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- NYT FRA GAB -

Nyt fra GAB  
Hold dig informeret via vores 
hjemmeside

Vi vil gerne minde jer om, at GAB 
informerer via hjemmesiden www.
gbakken.dk og hvis du har spørgsmål 
til os, skal du ringe eller maile til os. 

COVID-19 

Hele Galgebakken er, som resten af 
verden, påvirket af COVID-19. Det 
betyder at der ikke bliver holdt nogen 
møder for tiden. Der er derfor ikke 
sket meget siden sidste GAB NYT. 
Vi i bestyrelsen, vil dog gerne bede 
alle beboere om at passe godt på 
hinanden. 

Medlem udtrådt

GAB har desværre måtte sige farvel 
til Janik La Cour, som har valgt at 
melde sig ud af bestyrelsen. Vi vil 
gerne sige Janik mange tak, for alle 
de timer han har lagt i bestyrelsesar-
bejdet de sidste 11 måneder.

Ekstraordinært beboermøde

Den 09.03 blev der afholdt 
beboermøde, hvor det var 
meningen, vi skulle vælge 
en formand til bestyrelsen. 
Der var dog flertal blandt 
beboerne for, at vi skulle ven-
te med formandsvalget, til det 
ordinære regnskabsbeboermøde 
der var indkaldt til den 24.03. Dette 

møde er dog udskudt på ubestemt tid 
pga. COVID-19. 

SMS Service

GAB vil igen foreslå at beboerne 
tilmelder sig denne service, da du som 
beboer kan holde dig mere orienteret 
om evt. driftsforstyrrelser. Som en 
service til beboerne i Galgebakken, 
sender Ejendomskontoret en sms 
til de beboere, der er tilmeldt denne 
service.

På grund af persondata-forordningen 
er databasen i den tidligere sms-ord-
ning slettet, og Ejendomskontoret er 
ved at oprette en ny.

Ønsker du at modtage en sms, hvis 
der for eksempel bliver lukket for 
vandet i dit område, skal du derfor 
tilmelde dig igen.

Du kan læse mere under Ejendoms-
kontoret på www.gbakken.dk/ejen-
domskontoret/sms-service

Lysette fra GAB
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- BEBOERINDLÆG -
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Netop nu: ny dato for nedluknin-
gens ophør er den 13. april. Svært 
at koncentrere sig om at udvælge 
det relevante stof til vores blad, der 
udkommer om en hel del dage – og vi 
kender ikke tidspunktet for, hvornår vi 
kommer videre med det beboerdemo-
kratiske arbejde. 

Vi har tidsplaner for prøveboligerne, 
men ved ikke, hvornår vi kan besigti-
ge dem eller, hvornår vi kan diskutere 
resultatet.

Den siddende afdelingsbestyrelse 
går ikke ind for fokusgrupper, hvor 
beboerne kan diskutere de oplæg, der 
ligger, f.eks. til køkkener.
Det forudsættes, at alt er diskuteret 
færdigt – eller hur?

På Facebook Beboernes Gruppe 
mener nogle beboere, at det bare er 
med at komme i gang. Jamen, vi er jo 
i gang, dvs. der bygges prøveboliger.
Ergo – forventes jeg – eller vi at 
ha’ tillid til, at de, der for øjeblikket 
sidder med klatten, om man så må 
sige, har viden til at ”gøre tingene 
færdige”.
I mellemtiden hermed lidt positivt om 
det Galgebakke-hus jeg bor i – og har 
boet i siden 1976 med mand og børn 
– og nu med familien boende tæt på i 
Galgebakken og Hyldespjældet.

Huset er et gårdhus, en A5, belig-
gende i Sønder 1 ude på hjørnet mod 
syd/vest/nord og øst. En søndag midt 
i februar efter mange dages gråvejr. 
Solen bryder frem, og oplyser hele 
vores hus dagen igennem. Om morge-
nen fra øst. Dagen rundt om huset fra 
syd til vest og senest om natten lys fra 
nattens nord.

5 værelser af meget forskellig stør-
relse, i alt knap 130 kvadratmeter. 
Et kors med den lange stue i midten, 
køkkenet i den ene ende, et værelse 
i den anden, lukket med skydedør. I 
korsets anden streng to indgangsdøre, 
hvoraf den ene er vores hoveddør. 
A1’er afdelingen ind til en lille entré 
med et af husets to badeværelser og et 
stort værelse. På den anden side går 
døren ind til et stort legerum/entré el. 
lign., der igen fører ind til to rum af 
forskellig størrelse.

Da vi i sin tid valgte vores hus kort-
lagde vi lys- og solindfaldet i døgnets 
timer i forhold til sove- og opholds-
rum. Dengang var vi 2 voksne med 
hver sit behov for arbejdsværelse og 
to børn på hh. 9 og ½ år.

