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- NYT FRA GAB -

Nyt fra GAB
FRIVILLIGFEST
Vi har igen i år holdt en fest for
at takke alle de gode mennesker
der laver et frivilligt arbejde i
Galgebakken. Det er alle dem der gør
Galgebakken til et attraktivt sted at
bo. Vi fik mad udefra, så alle kunne
slappe af og hygge sig. Der blev
snakket på kryds og på tværs. Der
blev budt på drikkevarer og dans hen
af aftenen. Og vi er klar til at fejre de
frivillige igen den 3. lørdag i januar i
2021. Er du ikke allerede frivillig og
har du også lyst til at deltage næste
år? Så stil op til GAB, eller find et
udvalg hvor du har en interesse for og
meld dig ind. GAB står til rådighed
ved spørgsmål Bestyrelsen@gbakken.
dk.
DIALOG /
INFORMATIONSMØDE
Vi forsøgte os med at holde
dialogmøde en søndag, for at se om
der så var flere beboere, der havde
mulighed for at komme. Og det
skal vi da lige love for. Beboerhuset
var fyldt søndag den 09.02 med
nysgerrige og spørgelystne beboere.
Vi vil helt sikkert holde flere møder på
andre tidspunkter end hverdagsaftener
kl. 19:30. Der kommer ikke referat fra
et dialogmøde, men her kan du se et
uddrag af, hvad der blev spurgt ind til:
- Hvilke symptomer skal man have
før driften kommer og tjekker for
skimmelsvamp?
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SVAR: Hvis man har de mindste
symptomer eller formodning om
skimmelsvamp, skal man henvende
sig til driften og de vil sætte en
undersøgelse i gang.
- Får beboere i D1 boligerne besked,
når de skal laves om til D2 boliger?
SVAR: Vi skal stemme på et
beboermøde, om vi vil lave de 24
stk. D1 boliger i Øster om til 12 stk.
D2 boliger og først derefter bliver de
sidste beboere i D1 i Øster adviseret.
- Kan vi få lagt spørgsmål og svar på
renoverings hjemmeside?
SVAR: Det er en god ide at man kan
læse tidligere spørgsmål derinde og
måske finde svar på det mest gængse.
Det vil GAB bede BO-VEST om på
vores næste HPU møde.
- Kan det være rigtigt at jeg skal se
på byggecontainer i 5 år?
SVAR: GAB er ikke blevet taget med
på råd i forbindelse med placeringen
af byggecontainer på P-Plads B. Det
har vi bedt BO-VEST om, at vi skal
fremadrettet. Men vi som beboere,
må indstille os på, at vi kommer
til at se på en masse byggerod de
næste 5 år. Når vi går i gang med den
store renovering, skal vi selvfølgelig
finde en egnet plads til den store
byggeplads, så den ikke optager alle
vores p-pladser.

- NYT FRA GAB - Kræver renoveringen ikke Isolering
af underside af dækket?

lov til at beholde min nuværende
køkkenplacering i et A hus.

SVAR: Nej. Det er tiltænkt isolering
over dæk, under gulvvarmen.

SVAR: Det er midlertidige skitser
og GAB / HPU arbejder stadig
videre med køkken løsningerne, dog
med det for øje at Tectum ikke kan
skimmel afrenses og derfor heller ikke
genbruges.

- Kræver renoveringen at
krybekælder opvarmes til 28 grader?
SVAR: Nej. Som tidligere nævnt
på informationsmødet på stadion
i slutningen af november, er det
knudepunkterne der skal varmes op til
17 grader.
- Er BO-VEST overhovedet sikker
på at få godkendt denne løsning af
kommunen og LBF?
SVAR: Der foregår en dialog mellem
alle parter, hvor GAB også er
med, alt tyder på vi når frem til en
godkendelse.
- Ud fra tegningerne der er vist
i et HPU referat, kan jeg ikke få

- Har GAB overvejet at kontakte
boligministeren for hjælp?
SVAR: Han har været involveret i
Galgebakkesagen før folketingsvalget,
men det kan da på sigt godt være en
ide at få en dialog med ham igen.
- Når VA formand Vinie svarer på
spørgsmål i Albertslund Posten
omkring huslejestigen, vil det klæde
hende at tage udgangspunkt i en
stor bolig, da det andet er misvisende
og kan give et forvrænget billede af
huslejestigningen.
►
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- NYT FRA GAB ◄ SVAR: Ja det er vi enige i og giver
beskeden videre. GAB vil også følge
op på, hvorfor VA´s bestyrelse ikke er
mere synlige i hele vores sag.
Klinkestørrelse på 12 x 12 er
forsvundet fra materialet, lysindfald
og vindueskarme vinkel & tykkelse,
køleskabe man kan se fra stuen af,
blev der også talt om.
FORMANDEN
Vores nuværende formand Maria
Ottesen som har haft orlov et par
måneder, har valgt at flytte fra
Galgebakken og i den forbindelse
skal vi have ny formand. Derfor
bliver der indkaldt til ekstraordinært
formandsvalg. Vi takker Maria for
hendes store arbejde i bestyrelsen og
ønsker hende held og lykkemed sit
nye liv udenfor Galgebakken.
URO PÅ VASKERIET
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Der har været et par episoder
med unge mennesker, der ved
skræmmende adfærd og indtagelse
af lattergas / lightergas har forstyrret
ro og orden på vaskeriet. Politiet
er på sagen. Vi vil ikke have den
slags adfærd her på Galgebakken.
Vi appellerer til forældre med unge
mennesker, om at tage en snak med
dem. For det kan have konsekvenser
for hele familien. Boligselskabet kan
ved domfældelse i disse sager, opsige
hele familien, hvis det viser sig de
kriminelle er bosat i Galgebakken.
Det er bestemt ikke noget vi fra
GAB´s side ønsker for nogen familier,

men trygheden for vores beboere
ligger os meget på sinde.
KONFERENCE OMKRING DE
17 VERDENSMÅL
Lørdag 25. januar var næsten
40 aktive beboerdemokrater fra
boligafdelinger i Vridsløselille
Andelsboligforening samlet til
konference. Verdensmålene var på
programmet, og snakken gik om,
hvordan VA kan integrere dem i sine
målsætninger. 2 medlemmer fra GAB
deltog.
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 smsordning 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
Ejendomskontoret på www.gbakken.
dk/ejendomskontoret/sms-service
Zahir og Lysette fra GAB



Foto Lise Buchardt

- BEBOERINDLÆG -

Om renovering af Galgebakken
Informationsmødet på stadion tidligere på året om forløbet og beslutningerne ifm. renoveringen var efter min
mening stærkt beroligende. Mange af
beboernes krav er efterkommet, skimmelproblemet bekæmpet med alle
midler, en ‘efter granskeren’ -tidsplan
baseret på den nyeste udvikling - og
en huslejestigning, der virker overkommelig.
Jeg blev derfor overrasket over GABs
lodret negative udmeldinger ved
denne måneds dialogmøde. Bl.a. overvejede man at fyre ingeniørfirmaet,
og mødedeltagerne blev bedt om ved
håndsoprækning at tage stilling til,
om det ikke ville være meget smartere
med en helrenovering, altså at rive
ned til soklen??!

