
Galgebakkep sten
Nr. 448   November 2020

Efterår på Galgebakken...
Foto Lise Buchardt



Om Galgebakkeposten

Galgebakkeposten produceres af en åben beboergruppe og udkommer 10 
gange om året i februar, marts, april, maj, juni, august, september, oktober, 
november og december.

Det bringer vi i bladet
Galgebakkeposten er beboernes blad, og derfor bringer bladet alt, hvad 
beboerne ønsker offentliggjort, som henvender sig til alle beboere. Artikler 
som er for lange, indeholder klart ukorrekte oplysninger, er partipolitisk 
propaganda eller er personkrænkende vil ikke blive bragt.

Galgebakkeposten bringer læserbreve, køb/salg annoncer og ønsker om 
boligbytte fra læserne. Desuden annoncer fra private firmaer, der ligger på 
Galgebakken.

Galgebakkeposten udgiver ikke anonyme artikler.
Artikler underskrevet med personnavn står for personens regning, uanset 
om han er medlem af dette eller hint udvalg.

Deadline for næste nummer
Deadline mandag d. 23. November 2020

Udgivelse omkring d. 1. i måneden.
Indlæg efter deadline bringes først i efterfølgende nummer.
Kontakt: galgebakkeposten@hotmail.com
Grafik & Layout: Christian Desfeux

Tryk: CJGrafik - www.cjgrafik.dk

Redaktionen 

Claes Solborg   Skrænt 1-7  2184 2261
Jens Ellesøe Olsen,  Over 8-2  4264 3680
Lars Messell (ansv.)  Vester 2-14   4364 6590
Lise Buchardt   Over 10-8   2077 1696
Nina Vestergaard  Vester 9-18 A   4364 5463 
Christian Desfeux, Skrænt 4, 5A   cdesfeux@hotmail.com

2



3

Kolofon  ................................................................................................. 2
Indholdsfortegnelse  ............................................................................. 3
Galgebakken har valgt ny bestyrelse ................................................. 4
Landsbyggefonden lægger op til bæredygtighed ved renoveringer ............ 6
Fra Genbrugsgården ........................................................................... 7 
Skriv under på borgerforslag ............................................................. 8
Haiku digte af Margit Kristensen Klok  ............................................ 8
Faldulykker i Beboerhuset .................................................................. 9
Undskyld, Undskyld ............................................................................. 9
Helhedsplanen er nu sendt i udbud .................................................. 10
Nyt fra aktivitetsmedarbejderen ...................................................... 11
Beretning fra Beboerhusgruppen marts 2020  ................................ 12
En god idé til Helhedsplanen ............................................................ 15
Byggeriet af nyt ejendomskontor er forsinket ................................. 16
Marinas digt ....................................................................................... 17
Interview med Thor Hansen, medlem af GAB ................................ 18
Galgebakkens Seniorklub ................................................................. 19 
Tomgangsboliger i Galgebakken  ..................................................... 20
Når nøden er størst er hjælpen tæt på ............................................. 21
Supercykelstien gennem Galgebakken  ........................................... 22
Galgenfuglens historie  ...................................................................... 24
Årets Galgenfugl  ............................................................................... 26
Hvad skete der på Galgebakken? ..................................................... 27
Kan du ikke komme ud i din have .................................................... 28
Pjece om kunsten i Galgebakken ...................................................... 28
Tegning af Thor Hansens datter, Lea, 5 år ...................................... 29
Historien om Fællesbænken .............................................................. 30
Tårnet igen, igen, igen  ...................................................................... 30
Samlerhjørnet - Frimærker .............................................................. 31
Jeg samler på ure ............................................................................... 32
Kontakter  ........................................................................................... 33 
Beboerudlånet  ................................................................................... 32

Indholdsfortegnelse



- BEBOERDEMOKRATI -

4

Galgebakken har valgt 
ny bestyrelse

Efter tre Corona-aflyste beboermø-
der lykkedes det mandag aften at 
afholde et relativt velbesøgt beboer-
møde i Musikteatret. 

Der blev sprittet og holdt afstand på 
rækkerne, og trods et nyligt smitteud-
brud på Herstedvester Skole og et der-
af følgende forslag om i sidste øjeblik 
at aflyse mødet, kom mødet myndigt 
dirigeret af VAs forkvinde Vinie 
Hansen igennem en lang dagsorden. 
Følgende foregiver ikke at være et 
fuldstændigt referat, men skulle gerne 
videregive referentens indtryk fra en 
meget lang aften.

