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Tak for Galgenfuglen
Ved årets høstfest modtog Have-
vennerne Galgenfuglen ledsaget af 
smukke ord fra dem, der havde ind-
stillet os til prisen. Mange andre 
kunne helt berettiget have modtaget 
den, for mange beboere gør et stort 
arbejde for, at vi alle kan trives med 
at bo i Galgebakken. Men vi blev 
glade for påskønnelsen af vores 
indsats, og skal benytte lejligheden 
til at gøre opmærksomme på, at vi 
genoptager vores havearbejde igen 
til næste forår. 

Vi har udsendt en flyer med 
ansøgningsblanket med sidste 
Galgebakkepost, men skulle den 
være blevet overset eller bort-
kommet, kan I rekvirere en ny hos 
Henrik i Udlånet ved vaskeriet, 
udfylde den og aflevere den hos 
Ejendomskontoret, Øster 10-7a. 

Vi er nu oppe på 6 havevenner og vil 
kunne nå en del haver, men kan alt 
efter antal ansøgninger komme til at 
foretage en prioritering, så de, der 

har mest behov for en håndsrækning, 
kommer i første række. Vi skal 
understrege, at vi hverken er gartnere 
eller landskabsarkitekter, men 
klipper ned, luger og graver op, med 
respekt for, hvordan den enkelte 
beboer ønsker, at haven skal se ud. 

Der er ingen deadline for at søge, 
men gruppen sætter sig sammen 
omkring marts måned og laver en 
arbejdsplan ud fra de indkomne 
ansøgninger, så vi kan gå i gang, når 
foråret spirer frem og vi kan se, hvad 
vi skal passe på i haverne. Alle 
ansøgere vil blive kontaktet, når vi 
har fået et overblik, så husk at skrive 
jeres telefonnummer. 

Er der spørgsmål, du ønsker 
besvaret, er du velkommen til at rette 
henvendelse til Janne Jørgensen, tlf.: 
40447842 der efterfølgende vil 
koordinere med den øvrige gruppe. 

Med venlig hilsen 
For Havevennerne 

Janne Jørgensen
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Havevennerne på arbejde 
Tegning: Wulf Morgenthaler 

*** 
 
Og nu til noget helt andet … 
 
Støt elforsyningsselskaberne 
I starten af 2018 gav Folketinget ved 
lov tilladelse til at elselskaberne 
indførte en såkaldt ”differentieret” 
elpris. Det differentierede består i,  
at elselskabet må opkræve dobbelt 
pris for strømforbrug mellem kl. 17 
og 20.  
 
Det er ligesom med cigaretpriserne. 
Myndighederne forestiller sig, at når 
prisen bliver sat op, holder folk op. 
Og det vil når det gælder el, fjerne 

den aftensmadpukkel der er i strøm-
forbrug omkring danskernes aftens-
mad. Det vil gøre det nemmere for 
elselskaberne at levere strømmen. 
 
Det er ikke det store I sparer i strøm 
ved først al lave  aftensmad efter 
klokken 20 og først tænde for 
opvaske-maskinen når man går i 
seng. Det løber måske op i 100 kr. på 
årsbasis. Men alligevel. 

Agendagruppen
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Tak for mange års tro tjeneste 
 
Jytte har besluttet at gå ud af redaktionsarbejdet 
 
- og det er vi kede af i 
redaktionen.  Hun har været med 
siden engang i 1990'erne, og har 
sat sig spor. 
 
Jyte, du har igen og igen slået på 
at GalgebakkePosten er beboernes 
blad, og arbejdet ihærdigt på at få 
beboerne og deres udvalg til at 
skrive til bladet.  
 
Du var med da vi lavede Galge-
bakkePostens hjemmeside.  
Du frygtede at det ville betyde at 
færre læste den månedlige 
papirudgave af bladet. Det fik os 
til at foretage en læser-
undersøgelse som vi desværre 
ikke kunne bruge til så meget, 
fordi kun få beboere svarede. Så 
vidt vi husker var alle 
bevarelserne fra trofaste læsere, 
og bladet fik ros. En gevinst var 
det dog at undersøgelsen gav os 
forslag til forbedring af bladet. 
 

Du var med da folk begyndte at 
bruge Facebook, og var igen 
bekymret. For det betød jo, tænkte 
du, at så ville mange beboere 
bruge Facebook uden at tænke på 
at de også skulle komme med et 
indlæg til bladet. Og det har jo 
vist sig at være rigtig set af dig - 
desværre. 
 
Det var dig der opfandt Galge-
bakkePostens solstrålehistorier. 
Redaktionen satte sig for i hvert 
eneste nummer af bladet at skrive 
mindst én positiv historie om livet 
på Galgebakken. Ingen gider jo 
læse et blad  der bare er fyldt med 
brok og ævl og kævl. 
 
Du har passet på vores penge i 
alle årene, og været vores arkivar, 
og de sidste par år, har du været 
ansvarshavende redaktør. 
 
Tak 

Red.
 

 
 
 
 
 

STOP NU LIGE LIDT 
Jeg ved da godt at jeg bliver upopulær på dette her, men jeg 
skriver det nu alligevel. 
 
JA, jeg går ind for at vi skal passe på 
vores jord, og det skal være NU, vi 
skal tænke os om, begynde med os 
selv, men jeg kan blive urolig ved, at 
for meget på en gang er for meget. 
Et stykke lagkage smager rigtig godt, 
måske to stykker glider ned, men så 
begynder det altså at blive for meget 
og til sidst stopper man med at spise 
lagkage. 
 
En lille historie fra sidste uge: 
Jeg skulle mødes med min datter i 
Roskilde - vi skulle købe 
fødselsdagsgave til et nært familie-
medlem. Skulle vi nu være rigtig 
miljøbevidste ville det se sådan ud: 
Jeg tager bussen her fra Galge-
bakken - den går ca. hver halve time, 
så toget til Tåstrup, derefter vente på 
et tog der holder i Roskilde. 
Min datter som bor i Himmelev - der 
går en bus en gang i timen (midt på 
dagen) mødes jeg så med på 
Roskilde Station. Vi forsøger at 
finde den gave vi har udset os, men 
må konstatere, at den er udsolgt, men 
kan fås på Ros-Torv. Hvordan 
kommer vi så videre dertil? Det viser 
sig, at bus 123 kører og stopper lige 
udenfor. Der er nu gået 2 en halv 
time. Vi handler. Vi skal tilbage til 
Roskilde, min datter skal finde en 

bus hjem, og jeg skal med toget, 
Klokken er desværre blevet over 15, 
så mit pensionistkort gælder ikke før 
kl. 17, dvs at jeg skal bruge rejse-
kort, endnu en udgift.  
Jeg tager bus 123 - det tager ca. en 
35 min at nå til Glostrup hvor jeg 
kan tagen en bus, som jeg ventede på 
i ca. et kvarter hjem til Galgebakken. 
Det ville tage ca. 5 - 6 timer ialt af 
dagen. 
 
Alternativ 
Min datter ringer og siger: jeg henter 
dig om et kvarter, så kører vi til 
Roskilde m.v. Endnu et kvarter, vi 
fik handlet, drukket en kop kaffe og 
jeg blev kørt hjem og hun kørte 
videre til Himmelev på et kvarter, 
Dejlig dag. 
 
