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Infomøde om granskningens resultat
Kom til infomøde om granskningens resultat
7. maj kl. 19.30
i Albertslund Idrætsanlæg, Hal A.
Granskningen af Galgebakkens helhedsplan er nu ved vejs ende, og resultaterne er anerkendt af Landsbyggefonden. EKAS, der har stået for den eksterne
granskning, fremlægger deres undersøgelser og resultatet af dialogen med
Landsbyggefonden præsenteres. På mødet fortæller rådgiver også hvordan de
mener, de nye tiltag bør føres ud i livet.

Læs granskningsrapporten her:
http://www.galgebakken-renovering.dk/nyheder-frahelhedsplanen/2019/4/laes-granskningsrapporten/
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Tak for denne omgang
Nu har jeg siden marts 2018 bragt et portræt af en spændende beboer på Galgebakken.
Maria Louise, Janik, Ulla, Birthe, Ricky, Bjarne, Aysel, Poul Evald, Iris, Kristian og Thea.
Men nu er det slut. I hvert fald med mig som pennefører. Jeg er dog sikker på,
at redaktionen, vil lavet noget vi læsere finder lige så spændende.
Tak for denne gang som medskriver på GBposten, det har været spændende at
være med.
Jeg vil slutte ”månedens portræt” epoke og min tid på posten, af med at lavet
et selv portræt.
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Månedens portræt af Lysette Kofoed Torv 5
HVEM ER DU?
Jeg er empatisk og omsorgsfuld, direkte og ærlig, tillidsfuld og tilgivende. Jeg
er 48 år og bor alene (ingen mand, dyr eller børn). Har boet i Albertslund hele
livet.
HVORNÅR FLYTTEDE DU IND PÅ GALGEBAKKEN?
Jeg flyttede ind i en rævegrav i 1989. Efter noget tid fik jeg et D hus, og derefter en A2 som jeg boede i omkring 20 år (kunne ikke få en ”rigtig” bolig i GB
pga. regler om supplement bolig, som retfærdigvis blev ændret) Og så gik det
stærkt og for 3 år siden fik jeg min drømme bolig nøjagtigt der hvor jeg ønskede den. En C2 i Torv.
HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE?
I de første 15-20 år boede jeg her bare. Brugte vaskeriet, købmanden og genbrugsgården, talte med naboer i strædet.
Jeg følte at når jeg kom til ”jule-musik-foran-købmanden”, beboermøder og
andet var det som om der var klicher og grupperingen med folk der kendte
hinanden godt og de var svære at komme ind på livet af.
Men så fik jeg hund og på den måde lærte jeg en masse at kende og fik mere
blod på tanden. Langsomt kom jeg i gang med flere beboermøder og kom til
flere aktiviteter. Og nu kommer jeg til alt, jeg kan finde tid til. Og ja der er
mange der kende hinanden helt tilbage fra begyndelsen, men det gør ikke noget. Det er jo klart folk lære hinanden at kender når de dukker op til arrangementer. Men der er faktisk plads til alle her på GB, hvis man bare vil se det og
selv deltage.
Nu har jeg været i tøjbytteboden og på GB posten og er nu lige blevet valgt
ind i GAB. Jeg er medarrangør på søndags. Jeg har lavet mad i spisehuset
nogle gange og benyttet mig af onsdag spisehus mange gange nu (dejlig nemt
når man er single). Jeg har salgsbod når vi holder loppemarked, og på den
måde lære man altså også folk at kende. Ved at deltage der hvor man kan og
har lyst.
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HVAD VILLE DU ÆNDRE HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME?
Ud over alt det der bliver lavet i vores helhedsplan som er lige om hjørnet,
ville jeg i en ønske verden bestemme følgende (husk nu at det er MINE
drømme, og jeg er bevist om I andre har jeres egne drømme  ). Bomben
kommer her:













at vi dropper pergolaer samt espalier på de lette facader.
at vi får ens overdækning fra hoveddøren til skuret i C og B husene.
At vi får udskiftet de forældede ateliervinduer til tidssvarende termoruder.
At vi får slebet og nylakeret vores trapper i C og B husene.
At vi får ensartet og neutrale hegn om for og baghaver, der er behandlet i ensartet pæn træbeskyttelse (måske i de 4-5 farver som de lette
facader).
At vi får fast belægning på pakeringspladsen og ingen træer der
drysser ”dimer” eller bær og grene. Gøre den pæn og ensartet. Med
optegnede båse.
At vi får et større beboerhus der er tidssvarende og stort nok til alle
vores aktiveter. Og gerne et nyt lille beboerhus, da der også er behov
for sådan et.
At vi laver nogle 60-70 kvm seniorboligere i et plan (så man kan blive
på GB når man bliver ældre).
At vi, når det hele er pænt og ensartet, selv kan sætte vores præg på
resten. Men at grundstilen er ens. For det er virkelig et kaotiske og
meget rodet udtryk, som der er nu. Der er flere steder hvor det bare
ikke er kønt, end der er stedet hvor det er pænt. Jeg er ikke blevet på
GB fordi der var alt dette ”kaos”, som jeg ved nogle elsker, jeg er
blevet pga. det sociale og alt det aktive frivillige liv. Og de dejlige
mennesker der bor her.

HVAD SKAL DER TIL FOR AT GALGEBAKKEN BLIVER DANMARKS BEDSTE STED AT BO?
Det er allerede Danmarks bedste sted. Og det bliver bare endnu bedre når
renoveringen er overstået. Og vi får sunde og tidssvarende boliger.
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Nyt fra bestyrelsen
April 2019
Dialogmøder
Den nye bestyrelse har nu været samlet et par gange, og er virkelig hoppet i
arbejdstøjet. Diverse udvalg har fået nye kontaktpersoner, og disse vil fremover deltage i møderne de forskellige udvalg. Derudover har bestyrelsen besluttet, at man, en gang i hvert kvartal, vil afholde et info-/dialogmøde, hvor
alle kan komme og tale med bestyrelsen samt høre hvor langt de forskellige
projekter er.
Helhedsplanen
Granskerne har nu været inde i Landsbyggefonden, for at fremlægge deres
resultat, hvilket betyder at der nu arbejdes videre med den løsning, som
Landsbyggefonden mener er den rigtige. Vi opfordrer jer til at besøge renoveringshjemmesiden http://galgebakken-renovering.dk/, så alle er opdateret og
up to date med planerne.
Genhusning i forbindelse med skimmelsanering
Bestyrelsen besluttede allerede sidste år, at hvis man skal genhuses i forbindelse med skimmelsanering, vil afdelingen stå for bestilling af flyttekasser
samt flyttefolk, men der ydes ikke hjælp til selve nedpakningen, nedtagning/opsætning af skabe mm. Når man i denne forbindelse bliver genhuset, er
det vigtigt, at man gør sin forsikring opmærksom på, at man er genhuset for en
kortere periode.
Ekstra ordinærbeboermøde den 25. april 2019
Det er dejligt at se, at der begynder, at komme nye deltagere til disse møder,
vi tror klart, at dette skyldes, at tonen er blevet langt bedre gennem den sidste
periode.
På mødet var der mange gode debatter om de emner, der var på dagsordenen. I
korte træk, vil vi nævne, at det blev besluttet, at Galgebakken selv opfører ny
medarbejderfaciliteter, samt at kunstværket på de hvide træers plads ikke bliver til noget. Man kan læse mere omkring resten af punkterne i referatet i næste nummer af Galgebakkeposten.
Fra bestyrelsen Lasse
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Ejendomskontoret holder lukket
følgende dage i foråret:

Maj
Onsdag den 01.maj
Fredag den 17.maj

Store bededag

Torsdag den 30.maj

Kristi himmelfart

Fredag den 31.maj

Juni
Mandag den 10. juni

2. pinsedag
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Foto: Lise Buchardt af Henrik på det gamle og det nye udlånskontor
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Foto: Kristian Mikael DeFreitas Olesen & Jeanne Hartvigsen
fra forårsfesten i beboerhuset den 27.04.2019
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Foto: Lise Buchardt fra Banko søndag i beboerhuset