Denne søndag nyder vi lyset i huset 
i de mange indfald dagen igennem – 
stærkt sollys gennem vinduet ved spi-
sepladsen og køkkenet i hele øverste 

Noget om at bo 
i et Galgebakkehus.......
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- BEBOERINDLÆG -

del af stuen, reflekteret på de lysegrå 
malede døre og spillende på forskel-
lige møbeloverflader. Længere ned i 
den lange stue svagere lys ind ad de 
lange vinduer fra syd, når skydedøren 
er åben ind til det nederste værelse. 
Det skifter efter, hvad værelset har 
været brugt til gennem årene i husets 
store fleksibilitet.

Den midterste del af stuen, der ofte 
beskrives af andre beboere i bebyg-
gelsen som meget mørk, giver ro til 
blikket, der så drages ned mod det 
skarpe lys på skydedøren, når den står 
halvt åben.

Et ovenlys ville ikke være godt her i 
vores hus. Huset rundt har vi udkig til 
åben himmel og et antal træer: kirse-
bærtræer ved A1’eren, tjørn i strædet, 
egetræ i genboens forhave, popler 
på P-pladsen (B), Mod syd et virvar 
i strædet ned mod Hyldespjældet og 
Roskildevej. Strædet består af i alt 4 
gårdhuse, hvoraf 3 er langtidsbeboet 
gennem alle årene af de samme fami-
lier. Vi har været enige om at holde 
det åbent med et fælles bord i midten.

Fugle af alle slags nyder godt af 
frøene i vores fugleglas: musvitter, 
blåmejser, rødhals, stillids, bogfinker, 
grønirisk, gråsisken og hvad de nu 
alle sammen hedder. På pergolaen et 
duepar, der kommer tilbage hvert år. 
De vandrer og hopper på pergolaen 
og søger nedfaldsfrøene på græsset 
nedenunder glassene. Den store jas-

minbusk er mellemstation. Solsortene 
bruger både for- og baghave.
Lyset i huset er vigtigt for rummenes 
kvalitet. Vi forstår, at beboerne i de 
lidt mørkere huse ønsker sig mere lys. 
Det er derfor ikke nogen morsom-
hed, når den lovede skrå vindueskant 
efterlyses.

På Facebook kan man ikke desto 
mindre se efterlysningen af den detal-
je betegnet nedladende som mindre 
væsentlig og hindrende for at komme 
videre med Helhedsplanen!

På det seneste informations- og debat-
møde var der konstant kritik fra GAB 
til BO-VEST, VA og NOVA5. Det er 
ikke desto mindre dem, der formodes 
at gennemføre Helhedsplanen.

Med største foragt blev det forudsat, 
at arkitekterne kunne se på en tegning 
til badeværelserne, og at vi derfor 
ikke havde behøvet de containere, 
der stadig venter på at blive brugt 
til oplysning for beboerne!  Det var 
faktisk for beboernes skyld, at de blev 
bevaret og ikke skulle tages ned og 
sættes op igen, hvis Helhedsplanen 
trak ud.

Viden om de forskellige hustyper og 
deres kvaliteter eller manglende sam-
me er et stort ønske.

Biba Schwoon
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I en rapport udarbejdet af Bunch 
Bygningsfysik, som blev offentlig-
gjort i februar, konkluderes at gulv-
varmen skal udføres uden isolering 
under krybekælderdækket. Dette 
vil løse problemerne med skim-
melvækst i krybekældrene og ved 
knudepunkter, siger Bunch.

Bunch’s konklusion er baseret på 
computersimulering, som viser, at der 
skal tilføres varme til krybekældrene 
for at sikre en tilpas temperatur, hvor-
ved skimmelvækst forhindres.
Det vil sige, at gulvvarmen skal op-
varme luft og overflader i krybekæld-
rene til en temperatur, som er højere 
end 13ºC. Det er ikke noget problem 
i sommerhalvåret; men om vinteren 
vil udetemperaturen være ca. 0ºC. 
Desuden skal et ventilationsanlæg 
kontinuert blæse kold udeluft ind i 
kælderen for at holde luftfugtigheden 
nede på et passende niveau.
Bunch’s computer har også simuleret 
temperaturforholdene, når dækket un-
der krybekælderen udføres med 100 
mm isolering. Og det giver, mærkeligt 
nok, en for lav temperatur i krybekæl-
deren og ved knudepunkter og dermed 
risiko for skimmelvækst.
Bunch’s Computersimuleringer er ud-
ført med inaktiv gulvvarme og under 
forudsætning at der er en rumtempe-
ratur på 20ºC i boligen.