Jeg er med på, at der er masser af
eksempler på fejlvurderinger i byggebranchen, men med det arbejde, der
ligger bag vores aktuelle renovering,
mener jeg ikke, der er nogen grund til
krav om voldsomme ændringer. Det
er tåbeligt at fortsætte med at betvivle
kompetencerne for det ene ingeniørfirma efter det andet - fuldstændig
uden mulighed for ændringer til det
bedre.
Tværtimod synes jeg, vi skal se at
komme igang! Inden skimmelrenoveringerne æder alle vores huslejepenge,
og inden jeg bliver tvunget over i en
meget lille, mørk lejlighed ved kirken.
Harriet Tang (73 år)
Vester 9-10A
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- BEBOERINDLÆG -

Dialogmøde med GAB
at nu skal vi bare have gang i den
helhedsplanen, som har trukket ud i
så mange år; men efterhånden, som
GAB har arbejdet sig dybere ned i
materien og indholdet af løsninger,
har holdningen ændret sig til, at GAB
nu ønsker mere tid til at få undersøgt
til bunds, om det ikke er mere hensigtsmæssigt at nedrive Galgebakken
til sokkel og få bygget nyt og derved
opnå at få udryddet skimmelspøgelset
effektivt.
Spørgelysten blandt de fremmødte var
stor og ikke underligt var det netop
Helhedsplanen, der kom til at fylde
hele mødet. Lysette besvarede spørgsmål efter bedste evne og det, der ikke
kunne svares på, blev noteret til senere
besvarelse. GAB medlemmer fløj rundt
i lokalet med mikofoner til de spørgelystne. Det fungerede fint og der var
stor tilfredshed med mødets afvikling
blandt deltagerne og med opfordring
til gentagelse af mødeformen.
af Jens Ellesøe Olsen

Foto Lise Buchardt

GAB havde arrangeret dialogmøde
med Galgebakkens beboere søndag d.
9. februar. Og rigtig mange var mødt
op – nok omkring 100. Måske var det
netop, fordi det blev afholdt en søndag eller også var det behovet for at
høre nyt om specielt Helhedsplanen,
at så mange var mødt frem. Det var
ihvertfald Helhedsplanen, som kom til
at fylde dagsordenen.
GABs fungerende formand Lysette
bød velkommen og indledte med at
fortælle om den kolossale arbejdsbyrde GAB er involveret i med deltagelse
i HPU (Helhedsplanudvalget). Lysette
fortalte at GAB foruden helhedsplanen også samtidig skal forholde
sig til alt muligt andet, der vedrører
Galgebakken. Helhedsplanen rummer
en hel del uafklarede elementer og
komplicerede problemstillinger, som
der bliver brugt mange timer på at
diskutere i HPU med vores rådgivere
NOVA5 og BO-VEST.
GABs holdning har tidligere været,
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- BEBOERINDLÆG -

GAB dropper
Tavshedserklæringen
Da bestyrelsen i Galgebakken går ind
for åbenhed, og har været imod den
tavshedes erklæring som Bo-Vest ønskede der skulle underskrives i forbindelse med at der bliver nævnt beløb i
forhold til udbud af helhedsplanen.
Da disse beløb blev offentliggjort
på informationsmødet, mener man
i bestyrelsen ikke der er grund til at
fastholde den erklæring.
Det blev derfor på bestyrelsesmøde
den 28/1-20 besluttede at det bortfalder og kun fastholdes som tidligere i
personsager.
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse

Tegning af Nina Vestergaard

- BEBOERDEMOKRATI -

Valg til formand for GAB
På regnskabsbeboermødet den 24.
marts skal der vælges en formand
til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse.
Jeg stiller op til dette valg med denne væsentligste begrundelse:
Jeg vil arbejde for en renovering af
Galgebakken som tager hensyn til
klima og bæredygtighed.
Alle er enige i at vores huse skal
være sunde og fri for skimmel, men
jeg mener at Bo-Vest ikke respekterer vores ønsker om bæredygtighed.

Benny Klausen
Vester 8-3A
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- BEBOERINDLÆG -

Protestplakat
Den lille Ventilationsgruppe har i
længere tid været kritiske overfor den
nu planlagte renoveringsplan. Det har
dog ikke været muligt at kommunikere med rådgiverne om de problematiske løsningsforslag. I frustrationen
over tingenes tilstand har vi fået
fremstillet en ”Protestplakat”. Hvis du
er enig i budskabet kan du rekvirere
10

plakaten på en af følgende måder:
Hent den på www.denlilleventilationsgruppe.wordpress.com eller send
en forespørgsel til kyedrank@comxnet.dk Herefter printer (A3 eller A4)
du og sætter den op på køkkendøren.
Den smukke plakat er udført
af Christian Desfeux