Jeg kender desuden en familie hvis 
bedsteforældre bor i Grønland, 
Ungerne tør nærmest ikke fortælle i 
skolen, at de skal flyve på besøg hos 
dem. 
 
Så er vi tilbage til lagkagen, lidt er 
godt, for meget så vælter det. 
 

    Kærlig hilsen Jytte 
    Torv 7-10

 
4
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Hvad går I og laver? 
Galgebakken er en boligafdeling med et væld af beboeraktiviteter 
bemandet med frivillig arbejdskraft. Vi har oplistet dem på næste side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Og Galgebakken har et beboerblad. 
Du sidder lige nu med det i hånden.  

Her finder du tit artikler fra de udvalg 
og grupper som står for aktiviteterne. 
Men meget tit mangler der en artikel 
fra et udvalg eller en gruppe der 
faktisk er i gang med noget som det 
kunne være rart at vide noget om.  

Du opdager det bare ikke, fordi de 
netop ikke fortæller om det.  

I dette nummer fortæller 
Havevennerne om sit arbejde, og 
Agendagruppen gør det.  

I de kommende numre af bladet håber 
vi at der også kommer artikler fra 
andre udvalg og grupper.  

I kan skrive artiklen selv eller 
kontakte redaktionen for at 
fortælle om udvalget eller 
gruppen. 

Kærlig hilsen 
Redaktionen

*** 

Så mange m3 vand føs der ud da Bakkens Hjerte røg læk 
Galgebakens vandmålesystem Min Energi viser, at der var et merforbrug 
af vand på ca. 200 m3. 

Gad vist om det er entreprenør Jensen der betaler dette merfobrug. 

Agendagruppen 

 

                                                              Afdelingsbestyrelsen (GAB)  
          Affaldsambassadørerne  
                  Agendagruppen             
       Beboerhusgruppen  
  Genbrugsgården  
                    Grønt udvalg  
               Havevennerne  
            Helhedsplanudvalg (HPU)  
           Husdyrudvalg  
       Husreglement udvalg  
     IT-udvalg  
    Koret  
      Kunstudvalg  
       Legepladsudvalg  
           Lysudvalg  
               Pensionist klub  
                       Petanque gruppe 
                            Trafikudvalg  
                                              Tøjcaféen  
                                  Udstillingsgruppen 
 
 
 
 
 
 Det er muligt vi har glemt din gruppe,   

  og hvis vi har, så siger vi undskyld.  
     Red  
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*** 

Så mange m3 vand føs der ud da Bakkens Hjerte røg læk 
Galgebakens vandmålesystem Min Energi viser, at der var et merforbrug 
af vand på ca. 200 m3. 

Gad vist om det er entreprenør Jensen der betaler dette merfobrug. 

Agendagruppen 

 

                                                              Afdelingsbestyrelsen (GAB)  
          Affaldsambassadørerne  
                  Agendagruppen             
       Beboerhusgruppen  
  Genbrugsgården  
                    Grønt udvalg  
               Havevennerne  
            Helhedsplanudvalg (HPU)  
           Husdyrudvalg  
       Husreglement udvalg  
     IT-udvalg  
    Koret  
      Kunstudvalg  
       Legepladsudvalg  
           Lysudvalg  
               Pensionist klub  
                       Petanque gruppe 
                            Trafikudvalg  
                                              Tøjcaféen  
                                  Udstillingsgruppen 
 
 
 
 
 
 Det er muligt vi har glemt din gruppe,   

  og hvis vi har, så siger vi undskyld.  
     Red  
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Masser af plads til beboeraktiviteter 
 
Bakkens Hjerte er nu revet helt ned. 
Selv solsikkerne i sydenden af  ned-
rivningspladsen er blevet gravet væk 
af en gravko.  
 
Kommunen har sendt bygning af det 
nye Bakkens Hjerte i udbud. Og 
ingen entreprenør har budt sig til for 
at udføre byggeriet. Så p.t. ved man 
ikke, hvornår det går i gang. 
 
Nogle beboere har ment at den 
tomme grund kunne anvendes af 
beboerne indtil nybyggeriet starter. 
Fx med nogle højbede, som for år 

tilbage blev foreslået bygget på et af 
Galgebakkens fællesarealer. 
 
Beboerne vil dog undlade at foreslå 
dette, for på kommunens hjemme-
side oplyses det at nybyggeriet 
forventes igangsat i nær fremtid, 
foråret 2020. Og så vil der ikke være 
tid til højbede.  
 
Men det kunne da have været 
hyggeligt med udsigt til højbede og 
andre ting fra den bænk der snart 
kommer omkring træet ved 
Petanquebanen. 

Red.
 

    Lorteland 2: Da Bakkens Hjerte sprang læk. 
    Idé: Lars Messell 
    Tegning: Mikkel Messell 

 

Fyringssæsonen er startet 
 

 

 

Ejendomskontoret har modtaget en 
del henvendelser vedrørende 
manglende varme i boligen. 

Der har efterfølgende været en 
gennemgang af afdelingens 
varmecentraler og temperaturen er 
blevet reguleret hvor det var 
påkrævet. 

 

Sådan varmer du din 
bolig op 
Sørg for samme temperatur i alle 
rum. 21 grader svarer ca. til trin 
4 på en termostat med 5 trin, 
men prøv dig frem og find det 
trin på termostaten, der bedst 
giver ca. 21 grader i rummet.  

Sådan måler du 
temperaturen i din bolig 
Du måler temperaturen i din 
bolig ved at hænge et 
termometer på en indervæg i 1,5 
meters højde. Den optimale 
temperatur i en bolig er 21 
grader. 
 
 

Varmer din radiator som 
den skal? 
Hvis en radiator varmer rigtigt, 
skal den være varm i toppen og 
kold i bunden. 
 
Oplever du at din radiator ikke 
varmer selvom du har 
termostaten helt åben, bedes du 
kontakte ejendomskontoret vedr. 
løsning af dette. 
 
Husk at lufte ud 
Skab gennemtræk i kort tid. En 
bolig uden fugt er nemmere og 
billigere at varme op. 

Med venlig hilsen 
Ejendomskontoret
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Gammelt og nyt  
v/ Aktivitetsmedarbejder Henrik

 

Galgebakkens Markedsdag 
På Galgebakkens Markedsdag d.07. 
september skinnede solen, som den 
plejer at gøre når vi holder markeds-
dag. Vejrguderne havde ellers lovet 
alt andet end godt vejr hele ugen, 
men pludselig var der sol til os 
mellem de ellers mørke skyer. Det 
blev til endnu en hyggelig dag hvor 
mange deltog og bidrog til fælles-
skabet. I år fik de yngste beboere 
også en aktivitet på markedsdagen i 
form af den sjove hoppeborg.  
 

Har I gode ideer til hvordan vi kan 
gøre markedsdagen endnu bedre og 
hyggeligere, så kom gerne med dem. 

Vestegnens Christiania 
Flere har gennem årene venligt ment 
kaldt Galgebakken for ”Vestegnens 
Christiania”. 