Bo-Vest var talstærkt tilstede, repræ-
senteret ved driftschef, byggeleder 
og direktør m. fl. De måtte lægge øre 
til en del kritiske bemærkninger om 
helhedsplanen, men også ønsker fra 
bestyrelseskandidaterne om et godt 
samarbejde. Et konkret forslag om 
en mere klimavenlig konstruktions-
ændring af gulvene og overgang til 
krybekælder blev via et ændringsfor-
slag og en behændig (manipulerende 
?) indgriben fra dirigenten gjort til et 
mere generelt ønske om bæredygtig-
hed og hensyn til klimaet, som store 
dele af forsamlingen tilsluttede sig.

Beboermøde 26. oktober: 

af Claes Solborg
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Aftenens hovedpunkt var valg 
af en ny bestyrelse. 

For de næste halvanden år blev flg. 
valgt:
• Jens Ellesøe Olsen, 
• Thor Hansen, 
• Birthe Y. Nielsen 
• Steen Søndergaard.

For det næste halve år valgtes
• Lars Steinov
• Benny Klausen
• Ib Skyum

Som suppleant valgtes 
• Heidi Nielsen

Det nye GAB skal nu selv konstituere 
sig og beslutte, hvem der skal være 
formand. 

Galgebakkeposten ønsker held og lyk-
ke med det forestående meget omfat-
tende arbejde, som venter dem. Arbej-
det bliver ikke lettere af, at det GAB 
nu er mindre, end det plejer (7 medl. 
mod normalt 9 + 1 suppleant mod 
normalt 3). Ærgerligt, men forståeligt, 
at ikke flere ønskede at stille op.

Regnskab 2019 og budget 2021 blev 
næsten enstemmigt godkendt. Hver-
ken tid eller interesse ( 75 husstande 
+ 20 fuldmagter godkendte et budget 
på knap 65  millioner........) rakte til 
nogen egentlig debat.

I det nye budget indgår et beløb til 
skiltning af faste P-pladser til delebi-
ler (kr 35.000 for 7 skilte ), kr. 10.000 
til fremme af biodiversitet på Galge-

bakken. Et ønske om at stille køb-
mandens husleje i bero oversendes 
til det nye GAB, med mange positive 
tilkendegivelser om det vigtige i at 
bevare vores lokale butik.

Afslutningsvis nåede vi (i stor 
tidsnød) til de beboernære aktivi-
teter. 
Beboerhusgruppen berettede om årets 
mange tiltag og høstede stor applaus; 
heri også en anerkendende hilsen til 
Henrik og udlånets vigtige funktion. 
OBS ! Læs beboerhusgruppens referat 
andetsteds i dette nummer af Galge-
bakkeposten.

Efter mødets afslutning kun 5 min 
over 22.30 blev vi rækkevis og iført 
mundbind gelejdet ud af musikteatret. 

Tak til teatrets personale for at passe 
godt på os. Referenten gik hjem med 
et fromt ønske om, at den fordømte 
virus ikke kommer til at lægge for 
mange hindringer i vejen for de bebo-
er- og informationsmøder, der bliver 
meget vigtige i opløbet til opstart af 
renoveringen.
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I Politiken 17/10-20 havde Lands-
byggefonden indrykket en helsides-
annonce:
Byggeri og boligliv med blik 
for klodens bæreevne.
Grønne gummigeder, lav-energi 
LED-belysning.
Bæredygtighed kan have mange 
farver og former i den almene sek-
tor. Både når boliger skal bygges, 
når de skal renoveres – og når men-
nesker skal bo i dem.

Hvert år støtter Landsbyggefonden 
tiltag, der reducerer byggeriets 
klimaaftryk. Ofte går midlerne til 
omfattende ændringer af et helt 
boligområde.

I sidste ende finder de ressource-
besparende tiltag også vej til den 
enkelte bolig og til beboernes kli-
maregnskab og pengepung.

Vi skal have Landsbyggefonden  til 
at forstå, at bæredygtighed også skal 
gælde GB.
Dette og de følgende problemer 
spurgte jeg kandidaterne til bestyrel-
sen om at forholde sig til på beboer-
mødet.

Landsbyggefonden er boligministe-
rens ressortområde – så vi må have 
Kåre Dybvad  på banen omkring 
vores Helhedsplan.

Albertslund kommunes miljøteknikere 
har konkluderet, at Helhedsplanen ikke 
lever op til bygningsreglementet, og 
løsningen er ikke gennemprøvet før.