______________________________________________________________
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Beboerinddragelse giver langsommelig
behandling
Beboer har hele vejen været en del af beslutningsprocesserne vedrørende vores renovering. Det har været virkelig vigtigt, for på den måde har vi undgået
at komme i gang med et projekt som ikke have løst vores problemer. Vi ville
stadig have haft usunde boliger.
Alligevel vil jeg her omtale vores fremtidige proces omkring renoveringen.
Arbejdet vil nok til tider virke uigennemtænkt, men processen er gennemarbejdet af vores rådgiver og bygherre. De har erfaring med den slags projekter
og prøvet det før.
Beboerne har været en del af forberedelserne og det har været årsag til mere
end små ændringer. Men nu må vi lade bygherre og rådgivere lave deres arbejde.
Og jo flere spørgsmål vi kommer nu, med jo mere bidrager
det til forvirringen og utrygheden.

Vores langsommelige forløb hviler på respekt for processen og pladsen til
beboernes stemme. Vi har arbejdet os langsomt på plads dels pga. beboernes
perspektiver og dels faglige input.
Men nu skal vi i gang. Og mens det hele står på, vil vi tage os til hovedet og
tænke ”hvorfor fanden gør de sådan og ikke sådan her….” , men lige meget
hvordan vi vender og drejer det, kan vi ikke stille alle 1700 beboer tilfreds og
opfylde deres ønsker. Og vi får ikke råd til alt det vi syntes vil være fornuftigt
eller logisk. Så vi må altså affinde os med at tingene ikke kommer til at gå
efter vores hoved.
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Det ville dog lette processen gevaldigt, hvis vi kunne vende ryggen til og nyde udsigten i en anden retning, mens arbejdet her på
Galgebakken vil finde sted. Jeg
kan nemlig forstille mig at det vil
trække i langdrag hvis der skal stå
beboere og kloge sig på byggeriet
når det er gået i gang.
Så til trods for den sikkert frustrerende for mange, måder at renoveringen kommer til at foregå på,
så hold hovedet koldt og forsøg at
tænk 3 år frem. Tænk på hvor dejligt det bliver at sidde i vores ”NYE” huse
med varme i gulvet, nye vinduer, isolering og badeværelser etc.
Lad os sammen prøve at skabe en positiv stemning omkring alt dette, så vi
ikke trækker hinanden ned i en negativ hadsk stemning. Vi kan stå det igennem sammen hvis vi er positive og stopper med at debattere ALT ting (igen).
Jeg vil indtil da forsætte med at deltage i vores sociale arrangementer med et
lyst sind og smile til alle der spreder glæde omkring mig.
Skrevet af Lysette