Måske var det to sjæle en tanke, der 
gjorde at de gamle spillemænd Stig  
Møller og Peter Ingemann besøgte  

Galgebakken netop samme dag, som 
Christiania havde fødselsdag d.26. 
september. De to herrer havde op-
trådt i ”fristaden” tidligere på dagen 
og havde stadig overskud til at tage 
beboere fra Galgebakken og 
Albertslund med ud på en længere 
rejse af sange fra deres 50 års virke i 
dansk musikliv.  

Arrangementet blev til i samarbejde 
med Albertslund Bibliotek og var så 
populært at der kunne meldes alt 
udsolgt. 

Høstfesten 
Høstfesten d.05. oktober var også et 
populært arrangement hvor huset var 
fyldt med glade beboere. Ikke mindst 
overrækkelsen af prisen ”Galgen-
fuglen” trækker flere beboere til for 
at overvære hvem der får den 
ærefulde titel.  
 

Det blev i år Havevennerne der fik 
prisen og der var meget stor enighed 
om at det var et rigtig godt valg. 
Efter middag og prisoverrækkelse 
var der fællessang bakket op af et 
sammensat orkester med kendte 
ansigter. En stor tak til vores dygtige 
og rare musikanter for at I stiller op 
og underholder os med god musik. 
Arrangementet er omtalt 
andetsteds i dette blad. 

9 

En frelst provokatør 
Anders Morgenthaler var også forbi 
Galgebakkens Beboerhus i oktober. 
Han har et vigtigt budskab om at vi 
skal omstille vores livsstil, hvis der 
skal være beboeligt på Galgebakken 
og i resten af verden i fremtiden. 
Efter oplægget var der debat.  
 
Morgenthaler fortalte efterfølgende 
at han aldrig havde oplevet et så 
spørgelystent publikum før!  
 
Det var Agendagruppen, Albertslund 
Agendacenter og Albertslund 
Bibliotek der stod for arrangementet.  
 

Arrangementet er omtalt 
andetsteds i dette blad. 

Halloween 
Halloween er under planlægning og i 
år har vi fundet på lidt nye 
uhyggelige ideer til hvad der skal 
foregå i vores ellers så hyggelige 
beboerhus. I november er der både øl 
og snapsesmagning (ikke samme 
dag….) og lørdagsspisehus med 
musik, juletræstænding m.m. 

Tjek månedssedlen en gang 
mere og skynd dig at blive 
tilmeldt.  

Nyt i Beboerudlånet  
Beboerudlånet har købt en damp-
renser, der kan bruges til mange  

 

 

forskellige ting f.eks. i hjemmet og 
på bilen. Tæpper og møbler eller evt. 
fastgroet fedt og snavs på gulv og 
vægge i køkkenet. Der følger brugs-
anvisning med og husk at lufte godt 
ud så evt. fugt efter brugen tørrer op.  

Symaskinerne i beboerudlånet har 
fået et stort professionelt service-
eftersyn og er nu klar til nye 
opgaver. Tøj kan let repareres eller 
sys om med en god symaskine og på 
den måde kan vi undgå at smide 
brugbart tøj ud. 

Spisehuset 
Efterårets spisehuse har været meget 
populære med mange udsolgte dage. 
Det er dejligt at I bruger dette gode 
tilbud. Vi har som altid hårdt brug 
for frivillige kokke og madhold.  

Fra januar og frem er der mange 
ledige datoer, så meld jer gerne til 
nu!  

Galgebakke hilsner fra Henrik 
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Sikkerhed på cykelstierne 
Vi har udarbejdet en rapport om 
sikkerhed på cykelstierne i 
Albertslund. Huller i asfalten, dæksler 
som ligger under niveau, og dæksler 
som ligger over niveau.  
 
Vi har sendt den til kommunen med et 
forslag om at de afsætter penge i 2020 
til at udbedre disse forhold. Og så har 
vi sendt den til skolerne, SFO'erne og 
elevrådene med opfordring til at 
eleverne får undervisning i, hvordan 
man kører fornuftigt på cykelstierne.  
 
Bomme  
Ind til en del boligområder er der 
opsat bomme for at forhindre 
kanallerister i at race ind i området. 
Også Galgebakken. Disse bomme 
står åbne året rundt og virker derfor 
ikke efter hensigten.  
 
Sikkerhed på cykelstierne blev der 
talt om på Grøn Dag i år.  
I Sundhedsrådets bod kunne de 
besøgende give deres forslag til, 
hvordan kommunen kunne blive 
sundere, og her var der skolebørn 
som fortalte Sundheds-rådet, at det 
ville være godt med færre huller i 
stierne. 

Specielt for Galgebakken  
Brug ikke cykelstien mellem 
De Hvide Træers Plads og 
Hyldespjældet. Den er fyldt 
med huller og dæksler der 
stritter op eller ligger for lavt. 
Undgå især stien efter 
mørkets frembrud, fordi det 
kan være svært at opdage 
hullerne og dækslerne i tide.  
 
Kommunen kan også lave 
bump på den sti gennem 
Galgebakken, hvor der er 
lavet supercykelsti. Det er 
kommunens sti, men det er 
Galgebakkebeboernes børn 
der bliver kørt ned af de 
supersticyklister der racer 
afsted. Hasse fa Over foreslog 
kommunen det for små 2 år 
siden, da en supersticyklist 
kørte ham ned, men 
kommunen har aldrig reageret 
på han forslag. 
 
En sag som GABs Trafik-
udvalg bør tage op. 

Karen-Margrethe Ohlsen  
Lars Messell
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Tørskoet og uden påkørsel af bil, tak! 

Nogen husker måske at undertegnede 
for 2 år siden skrev en rapport til 
kommunen om dårlige adgangs-
forhold til busstoppestederne.  

I rapporten fortalte vi blandt andet 
om Galgebakkens busstoppested 
ved Trippendalsvej. Her manglede 
der belysning af trapperne, og der 
manglede flisesti frem langs bil-
vejen til stoppestederne. Det ville 
også være godt med fodgænger-
overgange, så bilister holdt tilbage 
for bus- passager der krydsede 
vejene.  

Kommunens forvaltning har siden da 
gjort noget ved trappebelysningen, og 
tak for det. Men fortovene og 
fodgænger-overgangene ligger det lidt 
mere tungt med. Forvaltningen lægger 
først fliser og maler fodgænger-
overgange den dag, hvor kommunal-
bestyrelsen beslutter at den skal gøre 
det. Vi håber at Galgebakkens Trafik-
udvalg vil gå aktivt ind i dette 
spørgsmål. De fik vores rapport for 2 
år siden.  

Hanne Fleinert og Lars Messell

KLOKKEN ER SYV 
Her i min ende af Galgebakken har 
vi i mange måneder ikke været i 
tvivl om, hvornår klokken var syv 
om morgenen. 