Kommunen har tilsynspligt. Borgme-
steren og de politiske partier må på 
banen, for de vil jo en grøn kommune 
med bæredygtige løsninger.

Alb. Kommune skal godkende Hel-
hedsplanen. Kommunens miljøplan er 
i høring nu og skal vedtages inden jul.
Jeg har ikke kunnet finde noget om 
bæredygtighed i planen i forhold til 
renovering i Albertslund. Der er netop 
mange renoveringer, der skal i gang 
i den kommende tid. Kommunens 
største bebyggelse GB er den største 
klimasynder i kommunen, og Hel-
hedsplanen løser ikke det problem.

Kommunen må bevise, at de mener 
det, når de ønsker bæredygtighed.

Beboerne skal tage stilling til Hel-
hedsplanen på et beboermøde. Men 
Helhedsplanen er under tidspres, så 
det er ikke muligt at teste prøvehuse-
ne m.h.p. skimmelsvamp, så resulta-
terne er valide, hvis ikke der er gået 
mindst et halvt år. Og det ligger ikke 
i planen.

Vi må forlange, at testene ikke hastes 
igennem.

- BEBOERINDLÆG -
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Landsbyggefonden lægger 
op til bæredygtighed 
ved renoveringer
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Vi længes efter at få nye huse, så det 
er fristende, at acceptere de pæne 
huse i Helhedsplanen. MEN, det er et 
eksperiment. Et eksperiment, der skal 
betales de næste 30 år med mindst 17 
% huslejestigning og stadig en stor 
varmeregning. Med en løsning, der 
betyder væsentlig mindre reduktion i 
varmeregningen til A-husene, i forhold 
til B- og C husene. Foreløbige bereg-
ninger viser en forskel på 5500 kr. om 
året. Vil bestyrelsen arbejde for en 

udligning? Sådan en har vi for nuvæ-
rende, men Helhedsplanens STORM 
– P løsning øger forskellen betydeligt. 
Det er noget, bestyrelsen skal forhand-
le med VA og BO-VEST. 

Jeg håber, bestyrelsen vil forholde sig 
til de problemstillinger jeg har ridset 
op.

Søren Vinzent, Over 1-1 

OBS OBS OBS 
fra Genbrugsgården

Fra 1. november 2020 til 1. marts 2021

ændres åbningstiderne om ONSDAGEN

Til kl.: 17.00 – 18.00

      ”Genbrugsgruppen”
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Skriv under på borgerforslaget:
Ophæv loven om nedrivning og 
salg af almene boliger og afskaf de 
såkaldte ”ghettolister”

Jeg mener at vi beboere på Galgebak-
ken bør støtte dette borgerforslag. Der 
skal 50.000 underskrifter til for at sikre 
at forslaget kommer op i folketinget.

Det vil næppe betyde en afskaffelse 
af loven. Men det vil tvinge det flertal 
af politikere, der synes at Danmark 
fortsat skal have en ghettolov til at 
forklare, hvorfor det er nødvendigt:
• at belaste klimaet ved at nedrive 

gode og billige boliger, som der 
ellers er mangel på.

• at skabe mere spekulation på 
boligmarkedet ved at omdanne 
almene boliger til private.

• at diskriminere beboere i alme-
ne boliger på baggrund af deres 
naboers uddannelsesniveau, deres 
naboers tilknytning til arbejds-
markedet, deres naboers etnicitet 
og hvis deres naboer har en lav 
indkomst.  

• at skabe utryghed og tvinge folk, 
der ikke har gjort noget som helst 
forkert, til at flytte væk fra deres 
naboer og sociale fællesskaber.

Der er ca. 1 million mennesker i Dan-
mark, der bor alment. En boligform 
for alle slags mennesker, rig som 
fattig. Vi har et fælles problem, når et 
flertal på Christiansborg laver love, 
der skaber ringere forhold og især 
rammer de svageste.

Skriv under. Og gør det inden det er 
for sent. De 50.000 underskrifter skal 
være hjemme inden 13. dec.

Gå ind på borgerforslag.dk, find 
forslaget og skriv under med nemid.

Eller brug dette link:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-
stoet-forslag/?Id=FT-04982

Ebbe Rand Jørgensen
Torv 7-9

Diset blå himmel
ulmende jordskred på vej
rød rubin i sand

Vandfaldets brusen
jordpladens bevægelse
stilhedens blomstring

Haiku digte af Margit Kristensen Klok
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Faldulykker i Beboerhuset
af Lars Messell

Jeg har i den forløbne måned op-
fordret Udlåns-Henrik til at sætte 
kantlister på trapperne ned fra 1. sal i 
Beboerhuset. 