Man kan jo indvende, at i det virkeli-
ge liv vil gulvvarmen være aktiv det 
meste af døgnet om vinteren, hvor det 
er kritisk. Det vil være en nødvendig-
hed for at opretholde 20ºC i boligen.
Det fremgår ikke om Bunch har taget 
højde for dette.
I min optik, bør der laves en simu-
lering med delvis aktiv gulvvarme, 
som måske kan vise, at løsningen med 
100 mm isolering under dækket, kan 
opfylde temperaturkravet i de kritiske 
punkter. 
Men indtil videre er Bunch’s anbefa-
ling: Gulvvarme uden isolering under 
dækket.

Det betyder, at der skal bruges en hel 
del varmeenergi for at opfylde tempe-
raturkravet i kældrene.
Der er altså tale om et valg mellem 
Pest eller Corona.
Enten får vi løst skimmelproblemerne 
på bekostning af et betydeligt højere 
varmeforbrug (Pest)
Eller vi får ikke løst skimmelproble-
merne; men tilgodeser klimaet og 
vores pengepung (Corona)
Vores rådgivere projekterer nu i hen-
hold til Bunch’s anbefaling og bygger 
prøvehuse.
Løsningen skal endeligt godkendes af 
Albertslund Kommune, forinden den 
rulles ud i storskala på Galgebakken. 
Det skal blive interessant at følge.

- HELHEDSPLAN -

Pest eller Corona
Gulvvarme med eller uden isoleret krybekælderdæk
Af Jens Ellesøe Olsen



8

- BEBOERINDLÆG -

Så er det slut med at få 
lappet cyklen eller strammet 
kæden på Galgebakkens 
Cykelværksted.

Henrik (cykelmekanikeren) har be-
sluttet at lukke forretningen efter 17 
års drift. I skrivende stund er Henrik 
ved at tømme butikken, afvikle inven-
tar og lager samt opsige lejemålet.
I august sidste år blev Henrik slået 
ned af en 17 årig knægt lige uden 
for værkstedet. Efterfølgende er han 
gentagne gange blevet chikaneret og 
har modtaget trusler fra en gruppe 
unge drenge.
Henrik er meget påvirket af disse 
hændelser og har mistet lyst og mod 
til fortsat at reparere vores cykler. 
Med til historien hører også, at han

har registreret en nedgang i kundebe-
søg, som Henrik tilskriver sit dårlige 
humør og manglende gejst.
For Galgebakkens beboere er det et 
tab af mangfoldighed at Cykelværk-
stedet nu er en saga blot.

af Jens Ellesøe Olsen
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Cykelværkstedet er lukket



Dette er et debatindlæg både i 
A.P., og Galgebakke posten.

Jeg ser i A.P. , at BO VESTs for-
mand Vinie svarer på Benny Clau-
sens bekymring omkring manglende 
isolering i vores krybekældre i 
Galgebakken ... hun udtaler :
” krybekældrene skal ikke varmes 
op, og der kommer kun et lille var-
metab “.. men dette udsagn undrer 
mig, og får mig til at spørge: Hvis 
der som beskrevet kommer en util-

strækkelig isolering omkring vores 
varmerør i gulvene, og der ikke bli-
ver lagt isolering i krybekældrenes 
loft, bliver resultatet så ikke det stik 
modsatte, nemlig et stort varmetab 
ned til de kolde krybekældre?

Hvor  bæredygtigt - grøn og dyr er 
den løsning så?

René Leisin
Galgebakken Neder 2-3a
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- BEBOERINDLÆG -

Et spørgsmål om varmetab

Corona

Betyder

Krone

På spansk

Virus
Har kronede dage

Fælleskabet
Har fået krone på og danser

På stræder
Og stier

Marina Testa Pedersen
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- BEBOERINDLÆG -

Jeg Savner

Jeg savner
Hverdagen
Hvor børnene leger i store flokke
Og har det rigtig sjovt med hinanden

Jeg savner
At gå en tur eller at cykle
Og mødes med dig og dig
Og småsludre om vind og vejr

Jeg savner
At gå i spisehus
Og møde naboer og nye naboer
Og hygge os sammen

Jeg savner
At gå i fredagsbar
Specielt nu
hvor forårssolen kigger frem

Jeg savner
Hverdagen
Rigtig, rigtig meget
Og der er endnu kun gået et par uger

af Lise Buchardt
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- BEBOERDEMOKRATI -
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BO-Vest har husstandsomdelt skema 
til beboerne, hvor de er blevet bedt 
om at fortælle, hvorledes de ønsker at 
blive genhuset. 

Her kan man eventuelt ønske at få en 
anden bolig efter genhusningen. Nogen 
overvejer dette, fordi de p.t. bor i en 
2-plans lejlighed og frygter at trapper-
ne bliver et problem i løbet af nogle år.

Man kan derimod ikke ønske at få 
genhuset sin private lejer, hvis man 
har sådan én. Problemet er blevet på-
peget af beboere på informationsmøde 
afholdt af afdelingsbestyrelsen, og 
afdelingsbestyrelsen svarede, at den 
ville kigge på, om der kunne findes en 
løsning fra afdelingens side. 