Præcis på det tidspunkt begyndte det 
nemlig at skramle ved 
tremmelågerne, som var ved at blive 
låst af for dagens arbejde med 
nedrivningen af Bakkens Hjerte. Ud 
af mørket lyste megastore kraner og 
lastbiler, som begyndte at køre ind 
og ud. Gennem høje 
tremmeelementer, som holdt os ude 
fra området, kunne vise se ind på det 
spændende arbejde. Jord, sten, beton 
og andet gods blev gravet op og kørt 

bort. En vandledning blev hugget 
over og skyndsomt repareret igen. 
Polske håndværkere – lød det til – 
gik frem og tilbage med 
mobiltelefoner. For børn sikkert en 
spændende periode. For os andre ind 
imellem lidt irriterende at skulle 
cykle bøvlede omveje for at komme 
til købmand og vaskeri. Men nu er 
det slut. Nu er der blevet stille 
klokken syv. 

Vi er spændte på, hvornår næste hold 
håndværkere rykker ind med larm og 
støv og til sidst et flot byggeri. 

Susanne, Vester 2-14
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lastbiler, som begyndte at køre ind 
og ud. Gennem høje 
tremmeelementer, som holdt os ude 
fra området, kunne vise se ind på det 
spændende arbejde. Jord, sten, beton 
og andet gods blev gravet op og kørt 

bort. En vandledning blev hugget 
over og skyndsomt repareret igen. 
Polske håndværkere – lød det til – 
gik frem og tilbage med 
mobiltelefoner. For børn sikkert en 
spændende periode. For os andre ind 
imellem lidt irriterende at skulle 
cykle bøvlede omveje for at komme 
til købmand og vaskeri. Men nu er 
det slut. Nu er der blevet stille 
klokken syv. 

Vi er spændte på, hvornår næste hold 
håndværkere rykker ind med larm og 
støv og til sidst et flot byggeri. 

Susanne, Vester 2-14
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               Møde med en fremmed 
               Foto: Lysette 

 
BO-VEST-konference 

Hvad er gode og attraktive boliger og boligområder?  

 

Vi var 4 medlemmer fra GAB der deltog i denne konference. Inspireret 
blev vi og fik lidt med hjem der kan arbejdes videre med i netop 
Galgebakken.  
 
Der var 4 indslag i løbet af dagen:  
 
1. Udvikling af byer og 
boligområder 
Om at skabe bedre byer og bolig-
områder, som kan danne ramme om 
bedre måder at bo på. hvis vi tør 
udfordre regler og rammer. 
 

 
 
Og om at dele mere, bygge mere 
bæredygtigt og dyrke fællesskabet. 
Om  muligheder for nye boformer,  
v/ Katrine Lotz, lektor ph.d., arkitekt 
maa  
 
 

 14 

2. Hvad er et hjem?  
”Et hjem er noget, man gør – noget 
man skaber over tid”, siger  oplægs-
holderen. Han mener, at  det er 
vigtigt, at der er plads til at skabe sit 
hjem, dvs. sætte sit eget præg på det 
sted, man bor - også når man bor 
alment. 
v/ Mark Vacher, antropolog, lektor  
 
3. Den aktuelle boligpolitiske 
situation 
 v/ Bent Madsen, direktør for BL 
 
4. Mere vild natur og flere 
flottere træer i bolig-
områderne - og hvordan vi 
klarer os uden ukrudtsmiddel 
v/ Jens Thejsen, landskabs- og 
haveplanlægger 
 

*** 
 
Ud over de 4 indslag skulle vi 
deltage i en workshop hvor der  
blev vendt følgende (om end det var 
ganske kort og ikke noget vi gik i 
dybden med):  
 
* Få redskaber til at vurdere dit 
   boligområde - og bliv inspireret til 
   at udvikle det. 

* Hvordan får vi beboerne i tale? 

* Bæredygtige renoveringer – hvor 
   langt vil vi gå ad forandringens 
   vej? 

* Kan boligområdet gøre os 
    sundere? 

* Kunst, kultur og kreativitet i 
   boligområdet – hvad virker og 
   hvad virker ikke? 

* Om Nabomøder: Hvordan vi 
   møder vores naboer – også dem 
   der ikke ligner os selv 

* Kender du frivilligtypen i din 
   afdeling? 
 
* Viden om, hvordan vores byer og 
   boligområder kan blive bedre til at 
   dele, bygge bæredygtigt og dyrke 
   fællesskabet 
 
* Forslag til, hvordan vi får mere 
   vild natur i boligafdelingerne 

Der blev talt med andre bestyrelses-
medlemmer og udvekslet erfaringer 
og gode ideer fra andre afdelinger. 
 

Skrevet af Lysette fra GAB
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Grøn omstilling 

Efter et inspirerende foredrag af Anders Morgenthaler i beboerhuset 
den 9. oktober er vi nogen der gerne vil stikke næsen dybere ned i 
materialet han henviste til.  

Her er i vilkårlig rækkefølge stikord du selv kan søge videre på hvis du også 
er mere nysgerrig. 

              * Andelsgårde 
              * GOTS certificeret tøj (10% af globalt CO2 udslip stammer fra tøj 
                 produktion. Der bruges 2700 liter vand til produktion af 1 t-shirt). 
              * Bog om cirkulær økonomi. Af Kate Raworth ”Doughnut 
                 økonomi”. 
              * Eatgrim.dk (grønt og frugt kasser på abonnement). 
              * Zetland, en digital avis (sammenhæng frem for sensationer). 
              * Udvikling sker i S-kurver. 
              * Klimatestamentet: udsendelse på DR radio. 
              * Bill og Melinda Gates……Klima 
              * Journalist og radiovært  på P1´s program  
                 ”sidste mand slukker” = lyt 
              * Film ”2040” 
              * Film ”The game changers” m bla. Arnold Schwarzenegger 
                 (say no to meat) 
              * Revolutionær forskning – grøn omstilling.  
              * Film “Merchants of doubt” af Robert Kenner. 
              * Bog “Merchants of doubt” af Naomi Oreskes. 
              * TGV tognet I Europa, højhastighedstog alternative til fly. 
              * Andelsbasering – lån/leje = begrænset forbrug. 

 

Tak til Ruth  
for at være i stand til både  
at lytte og skrive stikord.  

Skrevet og foto af Lysette  
 
 

15 

Galgebakkens julemarked 2019 
 

     Søndag 8/12 2019 kl. 12 -17 

          Galgebakkens Beboerhus,  

            Galgebakken Torv 2-12A    

 

 
Nisser – julegodter 

Strik – syltetøj 

Billeder og meget andet 

Kom i julestemning 

Drik en kop kaffe/the 

Køb en kage 

 

 

Er der nogen, der har lyst til en bod,  

så ring tlf. 6061 5686 

Jeg glæder mig til at se jer.  

 
               V.H. Ingrid 
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- BEBOERDEMOKRATIET - 

Budgetbeboermødet den 24. september 
Der deltog 34 husstande i vedtagelsen af et 2020 budget i omegnen af 64 
millioner kroner. Der var 670 husstande som ikke deltog.

Småbevilinger 
Ligesom tidligere års budget-
beboermøder blev der brugt meget 
krudt på småbevillinger. Der var fx 
en halv times debat om kr. 5000 til 
siddeplanker til en bænk rundt om 
den store moseeg ved figurerne på 
pladsen foran beboerhuset. Pengene 
blev bevilget, men først blev 
forslagsstillerne taget i forhør: Skulle 
bænken være trekantet eller firkantet 
eller måske ligefrem sekskantet? 
Hvad ville det koste at vedligeholde 
den? Var de gratis bjælker som 
Benny havde forskaffet sig fra 
byggepladsen på Bakkens Hjerte 
miljøvenlige?   
 
