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Nyt fra bestyrelsen
December 2018

Brev til VA´s bestyrelse
Gab har i samarbejde med den lille
ventilationsgruppe sendt et brev til VA´s bestyrelse med kopi til BOVEST og Albertslund Kommune, hvor vi klart gør rede for vores bekymringer til det hidtidige forløb samt fremsætter krav til den fremadrettede proces.
Brevet kan læses andet steds i bladet.
Derudover har GAB også taget kontakt til Albertslund Kommune omkring deres tilsynspligt i forhold til det stigende antal skimmelsager.
Vores formand er på denne baggrund inviteret til et møde i kommunen
den 5. december om situationen i Galgebakken.
Stigende antal skimmelramte boliger tages ud af brug
I den seneste tid har driften været i skimmelramte huse, der er så slemme at de tages ud af udlejning og dermed står tomme indtil der kommer
en samlet løsning for Galgebakken. Udgiften hertil dækkes af VA´s dispositionsfond.
Der har været en del debat i Albertslundposten omkring hvad VA og
BO-VEST har gjort for beboerne. BO-VEST fortæller, at de følger op på
situationen og tager boliger ud af udlejning, når det er nødvendigt. Det
skal dog præciseres, at det var GAB der tilbage i april måned tog den
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beslutning, at alle flytteboliger skal undersøges grundigt for skimmel før
de udlejes igen.
De boliger der er ramt så voldsomt af skimmel, at det ikke kan forsvares
at udbedre, tages ud af udlejning. Bestyrelsen ønsker nemlig ikke at der
skal flytte beboere ind i boliger, der ikke er meldt fri for skimmel.
Digitalt beboerdemokrati
Det var bestyrelsens håb, at indførelse af digitalt beboerdemokrati havde
været med på det seneste beboermøde om reglementer, men vi blev opmærksomme på, at der var nogle problemer vedr. afstemning, da systemet kører via folkeregisteradresse. Det betyder at de personer, der bor
privat, vil kunne afgive stemme. Det skal naturligvis ikke være muligt,
da det kun er beboere med BO-VEST lejekontrakt, der skal kunne afgive
en stemme. BO-VEST arbejder videre med sagen og prøver at finde en
løsning på problemstillingen. Så snart BO-VEST vender tilbage med et
svar, arbejder GAB videre det digitale beboerdemokrati.

God jul og godt nytår! GAB bestyrelsen
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Galgebakkeposten er kommet i besiddelsen af følgende brev:
Vridsløselille Andelsboligforening

Galgebakken, den 27. november 2018

Att.: Bestyrelsen i VA (Nærværende brev bedes forelagt den samlede bestyrelse i VA til behandling på førstkommende møde)