Beboerne venter stadig på, om der 
er fundet en løsning. Så hvis du har 
en privat lejer, så tal med denne om, 
hvad han kan stille op i genhusnings-
perioden.
Red

Genhusning
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- BEBOERINDLÆG -

Vi har fra Galgebakkepostens 
udsendte medarbejder, modtaget 
denne artikel

Vores kroppe skulle bruge et par dage 
på at komme til La Paz i Bolivia, som 
er landets hovedstad med mere end 1 
million indbyggere. De øverste dele 
af byen ligger i næsten 3.000 meters 
højde, så luften er tynd og kroppen 
mangler ilt. Man er nødt til at bevæge 
sig i langsomt tempo og taber pusten. 
Det tager blodet et par dage at pro-
ducere ekstra røde blodlegemer, så 
musklerne igen får den ilt som de har 
brug for, og de første par dage lunte-
de vi af sted som et par meget gamle 
mennesker.

Vejret er med os her i marts. Det 
ligner dansk sommervejr af den gode 
gamle slags med skyer, der går og 
kommer og regnbyger af og til. I 
sidste uge var vi på turisttur til Titica-
ca-søen . Her var der sol hele dagen, 
så nu går jeg rundt med solforbrændt 
næse, men har fundet safarikasketten 
frem. Susanne siger at jeg ligner Sean 
Connery.

Transporten i La Paz er fantastisk. 
Landets tidligere præsident Evo 
Morales har udstyret byen med nogle 
svævebaner, ”El Telegraphico”, og når 
man tager med banernes små kabi-
ner med plads til 8 passager, får man 
fantastiske udsigter. Banerne kører op 

Rejsebeskrivelse fra Bolivia
af Lars Messel

La Paz - Bolivia
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- BEBOERINDLÆG -

Uros - Titicaca-søen

til byens top og ned til byens bund, og 
til den ene side eller den anden side.
Vi kørte med svævebanerne en halv 
dag for 15 kr.

Vi bor i en slags ”Galgebakken”, et 
lille afgrænset område med et par 
1000 indbyggere. Her er ingen cy-
kelsmede, for hele byen er fyldt med 
stejle gader op og ned. Til gengæld 
vrimler det med biler som racer 
afsted. 

Fortovene er en oplevelse for sig. 
De er meget smalle, og der er høje 
kansten. De er lagt lavere når der er 
en bilindkørsel, og der er trapper når 
fortovet fortsætter ind forbi nabogrun-
den. Men det har vi vænnet os til. 
Der er ingen affaldsøer, men ca. 10 
containere til usorteret affald. Der er 
sat skilte op om at det giver bøde at 
smide affald, og rundt omkring har 

gadearbejderne med fejemaskiner 
fejet løst gadeaffald sammen i store 
bunker. Ulækkert.

Nærmere bestemt bor vi hos vores 
datter og hendes 2 børn. Sønnen Bunu 
er  2,5 år, og han er ikke overrasket 
over at alle taler spansk, så han træ-
ner sproget lige som han træner det 
danske. ”Azuuul”, råber han og peger 
på en blå ting. ”Rooojo”, ”Blanco”. 
De kommer hjem til Danmark om 
2,5 år, og til den tid vil han være helt 
to-sproget.

Før vi tog herover, havde vi en masse 
planer om at besoege spaendende, 
fremmede steder, men det har Coro-
naen forhindret. Alligevel kommer vi 
hjem med store oplevelser.. Men vi 
ved ikke, hvornaar der er fly til Dan-
mark, og alle gaar rundt med mund-
bind og spritter sig.
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- REDAKTIONEN -

Interview med 
Thomas Rasmussen

Det er jo ret usædvanligt, at du selv 
har henvendt dig og bedt om at 
blive interviewet til Galgebakkepo-
sten ?
Det er jo GAB, der spurgte, om nogen 
ville interviewes, og så tænkte jeg det 
kunne godt være mig; nu er jeg på 
tredje år kasserer i bestyrelsen.
Jeg tænker, at beboerdemokratiet 
på Galgebakken er en frygtelig stor 
størrelse, som har fungeret godt i 
rigtig mange år; på det seneste er det 
voldsomt påvirket af sociale medier, 
specielt Facebook; det virker som om 
folk er ekstremt forudindtaget før de 
kommer til møderne, og jeg tror, at 
der er beboere, der ikke gider være 
med til beboermøderne, fordi der en 
tone på FB, som  gør at de har fået 
nok. Nogle gange virker det som om 
de der råber højest derinde er dem, 
der får sine synspunkter igennem 
uden egentlig at have hold i virkelig-
heden eller sandheden. Når en løgn 
bliver fortalt gentagne gange ender 
den som regel med at blive sandhed.