Dette er et eksempel på at man kan 
få bevilget penge til et projekt som 
ikke er beskrevet i detaljer. 

På konto 119 ( beboeraktiviteter ) 
blev det samlede beløb forhøjet med 
10% = kr. 18.000. Dem skulle GAB 
bruge, når en gruppe eller et udvalg 
fandt på noget i 2020, som de ikke 

havde fået bevilling på budget-
beboermødet.  
 
Det er værd at lægge mærke til, fordi 
GAB havde lagt op til at spare på 
udgifterne til beboeraktiviteterne. 

Huslejen i 2020 
Der bliver en huslejestigning på  
ca. 2 % fra 1. januar.  
1 husleje-%  svarer til kr. 586.000 på 
budgettet, så småbevillingerne 
gjorde ikke den store forskel. 

Og endelig et par 
kalenderoplysninger 

Beboermøde den 28. november 
Orientering om Helhedsplanen 

Foreløbig tidsplan for realiseringen 
af Helhedsplanen 
Bygning af prøvehuse sendes i 
udbud november 2019. 
Ombygning af vores lejligheder 
november 2020 til november 2023. 

Red. v/ Claes og Lars
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Beboermødet 
 
Traditionen 
Tro 
De samme ansigter 
Få nye 
Og mange  
Der ikke 
Møder op 
 

Det er fællespenge 
Vi bestemmer 
For jer!!!! 
 

Traditionen 
Tro 
 

Frem og tilbage 
Om 
Lamper og lyset 

Og små beløb 
 

Renoveringen 
Har 
 

Lammet , lammet, 
Lammet, lammet, 
Lammet 
 

OS 
 

Den gamle  
Vinyl 
Er gået i stå!!!!  
 

Marina Testa Pedersen 
 

       2 som mødte op allerede i 1980'erne 
       Foto: Privat 
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HISTORIEN OM GERD
En dag fik Gerd besøg af 3 officielt 
udseende yngre kvinder med mapper 
og papirer og i følgeskab med en 
låsesmed. Det lugtede langt væk af 
fogedforretning. 

Gerd (navnet opdigtet) havde 
igennem flere år isoleret sig fra det 
sociale liv og var efterhånden 
kommet langt udenfor pædagogisk 
rækkevidde og afviste kontakt med 
omgivelserne.  

Gerd havde ikke muret sig inde i sin 
bolig, men kunne ofte ses på vej til 
vaskeriet eller på sin cykel rundt i 
byen. Ingen vil bemærke at Gerd er 
psykisk syg. Gerd har altid været 
sober med sig selv og ordentlig i 
tøjet.  

Gerd har været i stand til at klare sin 
dagligdag, men har vist ikke haft styr 
på økonomien. 

For år tilbage havde Gerd en svær 
depression, som i en periode 
krævede indlæggelse. Gerd havde 
efterfølgende behov for behandling 
og medicinering, men af 
uransagelige årsåger valgte Gerd 

begge dele fra. Det var herefter at 
Gerd lukkede af for kontakt med 
omgivelserne. 

Gerds forældre var døde og der var 
ingen søskende eller nære slægtninge 
og de gamle venner havde Gerd 
vendt ryggen. 

Det er uvist om Gerd har haft 
kontakt med behandlingssystemet 
om sin sygdom, ligesom ingen ved 
om Gerd havde kontakt med det 
kommunale system (jobcenter, 
socialrådgiver m.v). Ingen har 
bemærket at Gerd fik besøg af 
nogen, der kunne ligne 
lokalpsykiatrien. 

Et par dage efter fogedforretningen 
var et flyttefirma igang med at pakke 
Gerds bohave ned i flyttekasser og 
tømme boligen. Flyttefolkene oplyste 
at alle møbler og kasser skulle køres 
på lager! 
Hvor Gerd er henne nu, kan der kun 
gisnes om. Måske på en 
behandlingsinstitution, måske på 
gaden. Måske er kommunen ved at 
finde en ny bolig til Gerd.

 

 

20 

 

Sådan håndterer BO-VEST fogedsager 

BO-VEST har oprettet en Økonomisk Beboerrådgivning, som kan bistå 
med råd og vej-ledning, når man som beboer kommer i restance med 
huslejen og andet. 
 

Rådgivningen udføres af Laura og Lars og Laura har fast kontortid på 
vores ejendomskontor hver onsdag.  

Du kan læse mere om rådgivningen på BO-VESTs hjemmeside og du 
kan finde Lauras mobilnummer bagerst i GP. 
Når Lars og Laura får besked om, at en beboer er i huslejerestance, 
forsøger de på alle måder, at komme i kontakt med beboeren og yde råd 
og vejledning med henblik på at afværge en fogedsag. 

Ved huslejerestance bliver sagen videregivet fra BO-VEST til en 
advokat, som sender rykker med gebyr og trusler om overdragelse af 
sagen til fogedretten. Sammen med rykkeren kommer der også en folder 
med information om den Økonomiske Beboerrådgivning.  

Når sagen overdrages til fogedretten, vil kommunen få en meddelelse 
om, at en borger risikerer at blive sat ud af sin bolig 

 

 
Jens Ellesøe Olsen 
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Jens Ellesøe Olsen 
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              - BRAGT FØRSTE GANG MARTS 2018 - 

     Amager Ressourcecenter 
       Foto: ARC 
 
Genbrug af plastik
Det er en myte at alt det plastikaffald 
som du smider i affaldsøens 
plastikcontainer, bare bliver brændt. 
Langt det meste bliver genanvendt. 
 
Det bliver presset sammen i 300 kg 
tunge baller på Vestforbændingen, 
og bliver så kørt til sortering i 
Tyskland, og 75 % kan genbruges. 
Der findes endnu ikke et sådant 
sorteringsanlæg i Danmark endnu, 
men ...  
 
Forsøgsstationen Amager 
Ressourcecenter 
En busfuld albertslundere blev af  
Albertslund Kommune med 
Albertslund Agendacenter kørt ud at 
besøge  ARC, som er en forsøgs-
station, hvor man blandt andet 

forsøger sig med at genanvende 
dansk plastik.  
 
På ARC har man indrettet et 
miniature-sorteringsanlæg med det 
samme maskineri som i Tyskland. 
Maskineriet kan bruges på for-
skellige måder, og forsøget på ARC 
går ud på at bruge maskinerne, så der 
kommer den bedste og billigste 
sortering af dansk plastikaffald. Den 
bedste sortering er, når man får 
sorteret plastikken op i fraktioner, 
som dansk industri og danske 
supermarkedskæder kan bruge til 
fremstilling af ny plastik. 
Sorteringen bliver billigere, jo 
mindre ikke-plastik der i det affald 
som skraldevognen kommer med.  
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Forsøgsstationens maskineri 
Det var spændende var at se 
sorteringsanlægget, Selvom der var 
tale om et miniature anlæg, fyldte 
maskinerne cirka en mindre 
flyhangar. 
 