Nu må bestyrelsen i VA påtage sig sit ansvar for at få renoveringssagen i Galgebakken på rette spor
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse og Ventilationsgruppen kræver
en helhedsorienteret granskning af alle årsager til skimmel i boligerne
NOVA5 har i skrivelse af 4.12.2017, revideret januar 2018, ”Ekstern
granskning af problemstillinger vedrørende skimmel”, se bilag nr. 1,
foreslået en egentlig granskning af Galgebakkens boliger. Nova5 måtte
efter 6 års arbejde erkende, at de ikke kunne sikre Galgebakken skimmelfri boliger inden for Helhedsplanens budget. I bestræbelserne er der
brugt over 65 millioner kr. Landsbyggefonden (LBF) har totalt tilsidesat
behovet og ønsket om en egentlig granskning, men derimod ønsket endnu en begrænset undersøgelse, som bedre kan sammenlignes med de
tidligere bestilte konsulentopgaver.
Granskning af Helhedsplanen for Galgebakken bør følge Byggeskadestyrelsens Vejledning for bygherrer fra 2015 og SBI anvisning
246, samt SBI – Støtteværktøj for granskning
Statens Byggeforsknings Institut (SBI) og Byggeskadefonden (BSF) har
i en årrække arbejdet for at tilvejebringe bl.a. SBI anvisning 246, en
række vejledninger og anbefalinger for det almene byggeri, for på den
måde at skabe rammerne for en ekstern granskning, der kan øge mulighederne for at sikre byggeriets samlede kvalitet, mindske risikoen for
svigt og skader, samt reducere byggeriets omkostninger under både anlæg og drift.
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På den baggrund er det uforståeligt, at LBF ved granskningen af Galgebakken fravælger en klassisk granskning med ovennævnte anvisninger,
vejledninger og anbefalinger som grundlag, til fordel for en langt mere
uforpligtende undersøgelse af et enkelt knudepunkt og nogle få bygningsdele.
Formålet med at to anerkendte statslige videnscentre/eksperter inden for
byggeriet, SBI og Byggeskade-fonden, udgiver en anvisning og vejledning om ekstern granskning, er selvfølgelig for at de skal bruges konkret, og på den måde danne rammen om en hensigtsmæssig granskning.
En undersøgelse af den karakter som LBF har valgt, rummer langt større
muligheder for at tolke og – i værste fald – at indsnævre/begrænse undersøgelsens omfang og indhold, med den mulige konsekvens, at der
ikke skabes det fornødne overblik over årsager og forekomst af fugt og
skimmelsvamp på Galgebakken.
Beboerne må insistere på, at der over alt – også i granskningen - arbejdes med løsninger der sikrer sunde boliger uden fugt og skimmelsvamp,
og at begrebet sunde boliger ikke kan gradbøjes.
En klassisk granskning skal gennemføres inden for rammerne af de vejledninger, anbefalinger og SBI anvisning 246, som almindeligvis ligger
til grund ved granskningsopgaver omfattet af god granskerskik. Beboerne på Galgebakken anbefaler og insisterer på, at granskningen – som
minimum - skal følge de af SBI og Byggeskadefonden udstukne rammer, og at aftalen med EKAS suppleres i overensstemmelse hermed.
Granskningen kan ikke erstattes af en undersøgelse
Beboerne er i Byggeposten fra november 2018 blevet lovet en egentlig
og helhedsorienteret granskning, og det løfte ønsker GAB og Ventilationsgruppen på beboernes vegne, at bestyrelsen i VA fastholder over for
Landsbyggefonden og Bo-Vest.
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Mødet den 14. september 2018 mellem LBF, EKAS, Bo-Vest og to observatører fra GAB om ekstern granskning af helhedsplanen for Galgebakken
LBF afviste på mødet Nova5´s forslag til granskning fra januar 2018 og
fastholdt, at den økonomiske støtte ikke kan udvides i forhold til det
oprindeligt udmeldte. LBF meddelte, at der ikke er tale om en klassisk
granskning, og at gransker skal foreslå konkrete løsninger (dvs. gransker skal projektere løsninger) på problemstillingen og det forventes, at
disse løsninger skal afprøves i et nyt prøvehus. GAB og Ventilationsgruppen står helt uforstående over for at LBF på den måde beslutter at
sammenblande rollerne som hhv. uvildig gransker og som projekterende
rådgiver – jfr. nedenstående citat fra SBI anvisning 246 om granskning
af byggeprojekter, side 8 i Indledningen - formål: ”Formålet med ekstern projektgranskning er at finde væsentlige fejl, mangler og uhensigtsmæssige forhold i byggeprojektet, før de bliver indbygget. Hensigten er at forbedre byggeriets kvalitet, mindske antallet af svigt og skader, reducere byggeriets omkostninger under anlæg og drift, samt sikre
arbejdsmiljø og bygbarhed. Den eksterne projektgransknings formål er
ikke at fremkomme med løsningsforslag, men derimod at give anbefalinger til forhold, der bør undersøges eller afklares nærmere.” GAB og
Ventilationsgruppen må på beboernes vegne insistere på, at LBF og BoVest ikke overdrager EKAS en rodet og sammenblandet opgave, bestående af både uvildig rådgivning og projektering. EKAS må varetage den
uvildige granskning, og hoved/totalrådgiveren Nova5 eller en anden
uvildig part må varetage projekteringsopgaven. Gab og Ventilationsgruppen forventer i øvrigt, at det reviderede projekt – på baggrund af
granskningen - præsenteres for beboerne, inden der evt. etableres nye
prøvehuse, og inden det rulles ud i fuld skala.
Optimisme vendt til stor skuffelse over en stærkt begrænset, utilstrækkelig og mangelfuld granskning
Beboerne konstaterede med stor glæde, at det var lykkedes EKAS - i
notat/brev af 09.10.2018, se bilag nr. 2, - at få udvidet opgaven i forhold
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til den oprindelige opgavebeskrivelse – men på trods af det, manglede
der meget, f.eks. indgik hverken renoveringen af D husene, og fugt og
ventilation som selvstændige temaer.
Beboernes glæde og optimismen omkring en seriøs og grundig granskning, som beskrevet ovenfor, er imidlertid helt forsvundet ved læsning
af EKAS sidste notat/brev dateret den 02.11.2018, se bilag nr. 3. Notatet
er udarbejdet efter et telefonmøde afholdt den 2.11.2018 mellem BoVest og LBF og er godkendt af LBF. I EKAS sidste notat/brev er
granskningen igen er reduceret til: ”Det er alene formålet (med
granskningen) at afdække muligheder for mindskning af kuldebro i knudepunkt (teknisk fagsprog for samlingen af bygningsdele - f.eks. mellem
betondæk og fundamenter) til passende niveau”. Med ovenstående tekst
som eneste grundlag og udgangspunkt for en granskning, vil resultaterne
af granskningen slet ikke være dækkende eller tilstrækkelige til at identificere og placere de massive fugt- og skimmelproblemer som Galgebakkens boliger er plaget af.
Ventilation – beboerne ønsker en enkel og moderne ventilationsløsning LBF må redegøre teknisk, driftsmæssigt, anlægs- og driftsøkonomisk for ultimativt at fastholde kravet om etablering af et BMVanlæg (Balanceret Mekanisk Ventilation)
Galgebakkens beboere har lige fra starten, hvor forslaget om et BMVanlæg blev præsenteret, taget afstand fra det valgte anlæg. Beboerne
ønsker en moderne teknologisk løsning f.eks. med en fugtmåler/logger,
som styrer ventilationen i boligerne. En sådan løsning kan sende data
om fugtniveauet i boligen til bl.a. brugeren, og den følger løbende fugtniveauet i boligen.
Beboerne har gentagne gange efterlyst en sammenhængende og tilbundsgående argumentation og forklaring på, at et så indgribende ventilationsanlæg er nødvendigt, og er at foretrække frem for andre mindre
og økonomisk billigere anlæg. Valget af ventilationsanlæg sættes i per-
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spektiv ved, at der netop er etableret et BMV-anlæg i prøvehusene, og at
anlægget i begge huse ikke lever op til forventningerne i forhold til forekomster af skimmelsvamp. Særligt bemærkes, at det prøvehus, som
Ejendomskontoret flyttede ind i efter endt renovering, efter kort tid var
så skimmelplaget, at det måtte rømmes og det er ikke senere genudlejet.
Det betyder med andre ord, at det valgte BMV-anlæg som LBF fastholder kan løse ventilationsopgaven med at nedbringe fugten i boligen og
herved undgå skimmelangreb, rent faktisk ikke kan løse opgaven. En
holdbar og sikker løsning uden fugt- og skimmelproblemer i boligerne
kræver tilbundsgående ændringer af bl.a. fejl og mangler i fundaments og bygningskonstruktionerne, opretning af bagfald på terræn, m.m., dvs.
forhold som er beskrevet i de specialistrapporter, som bl.a. er baggrund
for Nova5 notat fra januar 2018 om granskning – se vedlagte bilag nr. 1.
Når BMV-anlægget ikke kan løse opgaven, og samtidig belaster anskaffelsessummen med et uforholdsmæssigt stort beløb, og fremover vil
belaste beboernes husleje med store faste udgifter til drift og vedligeholdelse og fornyelser (ventilationsanlæg har kort levetid) – ja så er tiden
inde til at skifte spor, og pege på nye tidssvarende ventilationsløsninger.
LBF’S ultimative krav om etablering af et BMV-anlæg bør indgå
som et selvstændigt granskningstema - Fugt og ventilation Granskningen skal som minimum belyse de tekniske, funktionsmæssige, og
herunder de anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesøkonomiske konsekvenser ved valg af den type anlæg. Granskningen skal endvidere opstille
sammenlignelige alternative ventilationsprincipper/muligheder, og evt.
fremkomme med forslag til, hvilke typer ventilationsanlæg, der vil være
tilstrækkelige/egnede efter en renovering.
Beboerne på Galgebakken har massivt afvist den af LBF krævede ekstremt dyre, omfangsrige og indgribende ventilationsløsning med det
valgte BMV-anlæg.
Bestyrelsen i Vridsløselille Andelsboligforening må tage initiativer
til at undersøge alternative finansieringsmuligheder
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Hvis en egentlig granskning dokumenterer et behov for finansiering
udover det bevilgede støttede lån på 386 millioner kr., må det være bestyrelsen i VA’s opgave i samarbejde med Bo-Vest og GAB, m.fl. at
pege på alternative muligheder. Vi forventer at udgifterne til renoveringen bliver betydeligt større, og vi forventer at LBF bidrager tilsvarende.
Galgebakken er ikke den eneste almene bebyggelse, der ikke har kunnet
gennemføre en tilstrækkelig renovering indenfor det af LBF bevilgede
beløb. Medfinansiering kunne måske være en anden anvendelse af de
uafklarede D-huse f.eks. ved frasalg til Albertslund Kommune til seniorboliger eller andet. Eller man kunne tage kontakt til store fonde om
støtte. Blåkildegård, i vores nabokommune Tåstrup, har som en helt
anden løsning været tvunget til at frasælge en del af bebyggelsen for at
finansiere nyopførte huse, da en ”nedbrydning til sokkel” viste sig at
være billigere end en tilstrækkelig renovering. I Svenstrup syd for Aalborg, har man ligeledes medfinansieret. Der laver man en tættere bebyggelse, da det samlede areal giver mulighed herfor. Og der findes sikkert
andre eksempler.
Beboerne er åbne over for at undersøge og drøfte nye finansieringsmuligheder, men beboerne fastholder, at en forøget husleje ikke må jage de
nuværende beboere fra hus og hjem.
Det må være bestyrelsen i VA’s ansvar, i samarbejde med Bo-Vest og
Albertslund Kommune m.fl., at undersøge alternative finansieringsmuligheder.
Albertslund Kommune er tilsynsmyndighed
Hvis LBF og Bo-Vest fastholder fravalget af at granskningen skal udføres efter Byggeskadefondens og SBI´s anvisninger, og eller fravælger at
den skal omfatte alle fugtrelaterede problemstillinger, som bl.a. er fremlagt af beboerne, så vil vi som beboere bede tilsynsmyndigheden – Albertslund kommune – om at få en vurdering heraf, med henblik på at
kommunen/kommunalbestyrelsen undersøger parternes begrundelser og
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argumenter. Vi vil bede tilsynsmyndigheden tage stilling til, om den
finder det hensigtsmæssigt, at fravælge Byggeskadefondens og SBI´s
anvisninger og en række vitale og komplekse fugtrelaterede problemstillinger, i en så fugt- og skimmelplaget boligafdeling som Galgebakken,
hvor mere end 200 boliger alene i indeværende år er ramt af skimmelsvamp.

Venlig hilsen Galgebakkens Afdelingsbestyrelse
og Ventilationsgruppen på Galgebakken
Brevet er i kopi sendt til Albertslund Kommune og Bo-Vest. Kopi af
brevet forventes offentliggjort i næste nummer af Galgebakkeposten.
3 Bilag:
1. Nova5 – Galgebakken, Ekstern granskning af problemstillinger vedrørende skimmel. Dokumentet er dateret d. 04.12.2017, og revideret i
januar 2018.
2. EKAS brev til LBF dateret den 09.10.2018
3. EKAS brev til LBF dateret den 02.11.2018
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De 3 bilag kan ses på http://www.galgebakken-renovering.dk/

Notatet fra Nova5 kan ses på Helhedplanudvalget under Notater og dokumenter.
EKAS notat fra d. 09.10.2018 kan ses på forsiden under Nyheder – Granskers forslag til tema.
EKAS notat fra d. 02.11.2018 kan ses på Helhedplanudvalget under HPU
referater, referat nr. 53 – bilag til referatet.