- BEBOERDEMOKRATI -

En ny bestyrelse
I forrige nummer af Galgebakkeposten skrev jeg om mine tanker om
at oprette en ad-hoc bestyrelse, som
skulle fungere sideordnet med den
almindelige bestyrelse (GAB), men
udelukkende skulle tage sig af renoveringsområdet.
Redaktionen havde sat en noget misvisende illustration på, forestillende en
hanekamp. Jeg havde i hvert fald ikke
tænkt på, at de to bestyrelser kunne
udvikle sig til modsætninger.
MEN. Jeg har senere talt med flere
beboere, som forstod min hensigt,
men mente, at det ville blive alt
for uklart og problematisk
og måske endda ulovligt
at organisere sig på den
måde. Jeg har derfor ikke
arbejdet videre med ideen.
Det forlyder også, at GAB
bruger næsten al sin tid på
renoveringen, og at de sædvanlige bestyrelsesopgaver næsten
ingenting fylder.
Det vigtige bliver derfor efter min
mening, at sørge for at stemme nye
medlemmer ind i bestyrelsen, som
er erfarne og vidende beboere, som
kan bidrage til bestyrelsesarbejdet
med holdninger og energi i forhold til
renoveringen.
Det fremgår ikke af dagsordenen
til det kommende beboermøde med
valg til bestyrelse, hvor mange nye
medlemmer der skal vælges. Der står
endda, at det skal besluttes, hvor stort

et antal medlemmer, vi skal have.
Dette skyldes muligvis, at GAB er
bekymret for, om der nu kan findes
tilstrækkelig mange interesserede. Det
er vigtigere end nogensinde, at vi får
en kompetent og samarbejdsduelig
bestyrelse, så jeg håber, rigtig mange
møder op og stemmer og selvfølgelig,
at gode kræfter stiller op til valget.
Susanne, Vester 2-14 (som desværre
ikke selv kan deltage i mødet!)
Kun én
bestyrelse!
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Foto Claes Solborg

- BEBOERINDLÆG -

Et besøg ved Verdens ende
af Claes Solborg
Vi bevæger os glidende i næsten total
stilhed. Indimellem et par kommandoråb, ”gyiiiib” eller ”giab”, måske
fulgt af en ekstra opfordring, ”Dubai,
gyiiiip”...... Dubai adlyder og trækker
til højre sammen med Tingeling. Vi er
i Bolterdalen, 10 km udenfor Longyearbyen . Dubai er spandets førerhund
sammen med Tingeling. Efter dem
kommer Frigg og Balder og endnu
fire hunde i otte-spandet, der trækker
os over sneen i den hvide verden.
Jeg er så heldig at være passager på
guidens slæde, den forreste af tre i
den lille gruppe. Tidligere har vi hilst
på mange af hundene i Basecamps
hundegaard; i modsætning til Grønlænderhunde elsker de at blive nusset
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og kælet for, og de appellerer alle
sammen voldsomt for at blive valgt til
dagens tur op i dalen. Vi har hjulpet
med at sætte seletøj på dyrene, der er
så ivrige efter at komme ud at løbe, at
slæden bliver holdt tilbage med noget,
der ligner et lille skibsanker i sneen.
Guiden har sikkerhedsudstyret med
på slæden, en riffel og en signalpistol i bæltet – for det tilfældes skyld
at vi skulle møde en isbjørn, hvilket
sker meget sjældent så tæt på byen.
Bjørnene er nysgerrige, og en gang
imellem aggressive; for seks uger siden, i dagene mellem jul og nytår, var
man nødt til at skyde én af dem inde
i byen, på trods af at de er fredede.
Efter et par timer, der synes at forløbe

- BEBOERINDLÆG alt for hurtigt, lyder den sidste kommando. ”Dubai, giap” og hundene
drejer – tilsyneladende lidt modvilligt
– til venstre op ad den sidste bakke og
tilbage ind i hundegården.
Longyearbyen ligger på Spitsbergen,
den største ø i Svalbard, kun ca. 1000
km fra Nordpolen på 78 graders nordlig bredde. Et helt utroligt sted, her i
februar i den sidste del af polarnatten.
Solen har ikke vist sig siden oktober
og vil først dukke op på Soldagen
8. marts. I ”blåtiden” som februar er
den del af, er solen dog så tæt under
horisonten, at himlen lyser lidt op
i smukke pastelfarver, blåt og rosa/
orange mellem 10 og 14. Udover et
par små russiske samfund er Longyear den eneste reelle bebyggelse på
Svalbard med ca. 2200 indbyggere.
Der mangler intet: børnehaver, skole
med over 200 elever, ”Svalbardbutikken” (den lokale COOP, større end
Brugsen i Vestcenteret ), sygehus,
regeringsbygning (guvernøren her
kaldes ”Sysselmannen”), mange butikker med udstyr til arktiske expeditioner og sågar et universitets-fakultet,
Arktisk Forskningscenter. Fjernvarmeværket fyrer med kul, der brydes
lokalt (alle bedyrer, at Svalbards kul
er meget ”rene”, og hvad skulle de
ellers bruge med den 5 måneder lange
nat og tundraen, som man ikke kan
bygge ordentlige fundamenter på, fx
til vindmøller). Sikkerhedsbevidstheden er meget fremtrædende; det er
forbudt at forlade byen uden tilladelse og uden at være bevæbnet eller

i selskab med en bevæbnet guide.
Studerende på forskningscenteret og
offentligt ansatte tilbringer en uge på
sikkerhedskursus med skydetræning,
køreundervisning på sne- ”skuter” og
kendskab til overlevelses teknikker
ude i fjeldene. Ingen fordøre i byen er
låste: skulle man undtagelsesvis møde
en isbjørn, gælder det om hurtigt at
komme ind i et hus.
Ugen deroppe bød på flere snestorme og temperaturer ned til minus 25
grader, hvortil kom vindfaktoren. To
lag langt uldundertøj, forede bukser,
uldsweater og en jakke eller parka er
nødvendig påklædning. Trods kulden
har Svalbard oplevet temperaturer
langt over normalen de sidste 8 år; så
det er ikke bare i Danmark, at temperaturerne går amok ( i skrivende
stund i Galgebakken 15. februar kl. 20
er der 12 grader udenfor.....!).Lokale
jeg talte med mente gennemsnitstemperaturen over hele året var steget
med 5 grader de sidste 20 år. Hav og
fjord fryser ikke ofte til som tidligere, ►
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- BEBOERINDLÆG besluttet sig til at blive, indtil nu i tre
år. Der er fri indrejse for alle nationaliteter på Svalbard, dog kommer man
ikke videre, hverken til Norge eller
EU. Efter nordmænd er den største
etniske gruppe fra Thailand.
Overvældet af mange indtryk sad Galgebakkepostens udsendte i onsdags i
Longyear Airport (verdens nordligste)
og tænkte på den forløbne uge, mens
SAS-flyet til Oslo rullede op foran
terminalen, hvor al skiltning både er
på norsk, engelsk og russisk. Der var
to ting, jeg ikke havde mødt under mit
ophold: For det første var jeg glad for
ikke at være stødt ind i en isbjørn; for
det andet var det en skuffelse ikke at
have set nordlys. Men det blev i rigt
mål opvejet af mødet med det lille
velorganiserede og dybt fascinerende
samfund ved verdens ende.