Hvad tænker du især på er lagt på 
FB som er løgn ?
Jeg synes ikke ”Galgebakken Beboer-
nes Gruppe” er beboerne, så jeg har 
startet en ny gruppe; jeg syntes ikke 
om den måde folk talte på, og den 
kritik der hele tiden blev rettet mod 
GAB. Der er generelt for meget brok 
om stort og småt. Så nu har vi star-

tet vores egen gruppe ”God Karma 
i Galgebakken” med kun én regel: 
Man må ikke brokke sig!  Man må 
godt komme med kritik, men hvis man 
brokker sig ryger man ud i én måned! 
Det foregår helt lavpraktisk uden 
beboerdemokratiets brok.

Synes du GAB bliver angrebet for 
meget ?
Ja,  for der er så mange meninger, og 
vi er der ikke for at tilfredsstille alle, 
men det bliver hurtigt usagligt, og vi 
kan jo ikke sidde og komme med et 
svar på Facebook. Senest synes jeg 
det gælder valg af formand; jeg har 
personligt været træt af ude i be-

GAB kasserer         af Claes Solborg
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- REDAKTIONEN -

byggelsen at blive konfronteret med 
at Lasse var skyggeformand, og jeg 
vidste Maria skulle flytte, og vi ville 
ikke indkalde til et møde fordi vi var 
bange for, at GAB var ved at falde 
fra hinanden osv..........Jeg ville ikke 
have skudt i skoene, at nu ville vi igen 
undlade at gøre noget; jeg havde  dog 
godt set det komme ( at mødet blev 
foreslået aflyst).

Forslaget var jo mit, at jeg synes 
moralen var i orden, idet jeg på for-
hånd havde skrevet et åbent brev 
til jer?
Jeg synes det er sjovt, at man på den 
ene side kan sige, at beboermødet er 
den øverst besluttende instans på GBK 
og så samtidig bede os aflyse et møde; 
gør vi det ville vi lade en enkelt be-
boers henvendelse bestemme henover 
beoerdemokratiet på en måde udenfor 
den normale forretningsgang. Derfor 
kunne vi ikke imødekomme din henven-
delse. Når vi har besluttet at indkalde 
mødet går vi linen ud og gør det, men 
det var jo dejligt at det blev så kort ?

Jeg tænker der er dannet to grup-
peringer på GBK ift. Helhedspla-
nen: En gruppe synes vi fortsat skal 
stille kritiske spørgsmål, og en an-
den der siger, ikke flere spørgsmål, 
nu skal vi bare i gang. Hvordan 
folk er fordelt, ved jeg ikke rigtigt. 
I GBPostens redaktion opfatter 
vi vores arbejde som det at være 
magtkritiske, og jeg hører lidt du 
siger, at når vi nu har valgt GAB, 
må vi også støtte dem, og det er jeg 
ikke enig i ? Bare fordi vi har valgt 
jer, skal vi da ikke erklære os enige 

i det I gør?
Det synes jeg egentlig heller ikke, 
men jeg synes det er ensporet at tro, 
at GAB ikke gør noget. Sådan er det 
ikke! GABs holdning er, at vi ikke skal 
bygge noget som ikke er godt. Nogle i 
GAB mener endda ”Ned til soklen og 
så forfra” og da kan man sige, at BO-
VEST har skudt sig selv i foden ved på 
infomødet at sige, at man ville lave et 
dobbelt udbud. Det er der selvfølgelig 
stillet spørgsmål til, og det går jo ikke 
så godt; man er ved at undersøge lidt 
på forkant, hvad det vil komme til at 
koste, og den proces er i gang. Men 
vi ER altså meget kritiske! Både hvad 
angår ventilationsanlæggets udform-
ning og kanalfremføringen, som jeg 
godt kan se fylder frygtelig meget, 
specielt i C2 husene. Vi har søgt efter 
et mindre anlæg. Vi sidder IKKE i 
HPU og blåstempler det rådgiverne 
kommer med. 

Der er ingen der skyder jer i sko-
ene, at I ikke kæmper og knokler, 
men man har ikke kunnet se og 
høre, hvad I laver?
Det kommer på renoveringshjemme-
siden, der er aldrig tidligere blevet 
kommunikeret så meget som nu; da 
jeg startede i HPU var der ingen 
kommunikation, og møderne drejede 
sig om ligegyldige detaljer, såsom 
drejetud på vandhanerne og farve på 
trædestenene. Mit synspunkt er at det 
skal være billige og sunde boliger. 
Når vi er færdige, skal der gerne være 
råd til, at alle kan blive boende. Det 
kommer til at kræve nogle priorite-
ringer overalt i GBK. Vi skal fx se på, 
hvor mange brugere de forskellige 