Borgmesteren og kommunaldirektøren har indkaldt
formanden og direktøren for VA, samt Bo-vest og 2
repræsentanter for GAB til møde onsdag den
05.12.2018.
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En mødeleders overvejelser
På beboermødet tirsdag d. 27.11. valgte jeg at lade forsamlingen stemme
om, at afslutte mødet uden, at vi fik behandlet det nye Husdyrreglement.
Efterfølgende er jeg blevet ramt af en veritabel ’shitstorm’ på Facebook,
hvor jeg bliver kritiseret for min rolle som mødeleder/dirigent. Kritikken
handler om, at jeg ikke var neutral og at jeg disponerede i strid med vores forretningsorden.
Det er rigtigt, at jeg ikke kan betragtes som neutral, eftersom jeg er GBbeboer og har en personlig holdning til de emner, som behandles på mødet. Og i den optik kan ingen GB-beboer betragtes som neutral i forhold
til at bestride dirigentopgaven. Men jeg havde absolut IKKE en skjult
dagsorden om, at obstruere behandlingen af nyt Husdyrreglement, hvilket kritikerne hævder.
Da vi på mødet nåede til behandling af nyt Husdyrreglement, blev det
klart at der var rundsendt 2 forslag og at flere beboere ikke havde været
opmærksomme på dette. Og det er i sig selv en væsentlig forhindring for
en ordentlig behandling af et meget følelsesladet emne.
Jeg besluttede at lade Husdyrudvalget fremlægge sagen for beboermødet. Hvorefter udvalget fik ordet. Udvalget havde valgt at oplæse et forberedt skrift om forløbet af forslagets tilblivelse. Hvor det blev klart at
der var store uoverensstemmelser mellem udvalg og GAB. Jeg forsøgte
under oplæsningen at få udvalget ind på sporet og komme til det væsentlige, nemlig at præsentere forslaget – men uden held.
Det blev klart for mig, at banen var ved at blive ’kridtet op til mudderkastning’ mellem GAB og udvalg. Der var tilsyneladende ikke opnået
konsensus mellem GAB og udvalg i forløbet forud for beboermødet og
udsendelse af materiale. Og mine overvejelser gik derfor på, om det var
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rimeligt, at beboermødet skulle diskutere og forholde sig til dette vigtige
emne på et mangelfuldt og konfliktfyldt grundlag.
Derfor besluttede jeg at spørge forsamlingen, om vi skulle sende forslaget/forslagene retur til GAB og udvalg, således at vi på et senere beboermøde, kunne diskutere og træffe beslutning på et kvalificeret og oplyst
grundlag. Efter afstemningen viste der sig et flertal for at sende sagen
tilbage til GAB og udvalg. Derefter blev mødet afsluttet.
Som mødeleder mener jeg ikke at have forbrudt mig imod forretningsordenen ved at afslutte mødet. Jeg mener det er uansvarligt og i strid
med god mødeetik, at behandle og træffe beslutning, når et emne ikke er
tilstrækkeligt oplyst.
Jens Ellesøe Olsen Over 8-2
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Månedens portræt af
Poul Evald Hansen, Vester 9,2a
HVEM ER DU?
Jeg er 68 år og pensionist nu, bor alene og har arbejdet som biolog hovedsagelig gennem forskellige konsulentfirmaer: Amphi, Care4Natur, Land og Vand
osv. Jeg får stadig nogle arbejdsopgaver nu og da og laver bl.a. svampeture og
andet for FOF.
Jeg er lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund og er
med i Dansk Botanisk Forenings bestyrelse, Danmarks Naturfonds bestyrelse
og også i Svampeforeningen og andre steder. I øvrigt er jeg også med i Albertslund Delebils bestyrelse. Jeg har også en fortid på venstrefløjen tilbage
i1970erne og 1980erne. Og så spiller jeg også skak, tidligere i klub, nu i vores
lille hyggelige lokale skakklub i Galgebakken.
Naturen er min hovedinteresse og optager meget af min tid. Jeg skriver også
om den forskellige steder.
Læs f.eks. også på Facebook siden: Galgebakkens natur
HVORNÅR FLYTTEDE DU IND PÅ GALGEBAKKEN?
1983 da jeg mødte min daværende kone, som jeg har to døtre med. Da boede vi
i Skrænt. Efter at være blevet skilt flyttede jeg i 2000 over i Vester 9, hvor jeg
har boet siden. Før Galgebakken boede jeg i Hyldespjældet og før da i Morbærhaven, altså Albertslund siden 1972. Før da Brøndby Nord og da jeg var
barn og ung Nørrebro og Lyngbyvejen nær Gentofte Sø.
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HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE?
Jeg kan godt lide at være sammen med søde og rare mennesker, og kan også
godt lide at færdes selv, træffe beslutninger selv og handle selvstændigt. I Vester 9 har vi et udmærket sammenhold og har strædefrokoster et par gange om
året. Det gode ved Galgebakken er, at man kan være social, når man vil det, og
gå sine egne veje, når man vil det, uden at ret mange ser skævt til en af den
grund. Jeg har nogle flinke og rare naboer og nærboere i Vester 9 og Vester 8
og andre steder. Og dele af familien bor også i Galgebakken og Hyldespjældet.
– Frem for alt nyder jeg at bo tæt op ad Vestskoven. Jeg har fulgt skovens udvikling næsten fra starten i 1967.
HVAD VILLE DU ÆNDRE HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME?
Tja, det ville jo være rart snart at komme i gang med renoveringen og få den
overstået. Så kunne jeg kort tænke mig, at der var et åbent beboerværtshus,
hvor man kunne komme og gå uforpligtende et par gange om ugen. Måske
skulle ølpriserne også noget ned. Det er næsten private værtshuspriser, selv om
vi jo allerede har betalt bygningerne over huslejen. Jeg kunne også godt tænke
mig, at Galgebakken fik en mere tilgroet karakter lige som oppe i whiskybæltet, hvor det faktisk er de store træer som en af de væsentligste faktorer.,
der gør det attraktivt. Og jeg kunne godt tænke mig, at Spisehuset lagde mere
vægt på økologisk og vegetarisk mad.
Og så vil jeg godt se på BOVEST og forholdet til BOVEST: om vi ikke kan få
udviklet en mere nærdemokratisk og gennemskuelig model.
Vi har diskuteret elektroniske urafstemninger i beboerdemokratiet. Mange har
været imod, fordi de syntes, det ville udelukke direkte debat og virke fremmedgørende. – Det behøver nu ikke at være sådan, det kan også øge flere beboeres muligheder for at deltage. Det er vigtigt, at vi ”erobrer” dette redskab
for beboerdemokratiet, som kan blive større og ikke mindre. Der kan komme
noget godt ud af det, og jeg synes, vi skal se at komme i gang med nogle forsøg. Vi kan jo skotte til erfaringerne i Hyldespjældet.
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HVAD SKAL DER TIL FOR AT GALGEBAKKEN BLIVER DANMARKS
BEDSTE STED AT BO?
Vi skal nok have huslejen ned og have styrket fællesfaciliteterne. Måske skulle
folk lægge sig efter en mere venlig og konstruktiv omgangstone, også på beboermøderne. Men alt i alt synes jeg, Galgebakken er et godt sted at bo. Nå, ja!
Så ville jeg godt have funktionsdygtige vinger, så jeg kan flyve op og pudse
ateliervinduerne, når de trænger. Sådan noget havde arkitekten og bygherren
ikke tænkt på. Men måske kan man bruge droner?
TIL SLUT
Store ændringer står foran os, først og fremmest renoveringen. Kan det bedst
betale sig at rive Galgebakken ned og bygge den op igen i bedre byggestandard? Måske! Hele beslutningsprocessen omkring byggesagen har været et
bureaukratisk mareridt, som der kunne skrives satiriske bøger om. Det startede
i 2012 og nu skriver vi 18, længere end 2. Verdenskrig! - Jeg har fået slidgigt i
knæene, sikkert af at kravle så meget rundt ude i naturen. Det er irriterende!
Det skulle tidligst være, når jeg blev 80, men nu prøver jeg noget GLADtræning, som jeg starter på i morgen, og det skulle hjælpe. Mine forældre blev
ret gamle, hhv. 85 og 96, og jeg har nok en del år endnu.
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”Ghettoplanen” – hvad betyder den for
Galgebakken?
Nu har folketinget vedtaget loven om ghettoplanen. Der er et flertal,
bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti..
En vigtig del af loven er 40 procent-reglen. I visse udvalgte boligområder – de såkaldte ”hårde ghettoer” - skal antallet af familieboliger reduceres til 40 procent. Det skal ske ved salg til private spekulanter eller
nedrivninger.
Galgebakken er ikke på regeringens ”liste”. En ny version af listen blev
offentliggjort den 1. december. Vi har jo desværre også rigeligt af problemer med helhedsplanen og skimmelsvamp. Men vi har trods alt fået
lovning på 435 millioner fra landsbyggefonden til vores helhedsplan.
Men hvad nu, hvis det ender med at vi på et helt sagligt og rimeligt
grundlag har brug for flere penge til helhedsplanen. Midlerne er jo begrænsede og folketingets flertal lægger sin klamme hånd på 10 milliarder, der måske kunne gøre mere gavn andre steder.
Alle landets 1 million almene beboere bliver berørt på den ene eller anden måde. Der bliver færre almene boliger, færre penge i landsbyggefonden, færre renoveringer. Mange billige men gode boliger forsvinder.
Og så vil et stort antal almene boliger blive omdannet til ejerboliger eller
privat udlejning.
Vi har et fælles problem i boligbevægelsen, hvis planerne bliver ført ud i
livet. Vi ved at der i nogle boligafdelinger er særligt mange problemer i
form af arbejdsløshed, fattigdom og utilpassede unge. Men at påstå at
der er tale om ”ghettoer” giver ikke megen mening. Der er ingen ”ghettoer” i Danmark. Alligevel vil folketingsflertallet bruge 10 milliarder af
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vores opsparede penge i Landsbyggefonden til at bekæmpe de ghettoer,
som altså ikke er der.
Men når man stiller en fejlagtig diagnose, er der en alvorlig risiko for at
behandlingen bliver uvirksom eller måske ligefrem skadelig.
Det er i hvertfald absurd dyrt at bruge 10 milliarder kr uden af vide om
det overhovedet hjælper på noget som helst. Boliger, der er nyrenoverede ender med at skulle rives ned. Måske bare på grund af en enkelt
fængselsdom. I stedet for at gøre noget reelt ved problemerne.
Undersøgelser fra andre lande, f.eks. Holland, hvor man tidligere har
prøvet noget lignende viser at effekten er minimal. De sociale problemer
forsvinder ikke bare fordi man spreder folk til andre områder eller fordi
den arbejdsløse får en professor til nabo.
Derimod skaber det stor utryghed når folk får at vide at de måske skal
flytte, uden at vide hvorhen. Der er mangel på udlejningsboliger – især
billige boliger – i de fleste større byer. De billige boliger er dem regeringen vil rive ned.
De sociale fællesskaber, som gennem årene er bygget op bliver smadret,
når folk bliver tvunget væk. Og beboerdemokratiet, som er så væsentligt
for at skabe velfungerende boligområder bliver sat ud af kraft. Folketingsflertallet vil bare stille nogle firkantede krav uden hensyn til demokratiet eller til lokale forhold.
Jeg synes at det er en totalt forfejlet plan. Vi bør bakke op om modstanden mod den. Galgebakken støttede også da ”almen modstand” demonstrerede d. 29. september
I kommunerne skal der nu laves lokale planer for hvilke boliger, der skal
rives ned eller sælges. Jeg tror ikke at det kommer til at ske uden protester. I vores nærområde bliver det i første omgang Gadehavegård og
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Taastrupgaard i Høje Taastrup Kommune, det kommer til at handle om.
Men mange andre er i risikozonen for at komme på regeringens liste.
Jeg synes at vi her på Galgebakken skal følge udviklingen og overveje
hvad vi kan gøre og hvordan vi støtter de boligafdelinger, der bliver
ramt.
Ebbe Rand Jørgensen
Torv 7-9
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Kommer vi til at betale for meget for
varme?
Vores varmemålere sveder – hvem skal nu betale? Sådan spørger Karin
og Christian i sidste nummer af Galgebakkeposten. Og de uddyber med
spørgsmålet, om vi skal betale for varme, der er leveret af naturen og
ikke af forbrug af vores radiatorer?
Svaret er, at vi kommer IKKE til at betale for de streger, der fordamper,
uden at vi bruger varme.
Forklaringen er, at for varmeværket er Galgebakken en forbruger. De
måler, hvor meget varme, de leverer til Galgebakken, sender regningen
til BO-VEST, der betaler. Antallet af streger aflæst på vores varmemålere, bruges til at fordele denne regning på de enkelte lejere. Når den samlede sum af aflæste streger kendes, så divideres regningen med antallet
af streger, prisen per streg findes og den enkelte lejer betaler så denne
pris gange antal aflæste streger. Hvis vores målere påvirkes af eksterne
varmekilder som en meget varm sommer, så bliver den enkelte streg
billigere.
Dette er meget forenklet systemet bag vores varmeregning. Det står faktisk på vores afregningsseddel. På afregningen for 2017 står der ”Ligesom sidste år er der sket en fælles prisberegning for hele afdelingen, så
udgifterne pr. enhed er ens uanset område. Afdelingen samlede udgift i
2017 udgjorde kr. 7.668.574,93 og det samlede varmeforbrug udgjorde
9.525,30 MWh.”
Varmeafregningen har en lang historie. Da Galgebakken blev bygget var
der kollektiv varmeafregning dvs. at den enkelte lejer betalte varme efter, hvor stor lejligheden var. På et tidspunkt fik vi sat varmemålere op. I
den forbindelse blev der udregnet en teknisk faktor for hver varmeenhed
og en beliggenhedsfaktor. Principperne bag disse blev vedtaget på et
beboermøde og de konkrete tal fremgår af afregningen.
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Senere fik vi nye varmecentraler. I starten betalte vi varme afhængig af,
hvilken varmecentral vi tilhørte, men så blev det på et beboermøde besluttet, at alle skulle betale det samme pr. forbrugte enhed, uanset hvilken varmecentral de tilhører. Ved den beslutning sikrede beboermødet,
at varmetabet i fremføringsledningerne fordeles ligeligt på alle lejere.
Anita Sørensen Sten 6 - 1