 GALGEBAKKEPOSTEN

Side | 13

MADSKOLER
Jeg skriver til jer i håb om, at I vil hjælpe med at udbrede budskabet om, at
Madskoler søger frivillige instruktører, der vil være med til at give børn en
lærerig og uforglemmelig oplevelse på en Madskole i sommerferien.
Madskoler er et populært sommerferietilbud til børn mellem 8 og 12 år. Vi
opretter Madskoler i de områder, hvor mindst fire frivillige instruktører tilmelder sig i samme område og samme uge. Hvis vi finder tilstrækkeligt med
frivillige instruktører i og omkring jeres boligområde, vil vi kunne oprette en
Madskole på den lokale skole, hvormed børnene fra jeres boligområde også
har mulighed for at være med.
Jeg vedhæfter her en kort tekst, som I f.eks. kan bruge i et Facebook-opslag
eller i jeres nyhedsbrev, så det bliver synligt for beboerne i jeres boligområde.
Det er selvfølgelig helt op til jer, om I vil bruge det.
I kan hente billeder til et eventuelt opslag
her: https://www.madskoler.dk/kontakt/presse
Alternativt kan I dele dette Facebookopslag: https://www.facebook.com/253106281385096/posts/2514893971872971
?sfns=mo
Yderligere vil jeg meget gerne sende noget fysisk materiale i form af plakater
og foldere, som I kan hænge op, hvis I er interesserede i det.
I så fald må I endelig give besked.
På forhånd mange tak.
Kort om Madskoler
Madskoler arbejder for at skabe bedre madvaner til næste generation. Formålet med Madskoler er at lære børn og unge om sund kost og motion på en sjov,
aktiverende og lærerig måde.
Madskoler er et sommerferietilbud for børn i alderen 8-12 år, som forløber
over fem dage - mandag til fredag i dagtimerne. På Madskoler bliver forældrene smidt ud af køkkenet, og børnene tager grydeskeen i egen hånd. De
lærer at lave god, sund mad fra bunden, dyrker motion og kommer på ekskur-
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sion, hvor de ser fødevarer i kæden fra jord til bord hos en dansk jordbrugseller fødevarevirksomhed.
Hvert år afholdes der mere end 100 Madskoler rundt om i hele landet. I 2018
gennemførte vi i alt 127 Madskoler - godt 2300 børn og mere end 500 frivillige instruktører deltog. Alle Madskoler baseret på frivillig arbejdskraft. Frivillig/ulønnet arbejdskraft er en vigtig forudsætning for, at deltagergebyret til
Madskoler holdes nede. Det koster 595 kr. for et barn at deltage på en Madskole inklusiv råvarer og materialer.
Madskoler er et populært sommerferietilbud blandt børn, og pladserne bliver
ofte udsolgt på kort tid, når vi åbner for tilmelding til en Madskole. Derfor
søger vi lige nu madinteresserede frivillige i hele landet, som har lyst til at
bruge en uge i sommerferien på at være instruktør på en Madskole. Som Madskole-instruktør får man:
• En uforglemmelig oplevelse med børn
• Mulighed for at udvide sit netværk
• Erfaring og kompetencer indenfor pædagogik, ernæring og madlavning
• Styrkede planlægnings- og formidlingsevner
Madskoler arrangeres af børne- og ungdomsorganisationen 4H i et ikke
kommercielt samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000.
Læs mere på www.madskoler.dk
Venlig hilsen
Katrine Ea Faber
Madskoler
Landbrug & Fødevarer
E madskoler@lf.dk
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Hvepse og andre insekter
Det er nu hvepsene
begynder at finde
steder så som skure, til at bygge deres hvepsebo i.
Så her i starten af
maj, vil det være en
god ide at tjekke for små nye hvepseboer og fjerne dem mens de er små, hvis du vil undgå at blive plaget af hveps hele sommeren.
Hvis du så vil rette op på karmaen for at slå hveps
ihjel, kan du plante en sommerfugl busk eller lave
et insekthotel. Eller lave en bunke natursten eller
andet som tiltrækker bænkebider og biller. Insekter er nemlig truet og bliver færre og færre.

10 blomster sommerfuglene kan lide












Sommerfuglebusk, Buddleja davidii
Gemserod, Doronicum orientale
Purpursolhat, Echinacea purpurea
Lavendel, Lavandula angustifolia
Pragtskær, Liatris spicata
Hvid fredløs, Lysimachia clethroides
Merian, Origanum vulgare
Lungeurt, Pulmonaria officinalis
Kinesisk Sankthansurt, Sedum spectabile
Kæmpejernurt, Verbena bonariensis

 GALGEBAKKEPOSTEN

Side | 16

Tal med dine naboer i strædet og find en løsning der passer jer alle sammen.
Måske lave nogle tiltag sammen (finde sten, bygge hotel, købe planter, fjerne
hvepseboer) og få en hyggelig dag.
Skrevet af Lysette