16

- REDAKTIONEN -

faciliteter har, og hvilken udgift det 
medfører. Jeg tror vi på et tidspunkt 
kommer til at lede efter de mange bæk-
ke små, for at få det hele til at hænge 
sammen; jeg vil ikke gøre mig til dom-
mer over, hvad der skal være og hvad 
ikke; jeg synes det arbejde  beboerhus-
gruppen gør er helt fantastisk, og vi 
burde lægge flere aktiviteter ind under 
den gruppe, da GAB er for optaget af 
HPU. Der skal ikke herske nogen tvivl 
om, at jeg synes mange aktiviteter er 
rigtig gode, og det er et fedt sted at bo 
for mine børn. Tag fx fastelavn og her 
på det sidste en lektiecafé. Men alli-
gevel: Skal vi fx bruge 130.000,- på 
autoklubben, hvis den ikke bruges af 
flere end 4-5 beboere ? Er det virke-
lig også nødvendigt at sætte en halv 
millioner af til legepladser hvert 4-5. 
år ? Og er det ikke en luksus at sætte 
300.000 af til kunst ?

Men er det ikke peanuts i det store 
regnskab? Jeg synes det er utrolig 
vigtigt at beskytte mange af aktivi-
teterne.
Ja, men vi skal altså se på antallet 
af brugere i den enkelte aktivitet. Er 
det det vi vil? Er det fx OK at have 
skraldeskure, som vi afbetaler med 
3-400.000 pr år i 10 år?

Beboermøderne er ikke repræ-
sentative, men de mange andre 
aktiviteter er en utrolig vigtig del 
af demokratiet på GBK; man skal 
ikke blot møde op i den besluttende 
forsamling og stemme, det vigtige 
er, hvor mødes man ellers og snak-
ker sammen ? 
Vi har i GAB indført debatmøder, 

der afholdes på søndage, og set, der 
kommer rigtig mange beboere. Jeg er 
kæmpe fortaler for at vi skruer tiden 
tilbage til den gang beboermøder var 
et samlingspunkt ? Er det fx meget 
bedre en søndag middag, med børne-
pasning og gullaschsuppe? 
Da jeg startede i GAB blev der talt 
meget om det tavse flertal, dem der 
ikke siger noget men bare er her; vi 
har virkelig nogen, der ikke ved, hvad 
de er flyttet ind i; de er flyttet ind i 
en bolig, men de er ikke flyttet ind i 
Galgebakken, og det synes jeg er et 
kæmpe problem, man skal prøve at få 
mere samling på beboerne.

Det der med at folk bare ikke siger 
noget: Vi efterlyser indslag i GBPo-
sten, men det bliver sjældent til me-
get mere end et forkølet læserbrev 
en gang imellem, det er helt util-
fredsstillende, at redaktionen selv 
skriver det meste ! Kunne det tavse 
flertal ikke lige give sig tilkende ?
Jeg har set mange GAB medlemmer 
komme og gå i de år jeg har været 
med. Der skal ikke herske nogen tvivl 
om, at jeg håber Lysette bliver gen-
valgt som formand, for at fastholde 
den røde tråd i alt det her.  Hun har 
om nogen knoklet og læst imponeren-
de mængder af materiale. 

Hun har virkelig ofret dage og 
nætter. Men jeg vil også gerne have 
GAB-medlemmer som både dukker 
op til møder, og som handler. Vi kan 
ikke møde for få op til HPU møder, 
hvor rådgiverne spørger, hvor GAB er 
henne ? Folk, der overvejer at stille 
op, skal gøre sig klart, hvor meget 
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arbejde det rent faktisk indebærer. Det 
er slet ikke nok at møde op til ét møde 
pr. måned. 

Mange talte varmt for deres princip-
per, da de blev valgt, men da vi kom 
til det første HPU møde, kunne vi ikke 
fylde GABs 6 pladser ud......Der var 
simpelthen ikke nok GAB medlemmer, 
der havde lyst til at sidde i HPU; jeg 
bliver tosset: I kan ikke stå sådan på 
et beboermøde, og så ikke melde jer 
ind i HPU. Så må i træde tilbage og 
gå ud af GAB! Jeg har ikke brug for 
nogen i GAB, som ikke vil være med 
til at trække læsset. Jeg er blevet pun-
ket for at ville bestemme for meget, 
folk siger, jeg ikke skal bestemme, for-
di det er frivilligt arbejde. Jeg vil da 
gerne opfordre GBPosten til at gå ind 
i referaterne og undersøge, hvor man-

ge af de valgte, der egentlig er dukket 
op til GAB-møderne, hvem har meldt 
afbud, hvem er blevet væk uden afbud, 
etc. Jeg vil hellere sidde 5 mennesker, 
der vil noget, end at sidde 9, hvor det 
er usikkert, hvem der vil hvad.