Foto Claes Solborg

◄ vandet absorberer mere sollys og
bliver varmere, og vindene bliver som
følge deraf også varmere. Få steder
stiger temperaturen relativt hurtigere
end på Svalbard, hvor forandringen er
seks gange større end man ser globalt.
Opvarmningen har forøget lavinefaren til et punkt, hvor Sysselmannens
administration nu ønsker at nedrive
ikke mindre end 142 boliger.
Mange lokale foretrækker polarnatten frem for sommeren, der er stort
sammenhold og mørket er ”koseligt”
med mange hyggelige restauranter
og barer. Og en del børn kommer
der åbenbart også ud af det, en guide
mente der var ca 600 børn under 15
ud af de 2200........... En dansk indehaver af en souvenirbutik fortalte, at hun
som mange andre var blevet smittet
med Svalbard-bacillen og efter et
kortere besøg mod forventning havde
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- TÅRNET -

Enighed om opførelse af Tårnet
Tårnudvalget, som består af beboere fra
Hyldespjældet og Galgebakken, har vedtaget rådgiverens (Niras) projekt til opførelse af det nye tårn.
Næste skridt er at søge byggegodkendelse
i Albertslund Kommune.
På grund af en meget stram økonomi for
projektet er det besluttet at spare udgiften
til varmgalvanisering af tårnets stålkonstruktion. Det har selvfølgelig konsekvenser for holdbarheden og det må forventes
at tårnet efter en overskuelig årrække, vil
ligge som en bunke rust på toppen af betonfundamentet. Ligeledes er udsigtsplatformen på toppen sparet væk, således at
man kan bevæge sig op i tårnet til øverste
trin og derfra nyde udsigten mod syd ned
over Albertslund, men i andre retninger
er udsynet blokeret af trætoppe. Det kan
dog afhjælpes ved at fælde et antal træer,
men dette er såvidt vides ikke en del af
projektet.
Måske var det en idè at opsætte et periskop, som rager op over trætoppene og
som kan transmittere et 360º panorama
til en 60 tommer skærm i et skur med
overdækning på jorden, så kan beskuerne
stå i tørvejr og uden fare for at falde ned
og nyde udsigten til Herstedhøje, Roskilde
Domkirke, Ishøj Strandpark og Zoo Tårnet. Så behøver vi ikke at gå op i tårnet,
hvorfor det så heller ikke skal nyopføres.
Det kan der da spares en del penge på.
af Jens Ellesøe Olsen

►
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- ELEKTRICITET -

Sådan får du en lavere
el-regning
En leverandør af el ved navn Vindstød har i den forløbne måned husstandsomdelt et tilbud til Galgebakkens beboere om at vælge dem som
leverandør. Det er sket efter aftale med Galgebakkens Administrationsselskab BO-VEST. I tilbuddet oplyser firmaet, at vi vil få en lavere
eludgift, hvis vi skifter til dem. Og at vi vil få vindmøllestrøm.
fra og med i morgen uanset, hvilken
leverandør du har. Det gør du ved at
ændre dit strømforbrug.

Lavere eludgift?
Ja, Vindstød kan tilbyde levering af
el til en lidt lavere pris, fordi de har
effektiviseret deres IT-system, så de
ikke er nødt til at afkræve forbrugerne
en abonnementsudgift.
Vindmøllestrøm?
Ja, Vindstød henter ligesom andre
leverandører sin strøm fra elværkerne,
som får den fra kulværkerne og vindmøllerne. Man behøver således ikke
skifte til Vindstød for at få miljøvenlig strøm.
Elektricitet og miljø
Du kan styrke mijløet på egen hånd
16

Dit elforbrug
Du er måske en af de såkaldte ”røde
forbrugere”, der har lyset tændt i
værelser uden at der er brug for det.
Prøv at kigge på, hvor mange lyskilder du har tændt i aften klokken 19,
når mørket er faldet på. Har du lys
tændt i lokaler, du ikke lige bruger?
Det koster strøm.
Har du sat strømbesparende elpærer i
dine lamper. Det koster strøm, hvis du
ikke har.
Bruger du død strøm døgnet rundt på
tv og pc’er? Også det koster strøm.
Er temperaturen i din fryser unødvendigt lavere end -18ºC?
Hvis man gør regnestykket op, så
giver det en betydeligt lavere elregning at lægge sine vaner om.
Lars Messell

- BEBOERINDLÆG -

Åbent brev til GAB
Sendt pr. e-mail til GAB d. 23. februar
I forlængelse af en længere face-book
debat skrev GAB medlem Thomas, at
han ikke var på facebook, hvilket understregede det problematiske i at føre
en debat på et medie, som ikke alle er
tilsluttet. Når GAB havde besluttet at
kortslutte den almindelige procedure
med formandsvalg på det ordinære
beboermøde 24. marts, var dette dog
uundgåeligt.
Først juristeriet: Nu skal vi åbenbart
vente et par uger med at lovliggøre
bestyrelsen et par uger før mødet den
24.marts; gad vide, hvorlænge bestyrelsen har bestået af 8 medlemmer ?
Det giver ingen mening og peger i sig
selv på, at mødet den 9. skal aflyses.
Dernæst formandsvalget: På nuværende tidspunkt er der to kandidater,
Lysette og Benny Klausen. Derudover
er det muligt, at andre vil kandidere.
Denne proces bør have sin tid, således
at beboerne får tid til at orientere sig
om og debattere eventuelle kandidaters valggrundlag. Det kommende
meget vigtige valg til bestyrelsen
drejer sig ikke kun om formandsvalget, men om i det hele taget at få valgt
en bestyrelse, der enten (efter mange beboeres ønske) skal indeholde
nogle byggesags- og teknisk kyndige
medlemmer, eller under alle omstændigheder en gruppe, der vil stå tæt
sammen i det kommende meget

omfattende arbejde med at forholde
sig til renoveringen.
En alternativ dagsorden til 9. marts
kunne være, at man for en kort stund
vælger et medlem til bestyrelsen, således at antallet kommer op på 9; jeg
har indtil nu kendskab til to beboere,
som gerne stiller op til dette. Ellers
vil jeg under pkt. ”godkendelse af
dagsorden” stille forslag til at mødet
aflyses.
Hermed endnu en opfordring til GAB
om at aflyse det helt overflødige
beboermøde den 9. marts. Stå fast
og dæk jer ikke bag Bo-Vest denne
gang, sporene skræmmer. I efterlyser
ofte beboernes opbakning, den vil I
helt sikkert få, såfremt i beslutter en
aflysning.
På gensyn til det ordinære beboermøde den 24. marts.
Claes Solborg
Skrænt 1-7
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- REDAKTIONEN -

