/den rigtige medarbejder i kommunen. Har du et navn på hvem i kommun.en, der 
har med Brugergruppen at gøre? Gerne den person eller afdeling, som står som afsender af de mails med 
referater og mødepapirer, som mailes rundt til Brugergruppens medlemmer. 

Mvh fra Sten 

PS: I øvrigt kan jeg se, at det står (forkert) i referatet, som at der var Ervin Olsen, der blev suppleant til 
Brugergruppen. For at være helt sikker har jeg tjekket lydoptagelsen igen: Fejlen skyldes nok, at valget af 
suppleant var lidt rodet og utydelig bl.a. fordi Kristian uden brug af mikrofon sagde: "jeg vil godt være 

1ppleant" og uden at sige sit navn, og at dirigenten først senere sagde navnet: " så er er Kristian 
suppleant." 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Birthe V.Nielsen [mailto:birtyn57@gmail.com] 
Sendt: 3. juni 2016 13:22 
Til: Galgebakkens BeboerkoPtor 
Emne: Re: Referat GAB møde~9-2016 

Hej Sten 
Jeg var til brugergruppemøde igår og kunne se på listen at der ikke var ændret så Leif Nedergaard ~tod på 
det er Kristian der er nyt medlem .Det er dig der skal sørge for det,regner jeg med 

Birthe Y. Nielsen 
Email: birtyn57@gmail.com 
Tlf: 267 4 8350 

> Den 18/05/2016 kl. 16.49 skrev "Galgebakkens Beboerkontor" <galgebakken@mail.dk>: 

03-06-2016 14:4114:41 
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Beretning fra Beboerhusgruppen marts 2016. 

✓ Perioden 2015/16 er en periode hvor vi har sagt farvel til vores mangeårige medarbejder 
Henrik Jensen. Der blev holdt en fin farvelfest for Henrik i september måned. 1. august 
startede den nye aktivitetsmedarbejder, en ny Henrik, Henrik Seidenfaden. Igen har vi 
været heldige at få en medarbejder som passer rigtig fint ind i det særlige job det er at 
være aktivitetsmedarbejder på Galgebakken. 

✓ Sammen med Henrik har beboerhusgruppen holdt et inspirationsmøde efter et spisehus en 
onsdag, for at få nye ideer og få respons på det der foregår i beboerhuset. Som resultat af 
dette blev der holdt Halloween, som især appellerede til børnefamilierne og ligeledes 
julefest og der er nogle i gang med en pjece til ny indflyttere. Og der er planlagt et 
kræmmermarked i til september, som vi håber, kan blive et heldagsarrangement. 

✓ Vi har som vanligt haft masser af aktiviteter i beboerhuset, 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 fantastisk at vi kan opretholde et så højt 
et aktivitetsniveau på basis af frivillige og en enkelt ansat, og uden aktivitetsmedarbejderen til at 
binde det hele sammen, ville det ikke fungere. 

✓ Der er også markedsdage og ferniseringer fra udstillingsgruppen og gymnastik, zumba og yoga for 
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. 

✓ Et lille suk for fremtiden. Som for mange andre grupper og aktiviteter her på Galgebakken ser 
fremtiden for beboerhuset ikke ud som fortiden, hvor mange deltog som frivillige. 
Beboerhusgruppen trænger til at nye kræfter melder sig under fanerne. Og mange af aktiviteterne i 
beboerhuset bæres af de gamle Tordenskjolds soldater. Heldigvis er der lyspunkter med nye unge 
kræfter, med vi mangler en debat omkring hvordan vi kan få flere med. 

Beboerhusgruppen 

Marts 2016. 
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Mail ·Dorte· Outlook 

New I v Reply I v Delete Archive Junk I v Sweep Mave to v 

RE: [Fwd: beboerhus] 

Line Kyed Knudsen 
To: Dorte <dortebrink@hotmail.com>; ej 

You replied on 3/28/2016 6:41 PM. 

Hej Dorte 

Hermed har du en bekræftelse på, at jeg gerne vil genopstille:-) 
Jeg håber, jeg kan komme til mødet i morgen, men kan ikke helt garantere det, da jeg har en syg hund herhjemn 

Vh Line 

> From: dortebrink@hotmail.com 

> To: andersstlarsen@hotmail.com; linekyedknudsen@hotmail.com; rindom@comxnet.dk; kmo@post3.te1e.dk; ni 
> Subject: Fw: [Fwd: beboerhus] 

> Date: Sun, 27 Mar 2016 11:28:31 +0000 

> 

> 

>Kærealle. 

> 
> Hermed et brev fra Birthe Y vedr. beboerhus, mm. 

> 
> Hilsen fra Dorte. 

> 
> Der kommer også i løbet af dagen, et forslag til indflytningspjece, samt et referat fra sidste møde. 

> 
> 

> SPECIELT TIL ANDERS OG UNE. 
> DER ER BEBOERMØDE MED BERETNING FRA VORES GRUPPE, SAMT VALG D. 29.3. VI ANDRE HÅBER I BLIVER. ~ 
OG HVIS I GENOPSTILLER OG IKKE KOMMER TIL BEBOERMØDET, EN MAIL MED BEKRÆFTELSE PÅ AT I OPSTILLEF 

> 
> Hilsen fra Dorte, igen 

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp 1/1 