1. En ”bag-opener” 
Når skraldebilen har afleveret sit 
plastikaffald, bliver det kørt op på et 
stort grønt bånd, hvor alle lukkede 
poser bliver klippet op af en kæmpe 
saks, Plastikken kan jo nemlig først 
sorteres, når de enkelte stykker 
affald er skilt fra hinanden.  
 
2. En ”vind-sigte” 
Næste step på båndet er, at affaldet 
bliver kørt ind i en ”vind-sigte”. En 
gigantisk hårtørrer. Her blæser en 
luftstrøm op igennem affaldet. Med 
den rette strømhastighed får man alt 
det lette plastik – plastikfilm og den 
slags  - blæst op i en beholder for 
sig. Lige til at genbruge, fordi det 
består af to-tre kendte plastiktyper. 
 
3. En ”tromle-sigte” 
Det grønne bånd kan også køres ind i 
en tromle med huller i kanten. Så går 
tromlen i gang med at køre rundt. 
Med den rette tromlehastighed 
medfører centripetalkraften, at alt 
det, som ikke er plastik, bliver 
presset ud i tromlekanten.  

 
Det koster penge at køre sådan en  
tromle rundt, så der spares penge, 
når forbrugerne undlader at smide 
ikke-plastik-ting i plastik-
containeren. 
 
4. En kæmpemagnet 
Man kan også bruge den kæmpe-
magnet, der findes i maskineriet. Når 
affaldet bliver kørt ind under 
magneten, vil den med et snuptag 
fange alt det affald, som er 
magnetisk, dvs. jernholdigt affald. 
Lige til genbrug. 
 
5. En elektromagnet 
Man kan også bruge elektro-
magneten. Her bliver ikke-
jernholdigt metal gjort magnetisk og 
taget ud af affaldet, og kan bringes 
videre til genbrug. 
 
6. Den infrarøde scanner 
På dette tidspunkt i sorterings-
processen er der kun forskellige 
slags ”tungere” plastik tilbage – 
creme fraiche bøtten, plastikbakken 
fra under det hakkede kød, som du 
lavede hakkebøf af forleden. Og så 
selvfølgelig alle de plastikting, som 
er sammensat af forskellige typer 
plastik, fx den rød-gul-grønne 
plastikbil, der var gået i stykker. 
 

 
 
 

22

100153.indd   24 16-10-2019   09:13:12



              - BRAGT FØRSTE GANG MARTS 2018 - 

     Amager Ressourcecenter 
       Foto: ARC 
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Scanneren kan indstilles til at sortere 
plastikken efter, hvor meget infrarødt 
lys der reflekteres. De forskellige 
plastiktyper sender hver deres 
mængde  infrarødt lys tilbage, og når 
scanneren på den måde er indstillet 
til at identificere plast af en bestemt 
type, kan denne plasttype automatisk 
sorteres fra for enden af båndet.  
 
Klar til genbrug. 
 
Når man har kørt plastikken igennem 
10 scanninger med hver sin ind-
stilling, er der faktisk kun plastik-
bilen tilbage. 
 
Scanneren er imponerende at se på, 
mens den arbejder. Båndet med 
plastikken køres igennem lige så 
hurtigt som en mand, der løber for at 
nå bussen.  
 
7. Vaskeriet 
Og hvad skal man så stille op med 
plastikbilen? 
 
Jo, den hakker man i småstykker,  
og kører den derefter ind i vaskeriet. 
Her er der forskellige væskebade, 
som kan bruges til at bestemme 
plastikstumpernes vægtfylde.  
I det første væskebad vil det være 

plastik med lav vægtfylde, som 
flyder ovenpå, og kan sorteres fra til 
genbrug, fordi det er plastik af en 
bestemt type.  
I det næste væskebad er det den lidt 
tungere platik, der flyder ovenpå og 
kan sorteres fra.  
Efter 5 væskebade har man fået 
plastikbilstumperne sorteret op i de 5 
plastiktyper, den var sammensat af. 
 
Hvorfor skal vi i øvrigt gøre 
vores plastikaffald rent? 
Af 2 grunde: 
For det første fordi sorterings-
anlægget vil have svært ved at 
sortere et creme fraiche bæger, som 
ikke er skyllet rent - det bliver for 
tungt, og det er svært i sorterings-
anlægget at identificere den plastik-
type som er blevet brugt i frem-
stilling af af bægeret. 
 
For det andet, fordi madrester og den 
slags giver anledning til bakterie-
vækst. Selvom sorteringsmaskineriet 
er automatiseret, skal det jo betjenes 
af mennesker, og for dem er det et 
hygiejneproblem, når der er for 
mange bakterier i affaldet.  
       Agendagruppen
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Lej fantastisk billigt hus i Egypten,  
og oplev  

et spændende, autentisk, lokalt og ikke turistet Egypten 
 

Tilbud om leje af spændende hus i 
lokal autentisk landsby, Assala, 
Dahab i Sinai, ørkenen i Egypten. 
Oplev et meget lokalt og fredeligt, 
ikke turistet Egypten med søde og 
gæstfrie mennesker.  

 

Jeg har været guide i Sinai i10 år, 
med svømning med delfiner, 
dykning og snorkling, ørkenturer 
m.v. Jeg er kommet der i 28 år og 
har mange gode venskaber.  

 

Huset ligger i en rolig, ikke turistet 
lille landsby, Dahab. Der er 10 
minutters gang til Det Røde Hav 
med koralrev, her kan der snorkles 
og dykkes. Dahab er en spændende 
beduinlandsby (med tidl. beduin- og 
hippikultur) som ligger i Sinai 
ørkenen i Egypten. 1 times kørsel fra 
Sharm El Sheik. 

 

Vdr. huset: Huset er 50 m2, med 
gårdhave på 70 m2 og tagterrasse på 
110 m2. Der er hyggelig gårdhave, og 
på tagterrassen er der udsigt over 
ørkenen, bjergene og havet og 
udsigt over landsbyen Assala, med 
naboer til beduiner og kameler i  
gadebilledet. Alt er ny renoveret.  
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Huset er designet i nubisk, orien-
talsk stil med mange spændende 
detaljer og farver og spændende 
møbler (alt er håndlavet af lokale 
håndværkere) og med bl.a. speciel 
designet pyramide i loftet i stuen, 
som giver et specielt lys. Der er en 
meget god stemning og ”sjæl” i 
huset. Der er stue med åbent 
køkken. Der er 3 sengepladser, 2 i 
dobbeltseng i soveværelse. Stuen er 
meget stor med indhak med 
sovesofa til 1 voksen og 1 barn 
(samt ekstra springmadras).  

 

Pris for leje af huset (inklusiv, vand, 
el, internet, exklusiv el til aircon, og 
slutrengøring): Pr. uge kr. 2.500, 
slutrengøring kr. 700. Rabat for leje 
af flere uger. Langtidsleje kan 
anbefales. Her er solgaranti hele 
året, med bl.a. ca. 24-28 grader hele 
vinteren. 

 

Rigmor 0045 26 70 28 79 – mail: 
b.rigmorhansen@gmail.com 
 

100153.indd   26 16-10-2019   09:13:13



Scanneren kan indstilles til at sortere 
plastikken efter, hvor meget infrarødt 
lys der reflekteres. De forskellige 
plastiktyper sender hver deres 
mængde  infrarødt lys tilbage, og når 
scanneren på den måde er indstillet 
til at identificere plast af en bestemt 
type, kan denne plasttype automatisk 
sorteres fra for enden af båndet.  
 