- Beboerdemokratiet på Galgebakken GalgebakkePostens redaktion indbyder i den kommende
vinter til debat om det lokale beboerdemokrati. Vi beder
beboerne og afdelingsbestyrelsen og de forskellige udvalg
og Driften gå ind i debatten.
Vi lægger selv ud med 2 artikler i dette nummer af bladet.
Claes Solborg og Lars Messell
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- BEBOERDEMOKRATIET -

Beboermøderne
På beboermøderne på Galgebakken kommer der meget få beboere. Gennemsnitligt set 40-80 styks ud af ca. 1.000 stemmeberettigede.

Hvad siger de beboere, der kun har deltaget en enkelt gang eller aldrig i et
beboermøde? De siger:

Jeg synes ikke at jeg ved nok om de ting der er sat på dagsordnen.
Man bliver ikke klogere af at sidde ½ time og høre på dem der siger noget. Jeg
smider dagsordenen i papirkurven, det må de selv ordne.
Jeg har 2 fredelige hunde. Hvad galt er der i det! Jamen de kan da bare lave
nogle flere parkeringspladser, når der nu er brug for det.

Model Hyldesjældet
De gør det på en anden måde nede i Hyldespjældet.
Hyldespjældets beboermøder bruges mest til debat. Der stemmes kun om
valg af afdelingsbestyrelse og andre tillidshverv og godkendelse af beretninger. Resten af forslagene debateres kun på mødet.
Beboermødets debatter bliver kvalificeret af at forslagene inden beboermødet er lagt op på Hyldespjældets hjemmeside til debat, Det er også via hjemmesiden at beboerne kan stemme digital for eller imod forslagene efter at
beboermødet er blevet afholdt.
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Sådan kunne vi også gøre på Galgebakken. Vi har allerede heroppe gode erfaringer med debatmøder, hvor der ikke skal stemmes om tingene. På debatmøder drejer det sig ikke om at vinde en afstemning, det drejer sig om at få
de argumenter frem som giver et grundlag for at mene ja eller nej til et givet
forslag.

Det giver efter min mening et mere oplyst demokrati, siger Tove som bor i
Hyldespjældet.

Vi førtsætter med digital afstemning, fortæller Sif fra Hyldespjældets afdelingbestyrelse. Det giver et større fremmøde på beboermøderne, og stemmeprocenten ved det elektroniske valg er højere end før vi gik elektronisk.
Lars Messell
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- BEBOERDEMOKRATIET -

Sådan styrker vi beboerdemokratiet
Nudansk Ordbogs definition på demokrati:

”En styreform, hvor befolkningen har den politiske magt, og hvor
beslutninger træffes ved afstemning og af folkevalgte repræsentanter” .

Men demokrati er ikke blot et spørgsmål om retten til at deltage i afstemninger for derigennem at øve indflydelse på vigtige beslutninger (fx
Galgebakkens budget for det kommende år), eller vælge repræsentanter
for folket (fx GAB).

Hvis det lokale demokrati var indskrænket til dette, er vores beboerdemokrati ganske nødlidende: Der kommer typisk kun mellem 40 og
50 til beboermøderne, og det forlyder at vi her er meget på linje med andre almennyttige bebyggelser. Demokrati handler også om muligheden
for at et givet samfunds medlemmer kan udøve magt overfor en hvilken
som helst
”privilegeret klasse”.

For tiden ser det, på samfundsmæssigt plan, ikke for godt ud med dette:
Regeringens såkaldte ”ghettoplan” er bl.a. et slet skjult forsøg på at reducere det samlede antal af almennyttige boliger i landet.