Jeg vil arbejde for, at GABs pladser i 
HPU også for nogles vedkommende 
kan besættes af beboere udpeget af 
GAB, fx bygningssagkyndige. Måske 
kan man forestille sig, at vi beder et 
medlem af GBPostens redaktion om at 
deltage ? 

Det er vigtigt, at flere, der har en 
stemme i Galgebakken, kan fortæl-
le om den rejse vi sammen er på !

Redaktionens udsendte nikker og 
takker for samtalen. 

Grundet CORONA 
er tøjbytteboden 
lukket

Genbrugsgården er 
åben hverdage kl. 8-14 

for storskrald

HUSK!
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Der skal bygges en ny 
klubbygning til Klub Bakkens 
Hjerte. Mens vi planlægger 
byggeriet og undervejs i 
byggefasen udsendes nyhedsbreve 
der orienterer om projektets 
status.

Den gamle klubbygning er 
nedrevet og vi er nået et skridt 
videre i processen frem mod en ny 
klubbygning til Bakkens Hjerte.

Forud for nedrivningen ligger et 
stort planlægningsarbejde, hvor vi 
sammen med klubben har defineret, 
hvad den nye klubbygning skal 
indeholde, hvordan den skal bruges 
og hvordan den skal se ud. 

Det har været en spændende proces, 
hvor der blandt andet er arbejdet 
med pædagogik, klubdrift og 
bæredygtighed, så vi kan sikre os, 
at vi får de bedst mulige rammer 

Bakkens Hjerte
Nyhedsbrev Marts 2020
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Ikke-oversvømmelser 
på Galgebakken
Februar har givet oversvømmelser 
mange steder i Jylland, fordi grund-
vandet kom til at stå for højt. Men så 
galt er det ikke gået på Galgebakken. 
Gå op og kik på byggegrunden til 
Bakkens Hjerte. Her har kommunen 
gravet en kælder ud og efterladt et 
6-8 meter dybt hul. Der er intet vand i 
hullet trods regneriet i februar. 

”Jamen”, siger Benny Klausen til 
mig, Det er jo fordi grundvandet, an-
dre steder på Galgebakken, bare ikke 
kan finde sprækker i jordbunden til 
at løbe ind i hullet! Bare vent, vi får 
oversvømmelser, og hullet bliver fyldt 

på et eller andet tidspunkt.

Og så må vi jo vente, at se om han har 
ret.
Red.

- MILJØ -

for den nye Klub Bakkens Hjerte og 
dens naboer.

Lige nu og frem til maj 2020 rettes 
projektet til i samarbejde med vore 
arkitekter, hvor efter der indhentes 
tilbud på byggeriet. Vi forventer, 
at der kan indgåes en aftale med 
den vindende entreprenør efter 
sommerferien 2020. Sammen 
med entreprenøren skal projektet 
detaljeres yderligere, så vi er klar til 
at påbegynde byggeriet i starten af 

2021. Der afsættes cirka 12 måneder 
til byggefasen, og det betyder, at den 
nye klubbygning står klar til brug, 
når vi går ind i 2022.

Vi vil løbende udsende nyhedsbreve 
til orientering om de forskellige 
faser.

Med venlig hilsen

Albertslund Kommune
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- SAMLERHJØRNET -

Min frimærkesamling er en 
rodebutik med indstiksal-
bums, bytterbunker, usorte-
rede mærker, mærker der 
skal vaskes og mærker der 
ervasket. Men jeg har en 
plan: 

Når Helhedsplanen kom-
mer om 1 års tid eller 2, vil 
jeg sørge for at have dem 
sorteret lidt mere, så de kan arkiveres 
i 6-8 flyttekasser. De kommer så i mø-
belopbevaring, mens famlien bliver 
genhuset i 6 måneder eller mere. Den 
slags planer skal man lægge i tide. 

Det er den mindst ringe plan. Ringe 
fordi så kan jeg ikke sidde og kigge 
frimærker i hele genhusningspe-
rioden. Altså fordi jeg har valgt at 
genhuse mig i mit sommerhus, hvor 
der kun er rum til badedyr og varm 
pejs og værksted og dejlig have og 
strandture og gæsteværelser. Måske 
bliver det med oversvømmelse og 
sjasket rundt i gummistøvler på grund 
af klimaforandringerne. Måske ikke.

I  dag fandt jeg en bunke i min sam-
ling med gamle mærker fra Spanien. 
Dem havde jeg slet ikke opdaget at 
jeg havde. De var værdifulde, så nu er 
de sat ind i mit album med frikærker 
fra Spanien.

En gang imellem kommer beboere til 
mig med hengemte mærker. Så får de 
dem vurderet, og somme tider forærer 
de mig dem. Det er jeg glad for. Dem 
vil jeg ikke kune holde fingrene fra i 
genhusningsperiode.
Lars Messell - Vester 2-14

Frimærker
Mange har en mani med at samle på 
et eller andet. 
Her kan du fortælle om:
l Hvad samlingen er en samling af
l Hvordan din samling startede
l Hvorfor det er en spændende samling
Vi har lovning på en artikel om en mand der samler på tandpasta.