Det kom sig af, at jeg havde været til 
møde i lokalet på 1. sal, og da vi skul-
le ned ad trappen for at komme hjem, 
var nedstigningen et problem. 

Trinnene var velholdte og så pæne ud, 
men det var svært at se, hvor trin-
nene sluttede. Henrik har taget min 
opfordring ad notam, fordi da jeg var 
i spisehus i sidste uge, kunne jeg se, 
at han havde sat sorte trappelister på 
trinkanterne. 

Hermed en tak til Trappeliste-Henrik. 
Han har bidraget til at forbygge fald-
ulykker på en trappe i Beboerhuset.

Det  var en rigtig dårlig reklame, jeg fik lavet for Albertslund Delebil. 
Jeg skrev, at det månedlige kontingent er 260 kr.
Det er forkert. Det er kun 150 kr.
Her er de rigtige facts fra Albertslund Delebil:

 

 
 Depositum ved indmeldelse 3.000 kr.
 Indmeldelse   1.000 kr.
 Tillægsmedlemskab     500 kr.
 Månedligt kontingent     150 kr.

Det koster
- Kørsel i 1 time 15 kr.

- Kørsel pr. km i en mindre bil 2,15 kr.
www.albertslund-delebil.dk

UNDSKYLD, UNDSKYLD
ved Lise Buchardt
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Helhedsplanen er nu sendt i udbud

BO-VEST har sendt vores Helheds-
planprojekt i udbud. I første omgang 
skal interesserede entreprenører 
igennem en prækvalifikation, hvor 
der udvælges 4 firmaer udfra nogle 
specificerede krav til bl.a. erfaring 
med renovering af tæt/lav boligområ-
der, erfaring som hovedentreprenør i 
lignende opgaver, erfaring med mil-
jøsanering, erfaring med beboerhånd-
tering, virksomhedernes økonomiske 
fundament m.m.

De 4 udvalgte/prækvalificerede 
virksomheder skal herefter udarbejde 
tilbud i henhold til det udsendte pro-
jektmateriale.

Den forventede pris for renoveringen 
er anslået til 1 milliard kr ekskl. moms.
Når BO-VEST har modtaget tilbud 
udvælges entreprenøren med det mest 
fordelagtige tilbud.

Derefter bliver Galgebakkens bebo-
ere præsenteret for Skema B, som 
oplyser om huslejekonsekvensen ved 
gennemførelse af Helhedsplanen. Det 
forventes at ske i april/maj 2021.
Når/hvis beboerne stemmer JA til 
Skema B vil renoveringen starte om-
kring august 2021.

Renoveringsarbejdet omfatter i 
hovedtræk:

 Udskiftning af lette facader.
 Efterisolering af tunge facader inkl. 
        udskiftning af bløde facadefuger.
 Udskiftning af vinduer og døre.
 Udskiftning af tagisolering og tagpap.
 Efterisolering af sokler og 
        etablering af omfangsdræn.
 Udskiftning af pergolaer, 
        skure og hegn.
 Opretning af bagfald mod facader.
 Totalrenovering af alle baderum.
 Totaludskiftning af brugs- 
        vands-anlæg og nye varmeanlæg
 Totaludskiftning af elinstallationer.
 Eftergåelse af spildevandskloak 
        i krybekælder.
 Etablering af mekanisk balanceret 
        ventilation i samtlige boliger.
 Udskiftning af køkken.
 Renovering af gulvkonstruktioner.
 Håndtering af miljøfarlige stoffer.
 Nye D-boliger og færdig-
        projektering heraf.
 Renovering af udvendige støttemure.
 Befæstelse og beplantning.

Beboerne vil være genhuset, og bo-
ligerne vil stå tomme etapevis under 
renoveringen.
Arbejdet er beskrevet nærmere i byg-
gesags- og arbejdsbeskrivelser mv.
Ud over ovenstående opgaver inde-
holder udbuddet forskellige optioner 
samt beboer tilkøb, jf. pkt. 2.11.
Udbuddet gennemføres som udbud 
med forhandling efter reglerne i ud-
budslovens § § 61-55.

af Jens Ellesøe Olsen 
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Nyt fra aktivitetsmedarbejderen
Aktiviteter på Galgebakken 
Nye regler og retningslinjer fra rege-
ringen gør at vi er nødt til at justere 
lidt på vores sociale aktiviteter igen. 
I spisehusene er det ikke muligt at 
have spisende gæster. Vi vil derfor 
lave take away i det omfang det er 
muligt hver onsdag. I kan hente ma-
den mellem kl.17.30 og 18.00. 