Allergier kig her:
https://allergi.astma-allergi.dk/andreallergier/insekter/bioghveps/kendforskelpaabioghveps
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Jeg går på stien
Fra Albertslund station
Til Galgebakken
Igennem tunneller
Hullede, ødelagte
Vægge
Malet af skolens børn
Og dækket med graffiti
Der renses væk
Og bliver hængende
Mit Albertslund
Er blevet
Trist og gråt
Solen lyser på
Det grå
MARINA TESTA PEDERSEN
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Mig og min cykelhjelm
På opfordring fortæller jeg her om, hvordan jeg har det med cykelhjelme.
I mange år cyklede jeg på arbejde til og fra København. Uden cykelhjelm, og
alt gik godt. Men så en dag cyklede jeg over den sædvanlige lille træbro ved
Damhussøen, som er omkranset af buskads. Her løb der pludselig en stor sort
hund ind foran cyklen. Jeg tog turen ud over styret og endte på jorden. Hovedet havde ikke taget skade, men eg havde tabt pusten. Jeg havde kun fået
skrammer på bentøjet og ryggen. Hundens ejer kom hen og kiggede på mig.
”Har du det OK?” spurgte han. Det havde jeg selvfølgelig ikke, så jeg svarede
bare at jeg havde det nogenlunde. Nå, det var da godt, konstatere han. ”Kom
så Trofast”, sagde han og forlod mig.
Af det lærte jeg, at der er en god ting at bruge cykelhjelm.
Derfor købte jeg en hjelm og tog den på til og fra arbejde. Men kun en kort
tid. Der skete nemlig det, at når jeg havde hjelmen på, så følte jeg mig som
en fandens karl, Jeg begyndte at køre over for rødt i den sikre tro, at jeg var
usårlig. Så for at passe på mig selv droppede jeg cykelhjelmen.
Mange år senere, faktisk i 2017, brækkede jeg mit ben, og da jeg kom op på
cyklen igen efter en rum tids træning, støvede jeg min gamle cykelhjelm af og
tog den i brug igen. Jeg havde set i øjnene at jeg var en sårbar cyklist. Og så
skete det hverken værre eller bedre end at jeg røg af cyklen på en af mine
første længere ture. Cykelhjelmen forhindrede mig i at slå hovedet, så nu
bruger jeg altid cykelhjelm.
Jeg har i øvrigt for et par år siden talt cykelhjelme på Vesterbrogade. Min
tælling viste, at cirka halvdelen af cyklisterne ikke brugte cykelhjelm. Tankeløst.
Lars Messell
Vester 2-14
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Derfor skal du IKKE fodre fugle om foråret
Fugle nyder godt af fordring i vintermånederne, men ny forskning viser, at
fodring af fugle i foråret kan have negative konsekvenser for havens fugle.
Negative konsekvenser for ynglesæsonen
Havens fugle nyder godt af at blive fodret i de kolde vintermåneder, hvor de
har brug for ekstra energi til at holde varmen.
Flere studier viser endda, at vinterfodrede fugle lægger deres æg tidligere end
andre fugle. Dog skal man undgå at forsætte fodringen ind i foråret, hvor ynglesæsonen begynder.
Overraskende resultater
Studier viser nemlig, at det kan medføre væsentligt mindre kuld end hvis fuglene ikke fodres. En forklaring kan være, at hannerne har for travlt med at
æde, og derfor går for sent i gang med at synge og dermed tiltrække hunner.
Dog kan det også skyldes, at fuglene generelt bruger mindre tid på at finde en
mage, fordi de i stedet koncentrerer sig om at forsvare foderbrættet.
Du bør derfor overveje, at nedtrappe fodringen af fugle i slutningen af vinteren, hvis du også i årene fremover gerne vil have besøg af de smukke fugle.
Kilde: Videnskab.dk

Skrevet af Lysette
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Ovenstående skrev bestyrelsen i okt. 2018 nr. 427 af Galgebakkeposten.
Tårnet
Tårnet bliver genopført i begyndelsen af det nye år, og der vil blive givet meddelelse,
inden nedtagning og opførelsen.