1930: Udstilling i Sevilla



- ØKONOMI -

KONTAKTOPLYSNINGER

Afdelingsbestyrelsen 
Kontor - Øster 10-7a 
Tlf. 31 98 08 58, bestyrelsen@gbakken.dk 

 

Formand:   Maria Ottesen (orlov)
Næstformand:  Lysette Hansen (Formand) 
Kasserer:     Thomas R. Rasmussen 
Medlemmer: Zahir Bashir 
  Karsten Ankerdal 
  Anette Pedersen 
  Anita Parly Jensen 
  Mathias Hansen
Sekretær:    Lasse Wilson  
 
Galgebakkens hjemmeside 
www.gbakken.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.

Tøjcaféen - Sten 2-26 
Åbningstider: 
Onsdag: 16.00 – 18.00 
Søndag: 11.00 – 14.00 
Kontaktperson: Pia Grindorf - Tlf.: 28 25 52 27 
p.grindorf@hotmail.com

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 
 
Beboerhusgruppen 
Dorte Brink  
Tlf.: 28 91 82 27

Husreglement udvalg 
Birthe Y. Nielsen

- KONTAKTER -
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Brugergruppen 
Birthe Y. Nielsen    
birtyn57@gmail.com

Koret 
Kristian Olsen 
Tlf. 28 36 50 81

Udstillingsgruppen 
Margit Kristensen Klok 
Tlf. 21 28 93 03 

Hanne Skov 
Tlf.: 27 29 13 99

Galgebakkens Seniorklub 
Bente Nielsen 
Torv 5-7 
Tlf.:22 75 95 17

Petanque gruppe 
Steffen Stripp 
Tlf. 23 29 69 28

Havevennerne 
Janne Jørgensen 
Tlf.: 40 44 78 425 
janneljorgensen@gmail.com

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

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         17.00-18.00 
 
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.

22

- KONTAKTER -



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 i 
nederst i den mail du modtager fra os.

På ejendomskontoret møder du 
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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Giv ham dog en stol...



Beboerudlånet
Udlånet, Torv 2-10C 
Tlf.: 43 64 70 75, udlaan@gbakken.dk 
Åbningstid: Tir -fre kl. 16.30-18.00, 
lørdag kl. 10.30-11.30. 

Beboerhus leje/depositum:  
Fre/lør & helligdage 1000/1000 kr 
Alle andre dage 500/1000 kr

Betaling er delt i to:  
Depositum betales ved bestilling af 
Beboerhus. Bestilling max 6 mdr. før 
brugsdato. Leje betales senest 3 uger før 
brugsdato.

Ved afmelding inden 3 uger før brugsdato 
refunderes depositum. Ved afmelding 
hhv. 2 og 1 uge før brugsdato refunderes 
depositum + hhv 70% og 28% af lejen.

Benyttes lokalet ikke og afmelding 
undlades, refunderes kun depositum.

Når Beboerhuset afleveres, refunderes 
depositum såfremt lokalerne er i orden. 
Aftal gennemgang af huset ved betaling af 
lejen.

Fadølsanlæg: Leje/depositun 100/650 kr

Fustager skal købes i Udlånet og bestilles 
senest 14 dage før brug.

Presenning 5x4 m 
10/200 kr

50 borde 80x120 cm & stole (incl. 
trækvogn) 10&3/200 kr (bestilles senest 
dagen før brug)

Værksteder:   
Autoværksted 25/100 kr   
Stor lukket autohal 10/100 kr  
Træværksted 10/100 kr  
Portnøgle 0/300 kr (kørselstilladelse fås i 
Udlånet)

Værktøj og redskaber:  
boremaskine, bore-/skruemaskine, 
båndpudser, cykelanhænger, damprenser, 
excentersliber, fliseskærer, græstrimmer, 
haveredskaber, el-hæftepistol, 
hækkeklipper, el-høvl, klaverseler, rundsav 
med skinne, rystepudser, slagboremaskine, 
borehammer, stiksav, stige (5 el. 6,2 m), 
symaskine, tapetafdamper, tapetbord 
(incl. værktøj), trekantsliber, trækvogn, 
trillebør/kærre, tæpperenser, varmluftpistol, 
vinkelboremaskine, vinkelsliber, week-end 
børneseng.

Værktøj til nedtagning af espalier. Værktøj 
til slibning af terrazzogulv i badeværelse (2 
maskiner).

Leje af værktøj og redskaber: 10 kr pr. 
døgn. Week-end = 2 x døgntakst.

Spørg om det du mangler!

- BEBOERUDLÅNET -