Spisehuset
Da initiativet fortrinsvis er rettet mod de 
af jer, der har sværere ved at købe ind 
og lave varm mad, kan vi også finde ud 
af at levere maden til jer. I skal blot give 
besked om dette når i bestiller. Der skal 
bæres mundbind i Beboerhuset, når I 
henter maden.  
   
Private fester
Private fester som vi kender dem med 
stående velkomst, middag rundt om 
borde og dans, vil ikke være tilladt pt. i 
Beboerhuset.

Aktivitetsgrupper
De små aktivitetsgrupper kan stadig be-
nytte Beboerhuset så længe i ikke er flere 
end 10 personer i hver aktivitet.  
Arrangementer hvor alle gæster sidder 
ned på faste anviste pladser med retning 
mod en scene, et lærred e.a. er tilladt 
med begrænsningen på i alt 48 personer 
i Beboerhuset. Vi arbejder derfor også 
videre med planlægning af nye arrange-
menter til foråret i samarbejde med Al-
bertslund Bibliotek. Således kommer der 
en viseaften med sangeren og guitaristen 
Per Jensen d.15. april og der arbejdes i 
skrivende stund på to spændende fore-
drag. Vi håber at coronasituationen til 
den tid er blevet bedre.  
   

Cykelværkstedet
Cykelværkstedet har været godt besøgt 
her i oktober trods det lidt koldere cy-
kelvejr. Så vi fortsætter naturligvis med 
at lappe og skrue på jeres cykler. Vi er 
at finde foran Beboerudlånet (eller i Be-
boerværkstedet) hver torsdag kl.15.00 
til 18.00. Hjælpen er fortsat helt gratis 
og reservedelene sælges billigt. 

Frugtplukkerne
Det lykkedes ”frugtpresser gruppen” at 
få presset adskillige liter frisk æblesaft 
i september. Æblerne blev plukket her 
på Galgebakken og det må blive en 
gentagelse af succesen næste år. Frugt 
presseren og kværnen kan lånes af alle 
beboere på Galgebakken her i bebo-
erudlånet. Det koster 20 kr. pr. døgn. 
(i alt for begge maskiner) I kan hygge 
jer med at lave mange forskellige slags 
saft, som smager helt fantastisk her i de 
mørke vintermåneder. Spørg løs hvis I 
er i tvivl om, hvordan man gør. 

Terrazogulve
Vi har også stadig klinkeolie til jeres ter-
razzogulve og udstyr til at slibe gulvene 
med. For ca. 100 kr. materialer og en ef-
termiddags arbejdsindsats kan I således 
få et superflot gulv i badeværelset. 

Ingen månedsseddel i november
Jeg udsender ikke månedsseddel i no-
vember gr. aflysningen af de planlagte 
spisehusaktiviteter, men vender natur-
ligvis tilbage så snart det er muligt.
Pas godt på hinanden og jer selv.

Galgebakke hilsner
Aktivitetsmedarbejder Henrik     
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Aktiviteter
Vi har som vanligt haft masser af 
aktiviteter i beboerhuset.

Spisehuse
Spisehusene er fortsat meget besøgte, 
både onsdag og fredag/lørdag.
Vi vurderer at omkring 200 personer 
benytter spisehuset og der er også 
mange faste kokke.
Det kan indimellem knibe med kokke 
til fredagene.

Beboerhusets arrangementer
Musikarrangementer og de traditio-
nelle arrangementer som fastelavn, 
majfest, sankthans, høstfest, hallo- 
ween, julearrangementer, nytårspub, 
temaarrangementer og arrangementer i 
fællesskab med Albertslund bibliotek.
Kræmmermarkedet er blevet en fast 
tradition.  
Fredagsbaren kører rigtig fint når der 
er tid til det og det er en stor succes 
med Henriks mad.
Som noget nyt gør vi et forsøg med 
lektiehjælp. 

Andre arrangementer og aktiviteter
Markedsdage i huset op til jul.
Løbende udstillinger og ferniseringer 
fra udstillingsgruppen i beboerhuset
Gymnastik, yoga for mænd, kor, 
strikkeklub, keramik og flere andre 
aktiviteter.