Interview med
Henrik Seidenfaden
Du er ansat som aktivitetsmedarbejder. Hvad består dit arbejde i?
Jeg er uddannet som pædagog. Jeg
har været ansat i Bakkens Hjerte
1988-1993.
I starten af 70’erne kaldte man det,
der foregår på GB, for Fritidscenter-tanken, hvor man kunne være
sammen på tværs af aldersgrupper.
Det er vigtigt at være sammen og
lave noget sammen. Det forebygger
ensomhed, kriminalitet og uhensigtsmæssig gruppedannelse. Man
får kendskab til hinanden og får talt
sammen. GB har været et vigtigt
forbillede i forhold til andre bebyg18

Red. Lise Buchardt

gelser i området. Det styrker et sted at
fokusere på fællesskabet, og det føler
jeg mig som en del af.
Jeg blev ansat her i 2015. Man pointerede, at de gamle traditioner skulle
videreføres, men man var også meget
åben for nye tiltag. Det har betydet, at
vi har indført nogle børnearrangementer fx Fester med klubben, Halloween,
Børne Sankt Hans, Børnegruppen som
mødes om søndagen og det nyeste
tiltag er Lektiehjælp. For de voksne
er der etableret Fredagsbar, Bankospil
og andre ting. Derudover hjælper jeg
de grupper, som er etableret, og sørger
for tid og rum til, at de kan fungere.

- REDAKTIONEN Vi har jo også 2 værksteder, som jeg
understøtter.
Jeg fungerer som pedel for beboerhuset i forhold til at efterse og vedligeholde tingene. Jeg har fx malet
baren, døre og stolene. Sidst men ikke
mindst er der udlånet, som giver mig
en rigtig god kontakt med beboerne.
Hvad er dit kendskab mere generelt
til beboerne?
Jeg har boet over 50 år i Albertslund,
så mange har jeg kendt af udseende og
mere personligt gennem mit arbejde
i klubben, og andre har jeg så lært at
kende på de år, jeg har været her nu.
Jeg har en god fortrolighed med mange
voksne heroppe, og jeg synes, at vores
samarbejde fungerer rigtig godt, og jeg
er meget åben for nye tiltag. Det er vigtigt, at aktiviteterne bliver ført ud i livet,
ellers mister man sin troværdighed.
Og så er GB heldig at have en købmand, at have et vaskeri og at have
et beboerhus, der kan være med til at
skabe liv.
GB er en af de få almene byggerier,
som har et udlån. Hvad får beboerne for pengene?

Aktivitetsmedarbejder eller Boligsocialmedarbejder er vel 2 ord for
samme indhold.
På GB har man valgt at forebygge
frem for at lappe på tingene, hvis det
går galt.
I Godthåbsparken fx bruger man 4,5
millioner kr. på fællesaktiviteter, herunder et svømmebad. Det er bare en anden
måde at bruge penge på at etablere
fællesskab end her i GB. Heldigvis er
der plads til forskellige måder at gøre
tingene på i Albertslund.
Værktøjsudlånet giver god mening, når
vi skal arbejde mod et mere bæredygtigt
samfund. Elektriske værktøjsmaskiner
har aldrig været billigere, og det kan
være fristende, at man selv køber fx en
slibemaskine. Det er dog sjældent den
bedste kvalitet sammenlignet med vores
maskiner, og man sparer både på klima
og plads i sit hus ved at låne sig frem.
Desuden har vi de store maskiner, som betonboremaskine, damprenser og lignende,
som er meget dyre at anskaffe.
Socialt holder jeg også lidt øje med
de unge mennesker, som ’hænger ud’
heroppe, så man kan håbe på, at det ikke
kammer over, i hvert fald mens jeg er på
arbejde.

Fra Ejendomskontoret til beboerne i Galgebakken
Grundet persondataforordningen,
er vores database med beboernes
mobilnumre blevet slettet.
Vi er i fuld gang med at få opbygget
en ny database. Gå ind på Galgebakkens hjemmeside og tilmeld dig.

Under fanen Ejendomskontor/
sms-service
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Irene Monberg

VIGTIGT
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- DEBATINDLÆG -

Jeg har talt med en ansvarlig mand,
som står for afhentning af vores
affald.
Stewart fra Driften, der står for tilsyn af
affalds ø’erne, kom tilfældigt forbi og
vi fik en rigtig god snak med manden
(jeg fik ikke spurgt efter hans navn).
Han siger, at der desværre blandes
almindeligt restaffald i Grønt affald.
Vi talte med ham, om hvad vi kan
gøre, større skilte osv. Manden sagde,
at vi gjorde det rigtig godt her på
Galgebakken. Det er det sted, der ser
bedst ud i Albertslund. Han mente
ikke flere skilte ville hjælpe.

Foto Lise Buchardt

Affaldssortering
på Galgebakken

Stor tak til Stewart og andre, der bruger mange timer, hver uge på at rydde
op efter os, og også til de frivillige
ambassadører.
Hvor er det dejligt, at vi bliver bedre
til at sortere affald på Galgebakken.
Birthe Y. Nielsen, Over 1-3
Terrakotta tårnet
i det buddhistiske tempel
rejser sig
Figur på figur
af
Buda
Vandet
de henter vandet
En kø af plastik dunke
venter på vandbærere
Pigerne
går frem og tilbage
Vandet løber ud
fra haner
med krokodille munde
Og farlige slanger
Fra Nepal digte
Marina Testa Pedersen
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- HELHEDSPLAN -

Et galehus
Peter: Goddag Ole, hvordan går det?
Ole: Jo tak, det går godt, vi har lige
fået nye vinduer, så nu sparer vi en
masse på varmeregningen, og vi får
ikke trafikstøj ind i stuerne.

Peter: Det var da skidt.
Ole: Nej, det var nu ikke så skidt, for
vi fik at vide, at vi bare skulle hæve
temperaturen, så det ikke var så koldt
på gulvene.

Peter: Ja, men det var da godt
Ole: Nej, det er nu ikke så godt, for
når vi så ud af vinduerne, kunne vi
ikke se noget. Vi blev blændet, fordi
vinduesrammerne var sorte.