 GALGEBAKKEPOSTEN

Side | 25

Kampen for demokrati i Galgebakkens Helhedsplan
Lokalt ser det bedre ud, idet meget tyder på, at beboerne i Galgebakken er i
fuld gang med at øve indflydelse på beslutninger taget i Landsbyggefonden
(til dels støttet af det tidligere GAB og BO-VEST) vedrørende vores helhedsplan for renovering. Som Den Lille Ventilations Gruppe skriver i Galgebakkepostens novemberudgave, mødte de fra starten hård modstand fra stort
set alle sider, og at især VA og BO-VEST på alle måder har forsøgt at holde
beboerne uden for indflydelse, men at der nu er gang i en proces med bedre dialog.

Det nuværende GAB er meget lydhør overfor beboernes meninger, ligesom boligselskabet også kommer med andre signaler. BO-VESTs direktør
Ulrik Brock Hoffmeyersiger det sådan i en udtalelse til Albertslund Posten:
”Når man skal have støtte fra LBF, må man arbejde indenfor nogle særlige
rammer – både økonomiske og tekniske (…) beboerrepræsentanter har sammen med BO-VEST udfordret disse
rammer”

Direktøren citeres afslutningsvis for at udtale et håb om, at man vil kunne
afslutte ”mange års bøvl og frustration med skimmelsvamp i Galgebakken”.

Det kan godt være, at det for administrationen fremtræder som ”bøvl” at
beboerne blander sig, men for beboerne er det meget mere, nemlig det
altafgørende vigtige i at få gode og ikke mindst sunde boliger der også er
til at betale.

 GALGEBAKKEPOSTEN

Side | 26

Demokrati er i denne sammenhæng netop ensbetydende med at udfordre
de gældende rammer; tænk bare på hvad Galgebakkens huslejeboykot i
1976 havde af betydning for loven om rentesikring af almennnyttigt byggeri.

Den lille Ventilationsgruppe
Udover meget konstruktive debatter med god dialog på et par tema- beboermøder uden beslutningsafstemninger (flere af den slags udbedes), har
den positive betydning af begrebet demokrati vist sig i netop det arbejde
som den selvbestaltede ”Lille Ventilationsgruppe” har udført og stadig arbejder med.

Gruppen har fået slået en pæl igennem dogmet om beboernes manglende
udluftning som årsag til den udbredte forekomst af skimmelsvamp og fået
rettet søgelyset mod fugtindtrængen gennem betonelementerne, soklerne,
og de gulve som er konstrueret uden nogen form for fugtspærre.

Landsbyggefonden har (igen) forsøgt at begrænse beboernes indflydelse
ved at udforme et alt for snævert kommissorium for den såkaldte gransker,
men også dette er udfordret gennem henvendelser fra GAB.

Et strædefællesskab giver mening
Jeg har som beboer i Skrænt 1 gennem lidt over 43 år haft mange gode fællesskabsoplevelser.
I starten holdt vi strædemøde en gang om måneden i Skrænt 1, nogle
gange med ophidsede boligpolitiske debatter. Nu holder vi kun strædemøde to
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gange om året, men vi har stadig, i lighed med andre stræder, fællesspisning et par gange årligt, ligesom vi fast står for et traditionelt julespisehus (i år den 19. december) med hamburgerryg, grønlangkål og glaserede kartofler. Og traditionen tro drikker vi juleglögg for strædet efter
spisehuset.

Der er mange grunde til, at jeg og min familie ikke for længst er flyttet til
en ejerbolig. Først og fremmest et godt naboskab med venlige og hjælpsomme mennesker. Vi passer huse for hinanden når en familie er på ferie, og da vores børn var små kunne de altid få omsorg hos en nabo, hvis
vi af en eller anden grund var kommet for sent hjem en dag.

I over 10 år havde vi en strædespiseklub hvor vi i grupper på tre familier spiste sammen en gang om ugen.

Selvom strædefællesskabet ikke mere er så stærkt som dengang, er jeg
overbevist om at den nærhed som arkitekterne oprindeligt havde udtænkt via det tæt-lave byggeri med køkkenet i front udgør et vigtigt led i
det lokale demokrati:

Vi taler meget sammen med vores naboer. Det er lige nu svært at få de
nye unge børnefamilier med, så det ville være fint at få nogle forslag fra
dem om hvordan de kunne tænke sig at deltage. Aktiviteter for børnene
kunne måske tilrettelægges på et strædemøde.

Andre steder hvor beboerne snakker sammen
Den lokale købmand, de to ugentlige fællesspisninger i beboerhuset,
Genbrugsgården, den nu hedengangne røde sommercafé, vaskeriet, ko-
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ret og mange andre fællesaktiviteter udgør alle en vigtig del af vores
demokrati som steder, hvor dialogen kan trives.

Selvom der her skal lyde en opfordring til, at flere deltager i beboer- møderne, er det næppe sandsynligt at de bureaukratiske og ofte dræbende
kedelige møder vil samle en større flok beboere. Til gengæld har vi alle et
ansvar for at give dialogen i hverdagen så gode betingelser som overhovedet muligt.
Claes Solborg
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Husdyrreglementet sat ud af kraft indtil videre
På beboermødet den 27. november var en revision af Galgebakkens Husdyrreglement sat på dagsordenen, og det var nok en hovedårsag til at salen i
beboerhuset var fyldt med beboere.
Der blev dog ikke besluttet noget nyt reglement, fordi det viste sig at Husdyrudvalget mente at GAB havde rettet i det fremlagte forslag. Husdyrudvalget kunne derfor ikke stå inde for det, og beboermødet besluttede derfor
at forslag til nyt reglement skulle op på næste beboermøde.
Det gik dog ikke uden sværdslag. I det gældende reglement står der nemlig
at man kun må have1 hund eller 1 kat i et lejemål.
Det har medført at Driften har bedt beboere skaffe sig af med den ene af to
hunde, når der var to.
Og det var meget magtpåliggende for Husdyrudvalget at dette blev stoppet.
Det var faktisk derfor de havde ønsket et nyt reglement.
Heldigvis bad en beboer om mikrofonen og foreslog, at så længe vi ikke har
det nye reglement, må der ikke ske aflivning af hunde på Galgebakken.
Den løsning var driftslederen med på, så hun sagde at sådan skulle det selvfølgelig ordnes.
Det blev ført til referat, hvorefter alle beboerne gik udmattede hjem.
Det tærer på kræfterne at deltage i et 3½ time langt beboermøde, hvor der
hele tiden er nogen der taler med mikrofon i hånden og de blå stemmesedler
skal rækkes op.

Lars Messell
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Skimmelsvampene og de 3 små grise
Frit efter et tysk folkeeventyr fra 1833 ved navn ”Ulven og de 3 små
grise” Der var engang 3 små grise som boede hjemme hos deres far og
mor.
En dag sagde deres far til dem:
Nu er I blevet så store at det er betids at flytte hjemmefra.
Jamen, hvor skal vi bo, spurgte grisene?
Det ved jeg ikke, sagde grisefar, men I kan jo f.eks. bo på Galgebakken.
Det er lidt forfaldent, men det skal bare shines lidt op.
Så sendte de 3 grise den første lille gris hen til et stort og velrenomeret
arkitektfirma.
Han sagde til dem: Kan I ikke shine Galgebakken lidt op for os?
Vi har lånt penge til at betale jer.
Og arkitektfirmaet lavede en plan:
Galgebakken skulle shines op med pinde som byggemateriale og med
et stort ventilationsanlæg.
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Det holder ikke, sagde den tredje lille gris, for den var klog.
Hvis vi shiner op med den slags, så kommer den store stygge skimmelsvamp og gør husene ubeboelige.
Den er jo allerede kommet, fordi ingen har gjort noget i 45 år.
Det kunne hans 2 brødre godt forstå.
De 3 grise sendte derfor den anden lille gris hen til det store arkitektfirma.
I må shine op på en anden måde,
Ellers finder vi et andet arkitektfirma!
Det fik det velrenomerede arkitektfirma til at gå i tænkeboks.
Der sad firmaet i 5 år, og kom til sidst tilbage med en ny plan.
I den nye plan skulle Galgebakken shines op med tag og vægge af
uforgængeligt træ.
Sammen med det store ventilationsanlæg ville det blive godt.
Det holder ikke, sagde den kloge af grisene.
Hvis vi shiner op med den slags, slipper vi aldrig af med den store
stygge skimmelsvamp.
Det kunne hans 2 brødre godt forstå.
Alle de 3 små grise brugte nu år og dag på at finde ud af, hvad der
skulle til for at komme af med den store stygge skimmelsvamp.

