Indkomne forslag
Regnskabsbeboermøde tirsdag den 26. marts 2019

Punkt 9 a
Forslag stillet af:

Benny Klausen, Galgebakken Vester 8-3

Arbejdet med opsætning af Mikael Hansens skulptur igangsættes.
Der skal først foretages en jordbundsundersøgelse på pladsen. Herefter udregner den billigste ingeniør fundament mv. På
det grundlag giver entreprenør Henrik tilbud på transport, opsætning mv.
Efter kommunal godkendelse rejses skulpturen på pladsen.

Punkt 9 b
Forslag stillet af:

Benny Klausen, Galgebakken Vester 8-3

Afdelingsbestyrelsesmøderne skal optages på ”bånd,” så beboerne kan få adgang til, at følge møderne.

Punkt 9 c
Forslag stillet af:

Benny Klausen, Galgebakken Vester 8-3

Oprettelsen af 20 nye parkeringspladser, som er vedtaget på beboermødet, sættes i gang.

Punkt 9 d
Forslag stillet af: Biba Schwonn, Galgebakken Sønder 1-1
Ændring af navnet i husreglement til husorden.
Det foreslås at:
Betegnelsen husorden generelt ændres til husreglement.
Husreglementsudvalget gennemgår dokumenter for betegnelsen/erne.

Punkt 9 d
Forslag stillet af:

Thor og Sissel Hansen, Galgebakken Skrænt 4-1
Ebbe Rand Jørgensen, Galgebakken Torv 7-9
Poul Evald Hansen, Galgebakken Vester 9
Rikke, Galgebakken Vester 3
Tine Majken Hansen, Galgebakken Sten 6

Som naboer til ’radioarealet’ ved Vestskoven, ønsker vi beboere i Galgebakken at udtrykke vores uforbeholdne kritik af kommunalbestyrelsens planer om
tilladelse til opførsel af 235 boliger i op til 14 meters højde.
Mange beboere i galgebakken bruger dagligt Vestskoven, men oplever desværre at skoven er præget af Vestskovvej og motorveje, der skærer sig igennem den.
Vores dejlige skov skal ikke fortyndes, bebygges, eller udvandes på anden måde. Det er vigtigt for Galgebakken at Vestskoven ikke bebygges med en dyb kile ind
imellem træerne der vil forstyrre og forringe naturoplevelsen i området. Stensøen og vådområdet tæt ved den planlagte bebyggelse er et dejligt område, hvor
frøer, tudser og fugle trives. Det er et område der er meget brugt af naturnørder, hundeluftere, ryttere, cyklister, løbere og børn. ’Radioarealets’ fremtid må
derfor gentænkes med dette faktum in mente. Vi vil ikke stiltiende se til imens et fint naturområde bebygges og forringes. Galgebakkens beboermøde opfordrer
i stedet kommunalbestyrelsen til at indkalde interesserede albertslundere, naboer, hundeluftere, hestepiger, mountainbikere, biologer, teknokrater og andre
skovfolk til en dialog omkring radioarealets grønne fremtid som en del af Vestskoven.
-Med venlig hilsen Galgebakkens beboermøde 26/3-19
Motivation:
Vi synes at GB som nabobebyggelse til ’radiostationen’ og Vestskoven skal blande sig i den spirende debat og udtrykke vores skepsis omkring byggeplanerne, der
er meget indgribende i områdets landskab. Som naboer til Vestskoven, og især denne specifikke del af skoven, har vi et godt indblik i områdets rekreative
betydning og det er godt at få bragt frem i debatten.
Udtalelsen skal, hvis den vedtages, sendes til Albertslund Posten som et debatindlæg