Klar til genbrug. 
 
Når man har kørt plastikken igennem 
10 scanninger med hver sin ind-
stilling, er der faktisk kun plastik-
bilen tilbage. 
 
Scanneren er imponerende at se på, 
mens den arbejder. Båndet med 
plastikken køres igennem lige så 
hurtigt som en mand, der løber for at 
nå bussen.  
 
7. Vaskeriet 
Og hvad skal man så stille op med 
plastikbilen? 
 
Jo, den hakker man i småstykker,  
og kører den derefter ind i vaskeriet. 
Her er der forskellige væskebade, 
som kan bruges til at bestemme 
plastikstumpernes vægtfylde.  
I det første væskebad vil det være 

plastik med lav vægtfylde, som 
flyder ovenpå, og kan sorteres fra til 
genbrug, fordi det er plastik af en 
bestemt type.  
I det næste væskebad er det den lidt 
tungere platik, der flyder ovenpå og 
kan sorteres fra.  
Efter 5 væskebade har man fået 
plastikbilstumperne sorteret op i de 5 
plastiktyper, den var sammensat af. 
 
Hvorfor skal vi i øvrigt gøre 
vores plastikaffald rent? 
Af 2 grunde: 
For det første fordi sorterings-
anlægget vil have svært ved at 
sortere et creme fraiche bæger, som 
ikke er skyllet rent - det bliver for 
tungt, og det er svært i sorterings-
anlægget at identificere den plastik-
type som er blevet brugt i frem-
stilling af af bægeret. 
 
For det andet, fordi madrester og den 
slags giver anledning til bakterie-
vækst. Selvom sorteringsmaskineriet 
er automatiseret, skal det jo betjenes 
af mennesker, og for dem er det et 
hygiejneproblem, når der er for 
mange bakterier i affaldet.  
       Agendagruppen

 
 
 
 
 

23

Lej fantastisk billigt hus i Egypten,  
og oplev  

et spændende, autentisk, lokalt og ikke turistet Egypten 
 

Tilbud om leje af spændende hus i 
lokal autentisk landsby, Assala, 
Dahab i Sinai, ørkenen i Egypten. 
Oplev et meget lokalt og fredeligt, 
ikke turistet Egypten med søde og 
gæstfrie mennesker.  

 

Jeg har været guide i Sinai i10 år, 
med svømning med delfiner, 
dykning og snorkling, ørkenturer 
m.v. Jeg er kommet der i 28 år og 
har mange gode venskaber.  

 

Huset ligger i en rolig, ikke turistet 
lille landsby, Dahab. Der er 10 
minutters gang til Det Røde Hav 
med koralrev, her kan der snorkles 
og dykkes. Dahab er en spændende 
beduinlandsby (med tidl. beduin- og 
hippikultur) som ligger i Sinai 
ørkenen i Egypten. 1 times kørsel fra 
Sharm El Sheik. 

 

Vdr. huset: Huset er 50 m2, med 
gårdhave på 70 m2 og tagterrasse på 
110 m2. Der er hyggelig gårdhave, og 
på tagterrassen er der udsigt over 
ørkenen, bjergene og havet og 
udsigt over landsbyen Assala, med 
naboer til beduiner og kameler i  
gadebilledet. Alt er ny renoveret.  
 

24 

Huset er designet i nubisk, orien-
talsk stil med mange spændende 
detaljer og farver og spændende 
møbler (alt er håndlavet af lokale 
håndværkere) og med bl.a. speciel 
designet pyramide i loftet i stuen, 
som giver et specielt lys. Der er en 
meget god stemning og ”sjæl” i 
huset. Der er stue med åbent 
køkken. Der er 3 sengepladser, 2 i 
dobbeltseng i soveværelse. Stuen er 
meget stor med indhak med 
sovesofa til 1 voksen og 1 barn 
(samt ekstra springmadras).  

 

Pris for leje af huset (inklusiv, vand, 
el, internet, exklusiv el til aircon, og 
slutrengøring): Pr. uge kr. 2.500, 
slutrengøring kr. 700. Rabat for leje 
af flere uger. Langtidsleje kan 
anbefales. Her er solgaranti hele 
året, med bl.a. ca. 24-28 grader hele 
vinteren. 

 

Rigmor 0045 26 70 28 79 – mail: 
b.rigmorhansen@gmail.com 
 

100153.indd   27 16-10-2019   09:13:13



25 

Vel mødt til møde i Agendagruppen 

Galgebakkens Agendagruppe holder i det kommende år sine 
månedlige møder i beboerhuset, og I indbydes som beboere til at 
komme med forslag og ideer til miljøindsats på Galgebakken ført ud 
i livet af beboerne selv. 

Og hvorfor nu det? 
Jo, Greta Thunberg har startet 
en folkelig bevægelse, der råber 
GØR NOGET. 

I beboerhuset har vi haft besøg 
af Anders Morgenthaler med en 
peptalk, der opfordrer os til at 
GØRE NOGET. 

Agendagruppen ønsker at beboerne 
på Galgebakken GØR NOGET for at 
få miljøhensyn ind i Helhedsplanen. 
Det kunne fx dreje sig om: 

* Grønne tage på Galgebakkens 
   skure 
* Regnvandsopsamling 
* Miljøvenligt træ 
* Genbrug i byggeprocessen 
* Energikrav til ventilation og 
   gulvvarme 
* Plantehotel 
* Beboerhuset som mødested med en 
   café når beboerne bliver genhuset 
   ud af Galgebakken 
 
 

 

Idémøde i Beboerhuset 
Mandag den 4. november kl. 19.30-21.00. 
                                                                             Agendagruppen          

Kom og få en plast-minimizer, så dit plastaffald ikke fylder hele køkkenet eller 
skuret. Det er gratis.  
 
Vi holder også vores decembermøde i Beboerhuset. Her får I mulighed for 
at komme med ideer til alle mulige miljøprojekter – i Helhedsplanen og 
uden for.  

 

26  

IKKE-NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 

Redaktionen har modtaget følgende: 

Der er intet nyt fra GAB denne gang, dog 
kunne vi godt  tænke os at der kommer et lille 
stykke om et ønske fra vores side om flere 
deltagere i beboermøderne.  

Vi opfordrer folk til at sende en mail med  deres 
ønske til hvad der ville gøre at de kommer til møderne,  
alle mails sendes til GAB sekretæren  
og så samler vi puljen og taler om hvordan vi kan få flere med.  

                        Maria, Formand  

Redaktionen kan bidrage med de forslag der er 
fremkomet i artikelserien BEBOERDEMOKRATIET i 
GalgebakkePosten i løbet af i år. 

 

God kartoffelferie 
Efterårsferien har ikkealtid heddet efterårsferie. Indtil for 114 år siden hed 
den kartoffelferie. Det hed den fordi bondebørn fik en uges skoleferie i 
oktober, som de kunne bruge på at hjælpe med i kartoffelhøsten.  