 GALGEBAKKEPOSTEN

Side | 32

Da de var færdig med det, gik de hen til arkitektfirmaet og sagde:
Se her, sådan skal en god plan se ud!!!
Øh-høm, sagde arkitektfirmaet.
Det havde vi ikke lige tænkt på.
Men hvis I har råd til det, så er det OK med os.
Så gik der 5 år mere.
Arkitektfirmaet brugte årene til at undersøge grisenes plan og var
tvunget af omstændighederne nødt til at sige god for den.
Grisene fik et større lån og Galgebakken blevet shinet op som sig hør
og bør.
Og den store stygge skimmelsvamp flyttede, fordi den syntes at husene nu var blevet meget lidt skimmelsvampevenlige.
Lars Messell

Walt Disney's tegning
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Bilparkering for akrobater
I den forløbne måned har 2 beboere rapporteret på Facebook om at en nabobil var blevet parkeret så tæt op ad deres bil at de var nødt til at klemme sig
ind gennem bilens bagdør og klavre over ryglænet ind til førersædet. Da der
månedligt foretages 15-20.000 parkeringer på vores parkeringspladser, må
det siges at være billigt sluppet.
red v/ Lars
Døde grene
Driften har her i november fået skåret døde grene af poppeltræerne på Galgebakkens P-pladser. Man kommer til at mærke det på den måde, at man i
den kommende vinter ikke får en død gren ned i taget på sin parkerede bil.
red v/ Lars
Billedbøger på Genbrugsgården
Hvis du tror du kan finde en god billedbog til dit barn i Genbrugsgårdens
Genbrugslade, så skal du være hurtig. Billedbøgerne er nu sat på højkant i et
plasticbadekar foran bogreolen, så man nemt kan se om der gemmer sig nogle lækkerier. Peter Plys, Anton Hannibal Olsen, Aben Osvald. De går som
varmt brød.
red v/ Lars
Julebøger på Genbrugsgården
I anledning af julen er julebøgerne blevet samlet i en bunke for sig
på børnebogshylden i Genbrugsladen.
red v/ Lars

Beboer har bedt kommunen om oplysning
Stien mellem Galgebakken og Hyldespjældet langs Herstedvestervej er
mørk. En beboer har den 11. november bedt kommunen oplyse den. Hun har
fået lovning på at oplysningen vil blive givet inden den 25. november. Du
kan selv tjekke om kommunen har makket ret.
v/ Lars
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Bolden er blevet spillet op til kommunalbestyrelsen
I spørgetiden ved kommunalbestyrelsesmødet i november bad Benny Klausen (galgebakkebeboer) borgmesteren tage affære i Galgebakkens Helhedsplan. Han mente at de haltede.
Borgmesteren svarede at kommunen har bedt Bo-Vest om en status på Helhedsplanen og at man vil kigge på det til december.
Ervin Olsen (galgebakkebeboer) har lagt en video med Bennys seværdige 9
minutter lange spørgsmål på YouTube.
red v/ Lars
Ingen frivillige har meldt sig
I sidste nummer af bladet kunne vi fortælle at der mangler en frivillig til at
hente den ugentlige AP til Galgebakkens købmand, fordi AP ikke har tid til
at køre op til ham med bladet, og fordi købmand Asif ikke har tid til at gøre
det. Men ingen har taget udfordringen op, så på Galgebakken er der stadig
ingen AP, når APs omdeler har glemt en postkasse eller to eller mange.
red v/ Lars
Julelys i forhaven
Julebelysning i forhaven kan give lys i strædet efter mørket frembrud. Det
kan købes billigt og ledningsfrit her eller der. Og så er det oven i købet hyggeligt.
red v/ Lars
Galgebakkens æbler skal mostes næste år
En pålidelig kvindelig kilde har meddelt mig at hun påtænker at organisere
en indsamling af æblehøsten 2019 på Galgebakken, så æblerne ikke går til
spilde. Eftersom hun er pålidelig vil hun sikkert orientere os efteråret 2019
om hvordan d kan bidrage til hendes projekt.
red v/ Lars
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Overgangen
Efteråret

Strædet

Er

Et dunkelt sted

Rødt og gult

Før

I Galgebakken

Lyset

Jeg træder på bladbunkerne

Lyser op

Der lyser op

Ved døren

På vejen hjem

Lige før

Om aften

Jeg træder ind
I varmen

Aften møde

Det er mørkt
På vejen op
I strædet
Marina Testa Pedersen
Skrænt 1-7
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YOGA PÅ GALGEBAKKEN

Kære Galgebakkeboere,
Jeg savner et yogahold for alle her på Galgebakken. Mændene har deres
gode yogahold med Bo tirsdag aften kl. 19.30. Alle mænd er velkomne, siger
de, og de har det sjovt.
Er der nogen, der kunne tænke sig at stå for yogaundervisning for alle? Ellers kunne vi kontakte en yogalærer udenfor Galgebakken om at komme og
undervise os, hvis der er interesse for det.
Send gerne en sms på 50 91 59 05, hvis du har lyst til at deltage i yoga på
Galgebakken. Og skriv eller ring, hvis du gerne vil stå for yogaundervisningen.
Kærlig hilsen,
Turi Rye Thomsen Torv 7-14
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Maria Gjerding i Galgebakkens
Beboerhus
D. 1. november holdt Danmarks
Naturfredningsforenings lokalafdeling i Albertslund, hvor jeg er
lokalfor-mand, sit årsmøde i Galgebakkens Beboerhus.
Den første del af mødet var et
offentligt møde hvor Maria Gjerding holdt oplæg om DN og DNs
rolle og betydning for kampen for
natur og miljø i Danmark.
Maria blev i april i år valgt til ny
præsident for DNs landsorganisation. ”Præsident” svarer til formand/forkvinde, men i DN hedder det altså præsident. DN har
ca. 130.000 medlemmer på
landsplan og ca. 600 i Albertslund.
Maria er velkendt fra sit dygtige
arbejde i Folketinget omkring
natur og miljø, hvor hun har siddet for Enhedslisten. Efter hendes
valg til præsident for DN, nedlagde hun sit folketingsmandat.
Maria fortalte om, hvor truet den
danske natur og biodiversitet er

og hvor meget miljøproblemer og
klima-problemer trænger sig på.
DNs opgave er at forene de vigtige indsatsområder til en samlet
indsats for natur og miljø, men
med udgangspunkt i naturinteresserne. DN prøver at udvikle en
samlet strategi for de vigtige indsatsområder.
Hun fortalte, der er vigtige ting
på vej, hvor dårlig landbrugsjord
kan blive frigjort til natur via såkaldt jordfordeling, hvor staten
køber f.eks. konkursramte landbrug op og bytter jorden med
landmænds lavbundsjord, der
tidligere har været natur, og hvor
naturen så skal genskabes: opdyrkede moser og enge og heder,
tørlagte søer osv.
Men DN ønsker en hel anden
bæredygtig og måde at producere
vores fødevarer på og ønsker over
tid alt landbrug omlagt til økologi. Vi kan ikke se bort fra, at
landbrugsdriften med den intensive masseproduktion af svin er
den største negative faktor for
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vores natur og miljø. Det er rigtigt meget natur, der er ødelagt i
tidens løb, og det er der skrevet
gode og læseværdige bøger om,
f.eks. Kjeld Hansens bog: Det
Store Svigt, som var baggrund for
et møde med forfatteren, DNAlbertslund holdt sammen med
Albertslund Bibliotek i april.
Marias oplæg vaktes stort bifald
fra de fremmødte fra Galgebakken og uden for Galgebakken. I
den efterfølgende debat fyldte
Vestskoven og driften af Vestskoven en hel del. I Albertslund
har vi ikke landbrug ud over Dyregården og lidt i Vestskoven
nord for Vikingebyen; og det er i
så udpræget grad vores kære
skov, der optager mange lokale.