Peter: Det var da godt.
Ole: Nej, det var nu ikke så godt,
for nu er afgasningen steget, og vi
har fået hovedpine og svie i øjnene
igen, og nu er varmeregningen meget
højere, end før vi fik nye tætte vinduer
i huset.

Peter: Det var da skidt.
Ole: Nej, det var nu meget godt, for
vinduerne skulle males alligevel, så
malede vi dem i en lys farve.
Peter: Det var da smart.
Ole: Nej, det var nu ikke så godt, for
vi fik dem malet med en maling, der
ikke var indeklimamærket, så vi fik
hovedpine og svie i øjnene

Peter: Det var da skidt. Nå, men nu
må jeg videre. Held og lykke med
indeklimaet. Farvel, farvel
Ole: Tak skal du have. Farvel
Indsendt af Benny Klausen

Peter: Det var da noget møg.
Ole: Ja, det kan man godt
sige, men så fik vi sat ventiler i væggene, så hovedpinen
forsvandt, og det gjorde irritationen i øjnene også
Peter: Det var da godt.
Ole: Nej, det var nu ikke så
godt, for nu blev vikolde om
anklerne, og vi er blevet
forkølede, fordi det trak
ved gulvene.
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- HELHEDSPLAN -

Jaget fra hus og hjem af
af Jens Ellesøe Olsen
skimmelsvamp

Vores naboer Fenja og Jesper med
deres 2 børn Luna og Milo skal
flytte. Skimlen har igennem flere
år gjort livet rigtig surt for familien
med gentagne skimmelsaneringer og
udbedringer. I det sidste halve år har
de ikke kunnet bo i 2 af deres 4 rum i
A4 boligen. Datteren er hårdt ramt af
snue, hovedpine, tilstoppet næse og
ondt i halsen. Deres bolig er nu erklæret uegnet til beboelse.
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Familien elsker Galgebakken og har
ikke noget ønske om at forlade boligområdet. De har forsøgt at blive genhuset i Galgebakken, med mulighed
for at flytte tilbage, når deres nuværende bolig var blevet renoveret efter
Helhedsplanen. Men denne løsning
har ikke været mulig, fordi familien
har krævet en skimmelfri lejlighed af

hensyn til datterens skimmelallergi.
Familien har istedet fået tilbudt en
permanent bolig i Vest uden løfte
om, at kunne komme tilbage til deres
A4’er efter renoveringen.
Fenja og Jesper er kreative og ressourcestærke personer, som betyder rigtig
meget for sammenhængskraften og interaktionen blandt strædets beboere og
det er derfor vemodigt at sige farvel
til familien.
Vi har spurgt familien, hvordan de har
oplevet forløbet af sagsbehandlingen
hos BO-VEST.
Hvor mange år har i kæmpet med
skimmel i jeres bolig og hvor mange
gange har der været foretaget udbedringer?
Igennem de sidste 6-7 år er der
foretaget skimmelrenovering ca. 10
gange, vi kan ikke huske nøjagtigt,
hvor mange gange der er blevet renset
for skimmel, vasket vægge, spartlet
og malet og skiftet gulv i A2 delen og
køkkenregionen. Hver gang der renoveres er det naturligvis til stor ulempe
og gene i familiens dagligdag. Men vi
er da glade for, at der er blevet taget
aktion på problemet.
Hvilke sygdomssymptomer har i
oplevet?
Vi tror kun det er vores datter, som
har vist symptomer. Når vi har været
på ferier i 2-3 uger forsvinder symptomerne og vender tilbage så snart vi
kommer hjem igen.

- HELHEDSPLAN Hvordan har familien fungeret
igennem det sidste halve år, med kun
stuen og et værelse som beboelse?
Det er meget besværligt at skulle sove
4 personer i stuen og ingen, hverken børn eller voksne, har plads til
privatliv. Det kræver stor tålmodighed
og forståelse at få familielivet til at
fungere på en ordentlig måde, ikke
mindst når der er en teenage pige i
huset.
Har i fået husleje-kompensation for
de 2 ubeboelige værelser?
De 2 værelse i A2 delen har vi ikke
brugt i de sidste 5 måneder. Vi har
spurgt driften, om vi kan blive kompenseret i huslejen. Svaret er at der
normalt udbetales kompensation. Men
vi venter stadig på en afklaring af
spørgsmålet.
Hvordan har driften og BO-VEST
håndteret jeres bo-situation?
I denne situation har vi følelsen af
at være havnet mellem 2 stole. Vi er
skiftevis blevet henvist til Driftskontoret og Genhusningsteamet i BOVEST. Der har manglet en håndfast
sagsbehandling, hvor der var forståelse for vores families bosituation og
beredvillighed til at hjælpe os. Vi har
modtaget fejlagtige og forældede rapporter om luftprøver, dokumenter fra
Driftskontor er ikke blevet sendt til
Genhusningsteamet. Langsom sagsbehandling fordi personalet har travlt.
Vi kunne godt have ønsket os en mere
fleksibel håndtering af vores sag fra
BO-VESTs side.
Hvorfor har i ikke fået tilbudt en
genhusningsbolig på Galgebakken

og dermed mulighed for at flytte
tilbage til jeres A4’er?
Vi har fået tilbud om genhusningsbolig på Galgebakken, men vi betingede
os, at få en attest med en luftprøve
fra lejligheden, som kunne vise at
der ikke var skimmel. Vi ville ikke
risikere at flytte fra asken til ilden af
hensyn til vores datters helbred. Det
var ikke muligt og derfor må vi acceptere at skulle flytte fra Galgebakken
til en nyrenoveret bolig i Vest. Og
det er vi da glade for, men desværre
betyder det også, at vi må give afkald
på muligheden for at flytte tilbage til
vores A4’er.
Hvis BO-VEST havde vist fleksibilitet i sagsbehandlingen, burde det være
muligt at få dispensation fra de rigide
regler om genhusning og givet os
sikkerhed for, at kunne flytte tilbage
til vores A4’er.
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- BEBOERINDLÆG -

Når det pibler i haverne,
kribler det i Havevennerne

Foto Lise Buchardt

Der er altid plads til én til.