Overstående skrev bestyrelsen i feb.2019 nr.430 af Galgebakkeposten.
Men fra da af, har der været ret stille omkring tårnet. Derfor har redaktionen
bedt tårngruppen om oplysninger om hvad der sker.
Tårngruppen lovede at der kom noget info til dette nummer af posten, men få
timer før deadline fik vi denne mail:
Kære redaktion.
Det kan desværre først blive til næste nr. (434), at vi kan levere den lovede rapport om Tårnet.
Vi venter netop nu på den seneste status om opsætning m.m., men den er
endnu ikke indløbet.
Så vi må vente på mere nyt om tårnet !!
Skrevet af redaktionen
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Udstilling af GalgebakkePostens forsider
Der vil i maj måned være en udstilling i beboerhuset med forsider fra GalgebakkePosten gennem de sidste mange-mange år. Tegner Nina Vestergaard.
Det har været svært at vælge blandt de mere end 100 forsider, fordi der kun
var plads til 45 i beboerhusets indgangsparti, men vi har valgt de bedste.
Afsæt ekstra tid til at kigge på udstillingen næste gang du skal i beboerhuset.
Lars fra redaktionen

_____________________________________________________________

Galgebakkens Cykelværksted
Sønder 1-5, indkørsel B
Tlf: 28 35 03 01
Åbningstider
Man-fre: 13-18, lørdag: 12-16
Cykler repareres samme dag, som de
bliver indleveret.
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Frimærker
Jeg er her i april blevet overladt et interessant postkort. Kortet blev sendt fra
Kap Verde i december 2018. Det fremgår af et gnidret poststempel.
Modtageren i Galgebakken Øster modtog det den 11. april 2019, fortæller
han mig.
Han spørger mig om vi her står med en Post Nord rekord i langsommelighed,
men det kan jeg ikke svare på.
Post Nord skal jo bare sende et postbud ud med kortet, når det er ankommet
til Danmark. Men hvis kortet først er kommet til Danmark den 10. april, så er
det jo ikke PostNords skyld.

Kap Verde?
Øer i Atlanterhavet, som man mødet hvis man sejler fra Portugal til Amerika.
Lars Messell
Vester 2-14
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KONTAKTOPLYSNINGER
Afdelingsbestyrelsen
Kontor - Øster 10-7a
Tlf. 31 98 08 58
bestyrelsen@gbakken.dk
Formand: Lasse Wilson
Næstformand: Maria Ottesen
Kasser:Thomas R. Rasmussen
Medlemmer:
Peter Mortensen
Zahir Bashir
Heidi Nielsen
Janik La cour
Karsten Ankerdal
Lysette Kofoed Hansen
Suppleanter:
Anette Pedersen
Anita Parly Jensen
Mathias Hansen

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.

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
Genbrugsgården - Øster 7-10
Åbningstider:
Onsdag:
16.00 – 18.00
Søndag:
11.00 – 13.00
Modtager stort affald, miljøfarligt affald,
genbrugsting mv.

Liste over udvalg:
Byggeudvalg/Helhedsplan udvalg
hpu@gbakken.dk
Genbrugsgruppen: genbrugsgaarden@gbakken.dk
Grønt udvalg:
groentudvalg@gbakken.dk

Lysudvalg:
lysudvalg@gbakken.dk
Husdyrudvalg
husdyrudvalg@gbakken.dk
Trafikudvalg
Trafikudvalg@gbakken.dk
Agendagruppen
agendagruppen@gbakken.dk
IT-udvalg
itudvalg@gbakken.dk

Tøjcaféen - Sten 2-26
Åbningstider:
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Kunstudvalg
kunstudvalg@gbakken.dk

YouSee
Tlf.: 70 70 41 24

Beboerhusgruppen
Dorte Brink
Tlf.: 28 91 82 27

kundeservice@yousee.dk
Ma-To
08.30 – 17.30
Fredag:
08.30 – 16.30

Husreglement udvalg
GAB medlem – Birthe Y. Nielsen

Hjælp til GB’s it-netværk og YouSee
Kristian Olsen
Tlf.: 28 36 50 81
kmo@post3.tele.dk

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
Petanque gruppe
Steffen Stripp
Tlf. 23 29 69 28

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
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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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