Flere spurgte til naturen, og fik
gode svar. I vores lokalbestyrelse
er der flere, som kender kommunens natur rigtigt godt: fugle,
svampe, planter og hvad der eller
er.
Er du i tvivl om noget om DN
eller har du ideer og spørgsmål,
så kan du altid henvende dig til
Poul Evald, som også er lokalformand i den kommende periode. Du kan jo bruge Facebook,
Messenger eller ringe.
Poul Evald

Efterfølgende havde DNAlbertslund sit ordinære årsmøde
med bestyrelsesberetning og valg.
Og flere af de fremmødte tog
imod tilbuddet om at blive aktive
i den lokale DN. Også ved årsmødet var det Vestskoven og
affaldsforurening i kommunen,
der fyldte meget.
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Aktiviteter på Galgebakken i
december
Tiden løber af sted og det er tæt på at
2018 er ved at være brugt op. Måske
var det den lange varme sommer,
som har givet masser af energi og
lyst til at deltage i fælles aktiviteter
på Galgebakken? I hvert fald har
efteråret budt på flere nye aktiviteter
og god deltagelse i de gamle velkendte. Groove dans, strikkeklub,
keramikværksted og mindfulness er
blandt det nye, som jeg håber kan
fortsætte i 2019. Vores spisehuse
har været populære, især onsdage
har været helt udsolgt flere gange.
Og det er dejligt at så mange frivillige har villet lave mad i efteråret. NU
må I dog gerne komme og melde jer
til forårets spisehuse, der flere ledige
datoer hvor vi kan bruge både hold
og enkeltpersoner. Hvis nogle nye
tilflyttere ikke allerede skulle vide
det, så er der gratis spisebilletter med
”indflytningspjecen” til et besøg i
spisehuset. Skulle I have mod på at
prøve at lave mad, så kontakt mig
gerne og I skal få al den hjælp I måtte have brug for. Inden 2018 er slut
skal vi dog lige huske på de mange
traditioner, som findes på Galgebakken i julemåneden december.

D.08.12. kommer Mille Brink og
fortæller nissehistorier kl. 15.00 og
der er dans om juletræet med Carsten og Birthe.
D.20.12. er der koncert med koret
foran købmanden kl.17.00. Der er
naturligvis som sædvanligt gratis
gullasch, gløgg og æbleskiver til
alle. Mød op til denne rigtig gode
mulighed for at ønske din nabo og
alle andre på Galgebakken en god
jul.
D.01.01. er der for alle med og uden
tømmermænd NYTÅRSPUB i Beboerhuset fra kl.13.00. Adolfo laver
hotdogs og Spillemændene underholder. Her ønsker vi hinanden et
rigtig godt nytår.
BEBOERUDLÅNET har åbent
d.27.12. fra kl.16.30 til 18.00 og
d.29.12.
kl.10.30 til 11.30. Rigtig god jul og
godt nytår til alle på Galgebakken.
Aktivitetsmedarbejder Henrik
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Sangaften i beboerhuset fredag d. 8.
februar

Kære alle
Vi vil gerne invitere alle galgebakkeboere til spisehusarrangement med sang
og musik fredag d. 8. februar. Efter spisningen vil lokale sangere og musikere underholde aftenen igennem.
Vi vil forsøge at gennemføre arrangementet i den skotsk/irske tradition, som
kendes i pubkulturen med levende musik i disse lande. Sangere og musikere
sætter sig omkring et bord, og på skift giver man et nummer. Andre musikere kan akkompagnere, hvis de kender melodien, og hvis der opfordres til
fællessang kan alle synge med.
Hvis du selv spiller og synger, er du særligt velkommen til at komme og
deltage med et nummer eller to. Hvis du har en sang og ønsker akkompagnement, kan du ringe på telefonnummeret nedenfor, så prøver vi at finde ud
af det.
Men alle kan være med og lytte, bare man holder af musik.
Vi starter kl 20 og slutter når vi ikke kan flere sange.

Mange hilsener
Galgebakkens Musikforsyning
v. Carsten Schou,tlf. 30744180.
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Grøn kalender 2019
Her en grøn kalender der langsomt
men sikkert gør dig mere bæredygtig
i løbet af det kommende år. ☺

April

Afmeld reklamer og læs dem på
nettet i stedet. Det sætter papirforbruget ned med 60 kg og giver 75 kg
CO2 mindre på et år.

Fjern fosfat-baserede flammehæmmere og ftalater i støvet på børneværelset ved at gøre rent i kasserne med
legetøj. Har du ikke børn kan du
rengøre dine elektriske apparater for
støv. Elektriske apparater udleder
farlige gasser, som sætter sig i støvet.

Februar

Maj

I de kolde vintermåneder er det fristende at holde hjemmets døre og
vinduer lukkede, men det er faktisk
det værste, du kan gøre for din bolig
og dit indeklima. Gør det til en vane
at lufte ud mindst 3 gange om dagen
med gennemtræk i et par minutter.

Pump cyklen og tag den i stedet for
bilen på de ture hvor det kan lade sig
gøre. 10 km på cykel giver intet
CO2-udslip. 10 km i bil giver et
CO2-udslip på 1.2 kg.

Marts

Undlad at købe vand på flaske, og
fyld i stedet en flaske med postevand, som du kan have med på farten. Vand på flaske belaster miljøet
med 900 gange mere CO2 end postevand.

Januar

Skift til ikke giftige rengøringsmidler. Gå efter Svanemærket/Blomsten,
og undgå alle produkter med klor.

Juni
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Juli
Forkort dit brusebad med et par minutter. En almindelig bruser giver 10 liter
vand i minuttet. Forkorter du dit daglige brusebad med bare 2 minutter, vil
du på en måned spare 600 liter vand og 55 kr.
August
Planter er gode til at rense luften og omsætte CO2 til ilt. Køb mindst 1 grøn
plante til din bolig
September
Der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at skifte sine halogenpærer
til LED-pærer, da de nu er blevet så gode, at de giver det samme lys. En
LED pære bruger 3-5 gange mindre strøm end en halogenpære,
Oktober
Indfør en kødfri dag om ugen. Lasagne med grønsager i stedet for kød mindsker klimabelastningen med 75 %.
November
Støvsug dit køleskab på bagsiden. Når der ligger støv og snavs på lamellerne, bliver dit køleskab en strømsluger.
December
Genbrug dit gamle festtøj til julens mange fester, og undlad at købe nyt.
Hver dansker forbruger i gennemsnit 16 kg tøj om året. Det udleder 640 kg
CO2.
- Med venlig hilsen Agenda Center Albertslund -
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Vinderen af vores efterårs
konkurrence er fundet
Der var 1 person der syntes hans indretning var værd at dele med jer
andre.
Så med denne ivrige deltagelse af konkurrencen, var det ikke så svært
at vælge en vinder.
Og det bliver Benny Klausen, som har lavet gelænder i stål og ladet
betonmuren fremstå rå,
uden tapet.
Benny´s lejlighed er
fuldt med kunst af Mikael Hansen. Hvis folk
ønsker at se nærmere på
det flotte gelænder eller
kunsten, skal de være
velkommen til at kigge
forbi, siger Benny.
Han vinder gavekort til
Ikea på 200 kr. (som er
sponseret af forfatteren
til konkurrencen, Lysette fra GB Posten).
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Gør din ønskeseddel til jul bæredygtig
Tjek om dine ønsker er med til at
sikre naturens kredsløb. Er det et
økologisk produkt? Har det en lang
levetid, eller er det skrammel som
bliver til affald meget hurtigt? Kan
det genbruges som affald? Har du
overhovedet brug for det?

* Sæsonkort til Brøndby Stadion

Andre gode ønsker giver social bæredygtighed. En oplevelse sammen
med venner og bekendte eller noget
af din familie og den slags.

Support når Ida og Axel blive syge

Og så er der selvfølgelig også plads
til ønsker om ting som du har brug
for men bare ikke råd til.
Når vi kigger på Anettes og Jyttes og
Bibas og Lasse Scottes ønskeseddel
er der heldigvis mange bæredygtige
ønsker:
* Et lille træ til haven, Vores gamle
træ døde jo i sommermånederne i år
på grund af tørke.

* Kogebog fra Årstiderne om planteproteiner https://www.aarstiderne
ner https://www.aarstiderne.nu/blo
g/2018/oktober/23/planteproteinerskift- koedet-ud-med-groent/

Computerhjælp til at finde ud af at
slippe af med reklamer i min mailboks
En ny støvsuger
Lygter til min cykel, jeg har cy
kelhjelm
Genbrugsting fra jeres gemmer – I
ved hvad jeg kan li'.
Togtur til Berlin
Abonnement på Anders And

* Ansigtscreme (miljømærket)
* Oplevelser hvor I inviterer mig i
byen
* Årskort til Zoo, Planetariet eller
Lousiana

Lars Messell fra Agendagruppen
Denne artikel er inspireret fra Albertslund Agendaccnter
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Tilbagevendende ukvemsord
Jeg har fået bragt frimærkeannoncer
igennem de sidste 3-4 år i bladet,
fordi jeg var gået på pension og
nærmest kun havde mine frimærker
at sysle med.

Jeg kan selv fortælle at annoncerne
har givet pote.

En gammel-gammel mand med briller som havde svært ved at se ud
over sin egen næsetip.

Beboere er kommet med arvegods
som jeg har givet dem en vurdering
på.

Nogen har derfor ment at det var
dybt uinteressant at læse mine historier om hvor spændende jeg end
syntes at det var at rode med frimærker.

Jeg har byttet frimærker med beboere som har kontaktet mig.

Beboere er kommet med mærker til
min samling.