Foråret står for døren, og Havevennerne er ved at forberede sig
på - ligesom sidste år - at give en
hjælpende hånd til de beboere, som
af forskellige grunde ikke magter at
holde deres for- og baghave.
I år er vi seks beboere, som godt vil
give en hånd med, men der er helt
bestemt plads til flere havevenner, så
flest muligt kan få glæde af indsatsen.
Så vil du være med på hjælperholdet,
så meld dig endelig.
Vi erfarede sidste år, at der faktisk
er en del gode naboer og strædeboer,
som giver hinanden en hånd med,
hvor det er tiltrængt, og det er jo rigtig
24

dejligt og helt i Galgebakkens ånd.
Hvem kan vi hjælpe, og med hvad?
Selvom vi er blevet flere havevenner, er kapaciteten ikke ubegrænset,
og de, der kan selv, og måske bare
ikke elsker havearbejde, hører derfor
ikke til dem, vi kan tilbyde hjælp. Vi
foretager en prioritering af, hvem vi
vurderer trænger mest, men alle, der
har søgt, vil få en tilbagemelding.
Vi gør det ”glad og gratis”, men må
tilstå, at vi hverken er havearkitekter
eller gartneruddannede. Vi klipper
ned, luger, bringer græsset i slåhøjde
efter bedste evne og efter aftale med
have”ejeren”.

- BEBOERINDLÆG Når vi har modtaget ansøgningerne, går vi en tur rundt og kigger på
haverne udefra for at få et overblik
over mængden af opgaver, men ingen
skal frygte, at vi pludselig står i deres
have. Vi kontakter den, der har bedt
om hjælp, for at vi sammen kan afklare, hvad beboeren ønsker gjort og
hvad vi kan bidrage med.
Hvor søger man hjælp fra
Havevennerne?
Hos vores aktivitetsmedarbejder
Henrik, som har kontor ved vaskeriet,
eller på Ejendomskontoret i Øster 10
ligger der ansøgningsskemaer, som
man skal udfylde med navn, adresse

Nøøøj,
hvor vi roder
Der dukker flere og flere byggehegn op i
Galgebakken. Sidste år var det omkring Bakkens Hjerte, der skulle rives
ned. Lige nu er det i forbindelse med
etablering af prøveboliger forud for helhedsplanen. Der er sker noget i Mark,
Skrænt og Øster. Her skal der bygges
prøveboliger på en A-, B- og en D-bolig.
I alle tilfælde er der, eller vil der
blive afspærret et område omkring
de enkelte boliger. Samtidig med
dette er der oprettet byggepladser på
Parkeringsplads B (mellem Neder og
Sønder), græsarealet ud for D-boligerne i Skrænt, og ved det gamle ejendomskontor i Øster 1.

og tlf.nr, og med et par ord om, hvad
man ønsker hjælp til.
Da Ejendomskontoret hører under
BoVest, og Henrik er ansat af BoVest,
skriver man under på, at det er ok,
at disse oplysninger videregives til
Havevennerne. Dette på grund af ny
lovgivning om persondata.
Havevennerne tager fat, når man kan
se, hvad der dukker op i haverne i
foråret, og tilbyder en opfølgning i
efteråret, hvor der skal ryddes op og
skæres ned.
På vegne af Havevennerne
Janne Jørgensen

- NYT FRA DRIFTEN -

I løbet af sommeren skal der bygges
et nyt ejendomskontor og en materielgård, ved den nuværende materielgård
mellem Torv, Øster og Genbrugspladsen. Det betyder endnu flere byggepladser og ”roderi”.
Alt dette er vilkår, som vil fortsætte
i mange år. Forstået på den måde at
renoveringen af hele Galgebakken,

►
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- NYT FRA DRIFTEN ◄ ligger foran os, og i den forbindelse
skal der etableres byggepladser. Lige
nu ser vi kun nogle forberedelser til
gennemførelsen af Helhedsplanen.
”Roderiet” bliver ikke mindre når
renoveringen gennemføres. Byggepladser fylder og giver ”rod” i omgivelserne.
Der er også andre steder det roder.
Hvis man ser ud over de forskellige
parkeringspladsers grønne områder, er
der henstillede anhængere, efterladte
cykler og andre ting, som beboere
har stillet fra sig. Dette opfattes som
rod. Anhængerne kan placeres, så de
fylder mindst muligt. Cyklerne kan
fjernes ellers stilles andre steder.
Ud for affaldsøerne oplever vi stort
set dagligt, at der henstilles møbler,
emballager, eller rester fra oprydninger eller fraflytninger. Alt sammen
noget, som nogle beboere har efterladt. Oftest er det noget, som skulle
have været afleveret på genbrugspladsen. Det fremstår som rod, og medarbejderne bruger mange kræfter på at
rydde op efter beboerne.
Det grønne personale vedligeholder i
øjeblikket stiarealer, som virker som
roderi imens arbejdet pågår, men
efterfølgende vil det fremstå som et
friskere Galgebakken. Roderiet har en
mening. Driften gør alt for at leve op
til beboerdemokratiets beslutninger
om, at opretholde Galgebakken som
et vedligeholdt grønt område.
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Fjernelse af affald i områderne, sørge
for at der altid er hundeposer eller
hele affaldsbeholdere i nærheden, og
sikre at affaldsøerne fungerer, selv
om de har været udsat for brand eller
hærværk, er en af ejendomsfunktionærernes vigtigste daglige opgaver.
Der bruges mange kræfter på dette.
Alt dette rod kan bedst løses ved at vi
hjælper hinanden. Håndværkerne rydder op efter sig selv. Beboerne sætter
sine efterladenskaber på de korrekte
placeringer (Genbrugsgården). Medarbejderne fjerner det, der ligger og
flyder. Ved at hjælpe hinanden kan vi
løse de fælles opgaver.
Det er ikke meningen at medarbejderne skal rydde op efter alle. Det vil
kun betyde at der bliver mindre tid
til beboerservice, vedligeholdelse og
pleje af Galgebakken.
Hvis alle tænker sig om, kan vi i fællesskab sikre at Galgebakken fremstår
pæn, ren og fremkommelige. Dog kan
der med hensyn til Helhedsplanen
være kortvarige gener i dat daglige.
Laden stå til, giver et udtryk af ligegyldighed. Det er ikke Galgebakken
og det er ikke det medarbejderne skal
bruge alle sine ressourcer på.
Med venlig hilsen
Jens G. Damgaard
Ejendomsmester