Men I 1905 besluttede Rigsdagen altså at kartoffelferien fremover skulle 
have navnet efterårsferie, og at alle skolebørn i Danmark skulle have skolefri 
1 uge hvert efterår. Man regnede det for et fremskridt, som gjorde det 
festligere for bybørn at gå i den sorte skole.  

I efteråret 1986 fik regeringen vedtaget et lovforslag, der skulle fremme 
opsparing og bekæmpe gældsætning, og den fik navnet kartoffelkuren med 
tanke på årstiden (kartoffelferien) og den skrappe kur, som landet efter 
regeringens mening havde brug for. 
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MENNESKERS LEMFÆLDIGE ADFÆRD. 
I Søndagspolitiken har jeg netop læst 
om en skøn caribisk strand, hvor 
både hav og strand indtil for få år 
siden var ved at sylte til i affald, 
primært plastic – blandt andet på 
grund af ”dårlig affaldssortering og 
menneskers lemfældige adfærd”, 
som det betegnes. 

I dag, ca. 2 år efter, er stranden ren 
og hvid og vandet i havet klart, så 
man kan se bunden. Plastic er blevet 
forbudt. Turister tilbydes gratis 
dykning, hvis de samler plastic op 
fra havet. Det er der efterhånden 
ingen, der kan finde. Folk må have 
indset nødvendigheden af forbuddet. 

Uden sammenligning i øvrigt, kan 
man så overføre dette resultat til 
Galgebakken? Kan vi på to år 
komme ud over vores dårlige 
affaldssortering og lemfældige 
adfærd? 

Ingen er vel efterhånden uvidende 
om, at det er os selv, der skal ændre 
adfærd. Ikke de ansatte på 
Galgebakken, som samler op efter 
os. Ikke naboen, der for en ordens 
skyld samler andres cigaretskod og 
lattergas-patroner op. Ikke andre fra 
strædet, der tramper dine papkasser 
flade og lægger i den rigtige 
container eller flytter skraldeposer i 
fyldte restaffaldscontainere over i en 
med god plads. 

Det er ikke at være frelst eller hellig, 
hvis man gør sig mere umage med 
sin affaldssortering. Det er god stil. 

Måske kunne det hjælpe med en 
konkurrence mellem de 10 affaldsøer 
med fede præmier? 

Susanne, Vester 2-14
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GALGENFUGLEN 2019 
Havevennerne Janne, Marianne, Sanne, Jens, Vivie og Sten 
 

Indstillerne var Jette Rank, Lise 
Buchardt, Jytte Jørgensen, Rita Wiik 
og Kirsten Østergaard. 
 

Fra anbefalingerne kan nævnes 
følgende: 

HAVEVENNERNE yder en 
beundringsværdig frivillig indsats. 
De sætter fokus på Galgebakken som 
en social bebyggelse, hvor vi 
kommer hinanden ved; det var 
grundlaget for byggeriet i 1973 og 
videreføres på forbilledlig vis af 
HAVEVENNERNE.  

Først 3, nu 6 ældre beboere har 
gennem forårs- og sommersæsonen 

givet gratis havehjælp; et prisværdigt 
initiativ og en flot indsats, også til 
fælles glæde for os andre ved synet 
af de velholdte haver. 

 De planter både smil og solskin 
også til os der ”kan selv”. Gid 
tendensen må brede sig her på 
Galgebakken. De er en gave til 
beboere, der af en eller anden grund 
ikke magter havearbejde.  

 ”Min nabo har fået ordnet sin have. 
Det er ubeskriveligt hvad denne 
uselviske håndsrækning har betydet 
for ham ”. 

 GALGEBAKKEPOSTEN ønsker 
stort TILLYKKE
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4 af de 6 Havevenner med trofæet i hånd. 
Foto: Claes Solborg 
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KONTAKTOPLYSNINGER
Afdelingsbestyrelsen 
Kontor - Øster 10-7a 
Tlf. 31 98 08 58 
bestyrelsen@gbakken.dk 
 

Formand:    Maria Ottesen 
Næstformand:  Lysette Hansen 
Sekretær:    Lasse Wilson 
Kasserer:     Thomas R. Rasmussen 
Medlemmer: 
 Zahir Bashir 
 Heidi Nielsen 
 Janik La cour 
 Karsten Ankerdal 
 Anette Pedersen 
 Anita Parly Jensen 
Suppleanter:  
 Mathias Hansen 

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

Galgebakkeposten 
Ansv. Redaktør: Lars Messell 
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. 
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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) 
hpu@gbakken.dk 

Genbrugsgruppen 
genbrugsgaarden@gbakken.dk 

Grønt udvalg 
groentudvalg@gbakken.dk 
 
Legepladsudvalg 
legepladsudvalg@gbakken.dk 
 
Lysudvalg 
lysudvalg@gbakken.dk 

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

Kunstudvalg 
kunstudvalg@gbakken.dk 
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Beboerhusgruppen 
Dorte Brink  
Tlf.: 28 91 82 27 

 

Husreglement udvalg 
Birthe Y. Nielsen 

Brugergruppen 
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 

Havevennerne 
Janne Jørgensen 
40 44 78 42 
janneljorgensen@gmail.com 
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ANDET 

YouSee 
Tlf.: 70 70 41 24 
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@post13.tele.dk 

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 

 

 

 

 

 

 

Ejendomskontoret 
Galgebakken Øster 10-7a 
Tlf.: 88 19 02 15 
galgebakken@bo-vest.dk 
 
Kontakt til Ejendomskontoret 
Du har mulighed for at komme i kontakt 
med Ejendomskontoret på følgende måder: 

Telefonisk    88 19 02 15 
Hverdage:             08.30 – 10.00 
Onsdag tillige 16.00 – 17.00 

Personlig på kontoret 
Hverdage:             08.00-08.30 
Onsdag tillige        17.00-1.00 
 
pr. mail.       galgebakken@bo-vest.dk 

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. 

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 
navnet på den du taler med. Ved skriftlige 
henvendelser, vil vores navne altid stå  
nederst i den mail du modtager fra os. 

På ejendomskontoret møder du 
Ejendomsleder:    Susanne Palstrøm 
Ejendomsmester: Jens Damgaard 
Driftssekretær:        Irene Monberg 
Driftssekretær:    Betina Jarnved 

 

 

 

Vagtordningen 
Tlf.: 70 25 26 32 
Må kun benyttes ved akut opståede 
problemer som er uopsættelige. 

BO-VEST 
Stationsparken 37 
2600 Glostrup 
Tlf.: 88 18 08 80 
bo-vest@bo-vest.dk 
www.bo-vest.dk 

Åbningstider 
Ma-ons: 10.00 – 14.00 
Torsdag: 10.00 – 17.00 
Fredag: 10.00 – 14.00 

Økonomisk beboerrådgiver 
Laura Lorentzen 
Tlf.: 60 35 46 63 
llo@bo-vest.dk 
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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 
 
Presenninger (5x4m). pr. gang: 50 
 

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. 
Weekend-børneseng. 
 
Værktøj til nedtagning af espalier. 
Værktøj til slibning af terrazzogulv  
i badeværelse (2 maskiner). 
 
Værktøj Leje: 10kr. pr. døgn 
Weekend = 2 x døgntakst 

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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