Og hvis du står og mangler en frimærkejulegave til et af dine børnebørn, så er jeg leveringsdygtig.

Andre har sagt at de syntes at det er
en privatsag som jeg bør holde for
mig selv og ikke fylde GalgebakkePosten med. Men frimærker er altså
min hobby, og det er vel i orden at
jeg fortæller lidt om den bladet?
Eller hvad?!

Lars Messell

Vulkan på Kamchatka
Frimærkefoto fra internettet

Andre igen har sagt at GalgebakkePosten jo ikke skal gå hen og blive et
annonceblad.
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KONTAKTOPLYSNINGER
Afdelingsbestyrelsen
Kontor - Øster 10-7a
Tlf. 31 98 08 58
bestyrelsen@gbakken.dk
Formand: Lasse Wilson
Kasserer: Thomas R. Rasmussen
Medlemmer:
Peter Mortensen
Birthe Y. Nielsen
Steen Søndergaard
Maria Ottesen
Lars Skovenboe
Zahir Bashir
Anders Larsen

Tøjcaféen - Sten 2-26
Åbningstider:
Onsdag:
16.00 – 18.00
Søndag:
11.00 – 14.00
Kontaktperson: Maj-Britt
Tlf.: 51 91 12 62
maj-britlykke@live.dk
Aflevering af genbrugstøj kan KUN ske i
åbningstiden.
Liste over udvalg:
Byggeudvalg/Helhedsplan udvalg
hpu@gbakken.dk
Genbrugsgruppen: genbrugsgaarden@gbakken.dk

Suppleanter:
Ervin Olsen
Heidi Nielsen

Grønt udvalg:
groentudvalg@gbakken.dk

Galgebakkens hjemmeside
www.gbakken.dk
Administrator: galgebakken@mail.dk

Legepladsudvalg:
legepladsudvalg@gbakken.dk

Galgebakkeposten
Jytte Jørgensen
Torv 7-10
Tlf.: 30 13 49 76
galgebakkeposten@hotmail.com

Lysudvalg:
lysudvalg@gbakken.dk

Genbrugsgården - Øster 7-10
Åbningstider:
Onsdag:
16.00 – 18.00
Søndag:
11.00 – 14.00

Trafikudvalg
Trafikudvalg@gbakken.dk

Modtager stort affald, miljøfarligt affald,
genbrugsting mv.

Husdyrudvalg
husdyrudvalg@gbakken.dk

Agendagruppen
agendagruppen@gbakken.dk
IT-udvalg
itudvalg@gbakken.dk
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Kunstudvalg
kunstudvalg@gbakken.dk

YouSee
Tlf.: 70 70 41 24

Kommunikationsudvalg
kommunikation@gbakken.dk

kundeservice@yousee.dk
Ma-To
08.30 – 17.30
Fredag:
08.30 – 16.30
Hjælp til GB’s it-netværk og YouSee
Kristian Olsen
Tlf.: 28 36 50 81
kmo@post3.tele.dk

Ungeudvalg
ungeudvalg@gbakken.dk
Beboerhusgruppen
Dorte Brink
Tlf.: 28 91 82 27
Husreglement udvalg
GAB medlem – Birthe Y. Nielsen
Brugergruppen
GAB medlem – Birthe Y. Nielsen
Koret
Kristian Olsen
Tlf. 28 36 50 81
Udstillingsgruppen
Margit Kristensen Klok
Tlf. 21 28 93 03
Hanne Skov
Tlf.: 27 29 13 99
Pensionist klub
Torv 2-14
Henrik Nordfalk
Tlf.:43 64 14 51

Ervin Olsen
Tlf. 20 45 78 30
ervinolsen@gmail.com
Cykelværkstedet
Sønder 1-5
Tlf.: 28 35 03 01
Åbningstider:
Ma-fr:
13.00 – 18.00
Lørdag:
12.00 – 16.00
Købmanden
Torv 2-10a
Tlf.: 43 64 00 22
Åbningstider:
Alle ugens dage 08.00 – 19.00
Lokalbetjent Vest
Peter B. Thøgersen
Tlf.: 51 25 40 74
mobil: 72 58 78 90

Petanque gruppe
Steffen Stripp
Tlf. 23 29 69 28
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Ejendomskontoret
Galgebakken Øster 10-7a
Tlf.: 88 19 02 15
galgebakken@bo-vest.dk

På ejendomskontoret møder du

Kontakt til Ejendomskontoret

Ejendomsleder:
Ejendomsmester:
Driftssekretær:
Driftssekretær:

Du har mulighed for at komme i kontakt
med Ejendomskontoret på følgende måder:

Vagtordningen
Tlf.: 70 25 26 32

Telefonisk 88 19 02 15
Personlig Kontoret, Øster 10 – 7a
pr. mail.
galgebakken@bo-vest.dk

Må kun benyttes ved akut opståede problemer som er uopsættelige.

Træffetider alle hverdage:
Personlig:
Onsdag tillige

08.00 – 08.30
17.00 – 18.00

Telefonisk:
Onsdag tillige

08.30 – 10.00
16.00 – 17.00

Når du henvender dig til os, bedes du sikre
dig at vi får alle dine oplysninger.
Sender du en mail til os, vil vi sætte pris på
at du i emnefeltet starter med at skrive din
adresse, og gerne telefonnr.

Susanne Palstrøm
Jens Damgaard
Irene Monberg
Betina Jarnved

BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Tlf.: 88 18 08 80
bo-vest@bo-vest.dk
www.bo-vest.dk
Åbningstider
Ma-ons:
Torsdag:
Fredag:

10.00 – 14.00
10.00 – 17.00
10.00 – 14.00

Økonomisk beboerrådgiver
Laura Lorentzen
Tlf.: 60 35 46 63
llo@bo-vest.dk

Såfremt du henvender dig flere gange vedr.
den samme sag, vil det være en fordel for
både dig og for os, hvis du husker at få navet
på den du taler med. Ved skriftlige henvendelser, vil vores navne altid stå i nederst i
den mail du modtager fra os.
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Beboerudlånet
Udlånet, Torv 2-14D
Tlf.: 43 64 70 75, udlaan@gbakken.dk
Åbningstid: Tir -fre kl. 16.30-18.00,
lørdag kl. 10.30-11.30.
Beboerhus:
Fre/lør & helligdage: 1000/1000
Alle andre dage: 1000/500
Pub:
Fre/lør & helligdage: 1000/500
Alle andre dage: 1000/250
Betaling er delt i to: Depositum & leje:
Depositum betales ved bestilling af Beboerhus/Pub. Max 6 mdr. før brugsdato.
Leje skal betales sanest 3 uger før brugsdatoen. Ved afmelding inden 3 uger før denne
dato refunderes depositum. Ved afmelding
hhv: 2 & 1 uge før brugsdato refunderes
depositum + hhv. 70% & 28% af lejen.
Benyttes lokalerne ikke, og afmelding
undlades, refunderes kun depositum. Når
Beboerhus/Pub afleveres, refunderes depositum, såfremt lokalerne er i orden. Aftal
gennemgang af huset ved betaling af leje.
Fadølsanlæg (Beboerhuset):
Fustager skalkøbes i udlånet, og bestilles
senest 14dage før brug.
100/650

Borde (80x120cm.) & stole, inkl. trækvogn
pr. gang: 200/10 & 3 (skal bestilles min.
dagen før brug).
Værksteder:
Autoværksted: 100/25
Stor lukket autohal: 100/10
Træværksted: 100/10
Portnøgle: 300/0 (kørselstilladelse fås i
udlånet)
Værktøj, mm.:
Boremaskine. Bore-/skruemaskine. Båndpudser. Cykelanhænger.
Exentersliber. fliseskærer. Græstrimmer.
Haveredskaber. El Hæftepistol. Hækkeklipper. El Høvl. Klaverseler. Rundsav med
skinne. Rystepudser. Slagboremaskine.
Borehammer. Stiksav. Stige (5ell. 6,2m).
Symaskine. Sækkevogn.
Tapetafdamper. Tapetbord (incl værktøj).
Trekantsliber. Trækvogn. Trillebør/kærre.
Tæpperenser. Varmluftspistol. Vinkelboremaskine. Vinkelsliber. Weekendbørneseng.
Værktøj til nedtagning af espalier.
Værktøj til slibning af terrazzogulv
i badeværelse (2 maskiner).
Værktøj Leje: 10kr. pr. døgn
Weekend = 2 x døgntakst

Presenninger (5x4m). pr. gang: 50
Tilbehør såsom slibebånd, slibeskiver &
slibepapir samt klinger til stiksav mm. kan
købes til dagspris i udlånet.

Spørg om det du mangler!
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