- HELHEDSPLAN -

Besparelser på varmeudgift
efter Helhedsplanen
Af Jens Ellesøe Olsen

I sidste nummer af Galgebakkeposten bragte vi en artikel under overskriften ’Huslejestigning på 17% efter Helhedsplanen’.
I artiklen satte vi spørgsmålstegn ved
de forventede besparelser på varmeudgifter, som vores rådgivere stiller os
i udsigt.
Vi har siden forfulgt emnet og stillet
spørgsmål til Kristian Overby, Seniorprojektleder BO-VEST.
Vi har bl.a. spurgt om energiforbrug
til varmt brugsvand er indeholdt i
rådgivernes energiberegninger og vi
har fået modstridende svar på e-mail
fra Kristian Overby.
Først fik vi at vide, at det var indeholdt, dernæst at det alligevel ikke
var indeholdt og til sidst et dementi,
som oplyste at energiforbrug til varmt
brugsvand var indeholdt.
Det tyder på at vores rådgivere ikke
aner, hvad de har med at gøre. Og
efterlader os beboere mere forvirrede
end oplyste.
Derfor har vi spurgt Kristian Overby,
om at få tilsendt rådgivernes energiberegninger på vore boligers varmetab.
Til vores store forundring har det
ikke været muligt og vi har modtaget
nedenstående kryptiske svar pr. mail
dateret 7.2.2020:
Hej Jens
Jeg har forhørt mig hos rådgiver. De
energirapporter der er udarbejdet er

for en tidligere udgave af helhedsplanen og tallene er ikke helt de samme
som dem vi bragte på informationsmødet 25/11. Der er ikke noget
fordækt, men vi vil gerne forsøge at
begrænse forvirringen. Jeg ønsker at
få udarbejdet et mere retvisende materiale omkring energiforbrug – varme, vand og el - på boligerne som vi
kan ligge på renoveringshjemmesiden. Vi venter med at lave dette, til vi
er nået til enighed med Albertslund
Kommune omkring byggetilladelse
og vi forhåbentligt kender den endelige løsning for helhedsplanen ved
afslutningen af hovedprojekteringen.
Dette sker forventeligt i april/maj.
Jeg er i gang med at indhente priser
på koldt brugsvand og skal i dialog
med Albertslund Forsyning omkring
prisloft/prisbund problematikken du
også har nævnt.
Hvis det har interesse kan vi godt aftale en dag hvor du kan se dokumenterne, men jeg ser ikke nogen grund
til at vi får udbredt et materiale der
skaber mere forvirring på emnet.
Med venlig hilsen
Kristian Overby - Seniorprojektleder
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- NYT FRA GAB -

Nyt fra udlånet
Lektiehjælp

En af vores rare hjælpsomme beboere
tilbyder nu lektiehjælp til Galgebakkens folkeskole og gymnasieelever.
Waqas Sethis kompetence er matematik, fysik o.l. på højt niveau, men
efter mange års studie er Waqas også
velfunderet i dansk og engelsk.
Første dag hvor i kan få lektiehjælp
er tirsdag d.03.03 kl.17.00 i Beboerhuset. Hvis det viser sig at være brug
for det, udvider vi muligvis tilbuddet
efter behov.
Så sidder du og tumler lidt for længe
med ligningerne eller grammatikken,
er det måske en god idé at komme
forbi Beboerhuset og få hjælp. Det
er gratis og forældre må naturligvis
gerne deltage og hjælpe. Vi sørger
for saftevand og kaffe / te til arbejdet.
Bemærk at tilbuddet gælder for alle
folkeskole og gymnasieelever o.l.
uanset alder og niveau.
HJÆLP til køkkenet
Vores spisehuse oplever for tiden
rigtig stor søgning. Flere onsdage har
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der været helt udsolgt med huset fuld
af sultne og glade beboere. Fredage er
også bedre besøgt end længe. Antallet
af frivillige er dog dalet lidt, hvorfor
der her skal lyde en opfordring til at
få meldt jer til køkkentjanserne. Det
kan være som enkeltpersoner eller
som hold. I får som sædvanlig al den
hjælp i har brug for, også i køkkenet,
hvis det kniber med et eller andet.
Indkøb og opvask bliver der også
sørget for. Der mangler pt. hold til 15.
og 29. april, 03. og 10. juni samt alle
dage efter sommerferien og til jul.
Lad høre fra jer.
Banko

Søndag d.22. marts kl.15.00 til 17.00
spiller vi banko og hygger i Beboerhuset. Vi spiller 6 spil + oprydningsspil. Der er naturligvis dejlige præmier, åbent i baren, gratis kaffe / te m.m.
En plade koster 15 kr. Tilmelding
senest d.19. marts kl.18.00.

- ØKONOMI - - BEBOERINDLÆG

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
		
Janik La cour
		
Karsten Ankerdal
		
Anette Pedersen
		
Anita Parly Jensen
		Mathias Hansen
Sekretær:
Lasse Wilson		

Galgebakkens hjemmeside

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

Galgebakkeposten

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

Ansv. Redaktør: Lars Messell
galgebakkeposten@hotmail.com

Trafikudvalg
Trafikudvalg@gbakken.dk

Genbrugsgården - Øster 7-10

Agendagruppen
agendagruppen@gbakken.dk

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

IT-udvalg
itudvalg@gbakken.dk
Kunstudvalg
kunstudvalg@gbakken.dk
Beboerhusgruppen
Dorte Brink
Tlf.: 28 91 82 27
Husreglement udvalg
Birthe Y. Nielsen
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- KONTAKTER -

Brugergruppen
Birthe Y. Nielsen 			
birtyn57@gmail.com

Ervin Olsen
Tlf. 20 45 78 30
ervinolsen@gmail.com

Koret
Kristian Olsen
Tlf. 28 36 50 81

Cykelværkstedet
Sønder 1-5
Tlf.: 28 35 03 01
Åbningstider:
Ma-fr:		
Lørdag:		

13.00 – 18.00
12.00 – 16.00

Købmanden
Torv 2-10a
Tlf.: 43 64 00 22
Åbningstider:
Alle ugens dage

08.00 – 19.00

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
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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

- KONTAKTER -

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 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:		
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

Foto Lise Buchardt

Når du henvender dig til os, bedes du sikre dig
at vi får alle dine oplysninger.
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- BEBOERUDLÅNET -

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.

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).

Fadølsanlæg: Leje/depositun 100/650 kr
Fustager skal købes i Udlånet og bestilles
senest 14 dage før brug.

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

Presenning 5x4 m
10/200 kr

Spørg om det du mangler!