Alt sammen dejlige arrangementer og 
aktiviteter i beboerhuset, som vi dog ikke 
skal tage æren af, men som siger noget 
om mangfoldigheden i beboerhuset.
I 2019 var der som noget nyt børnear-
rangement til Skt. Hans, fordi dagen 
faldt på en søndag.  Det var en succes 
og vi prøver at følge op i weekenden 
op til Skt. Hans.
Galgebakkens musikforsyning skal 
have en særlig tak fordi de altid stiller 
op og skaber en supergod stemning.
Årets aktivfest blev holdt i samarbej-
de mellem GAB og Beboerhusgrup-
pen og alle aktive omkring GAB og 
Beboerhuset var inviteret. Det blev en 
fin fest hvor der blev snakket meget.

Værksted og udlån
Bakkens Hjerte er revet ned og vi har 
mistet den lille pub, det gamle udlåns-
kontor og beboerværkstedet.
Midlertidige placeringer er fundet 
til udlånskontoret i vaskeriet og til 
beboerværkstedet i en pavillon. Begge 
dele fungerer godt. Åbet værksted er 
stadig en succes.
Desværre mangler vi pubben, vores 
lille festlokale, hvilket er meget ær-
gerligt, fordi det stort set var udlejet 
hver weekend.
De aktiviteter som foregik der, er 
flyttet til tv-stuen på første sal i be-
boerhuset, der er blevet indrettet med 
borde og ekstra lys i loftet.

- INFO -
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Beretning fra Beboerhus-
gruppen marts 2020
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Frivillige
Aktiviteterne er jo i høj grad båret af 
frivillige og det er jo fantastisk at vi 
kan opretholde et så højt aktivitetsni-
veau på basis af frivillige og en enkelt 
ansat.
Uden aktivitetsmedarbejderen til at 
binde det hele sammen, ville det ikke 
fungere.
Mange af de frivillige er Bakkens 
pensionister, så hvis vi skal blive ved 
med det høje aktivitetsniveau kræver 
det at yngre kræfter kommer med.

Årets store emner

1: Tilbygning
En stor opgave i år har været sammen 
med GAB at få tegnet og formuleret 
ønsker til en tilbygning til det nuvæ-
rende beboerhus, som kan rumme de 
3 funktioner.
Vi håber snart at kunne komme videre 
i den procces.

2: Økonomi.
Det er desværre ikke lykkedes for os 
at få et brugbart værktøj/oversigt fra 
BO-Vest over forbruget på de konti 
vi får bevillinger til på budgetbebo-
ermødet og de øvrige konti knyttet til 
beboerhus og udlån vedr. vedligehol-
delse.
Dette gør det umuligt for os at bud-
getstyre og det er specielt problema-
tisk fordi vi presses fra GAB i forhold 
til vores forbrug og spareplaner. Vi 
håber at det snarest lykkes for os at få 
et overblik.

For at forstå vores vanskelige øko-
nomiske situation kan vi oplyse at vi 
i 2019 har fået ny EL-tavle i beboer-
huset.
Vi ville gerne have haft udskiftet 
dørene ud mod Torvet, fordi de er 
pivutætte. Det skete ikke pga. afde-
lingslederens fratræden.
Det store komfur er gammelt og må 
løbende repareres. Ølkøleskabet er 
gammelt. De to store ovne er gamle 
og skal udskiftes inden for de nær-
meste år. Det er svært at få reserve-
dele når de skal repareres. Den store 
opvaskemaskine er 4 år gammel og 
kan holde 6-10 år. Der bliver løbende 
købt nyt service mm. til beboerhuset. 
Der er blevet udskiftet en del værktøj 
og maskiner i beboerværkstedet fordi 
det var gammelt og slidt.

Udgifter til arrangementer vil jo også 
være stigende og der kommer nye 
til som vi er glade for. Så som man 
kan høre, er et økonomisk overblik 
tvingende nødvendigt og vi ser ikke at 
der kan skæres i de bevillinger der er 
til beboerhuset og udlånet.

Det skal dog lige som en sidebemærk-
ning nævnes at vi her i begyndelsen af 
oktober har haft en møde med økono-
miudvalget og ejendomslederen hvor vi 
fik aftalt en ordning vi alle er glade for.

Corona
Ovenstående beretning skulle være 
afleveret i marts 2020, men som det er 
bekendt, gik der Corona i den. 
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Landet blev lukket ned, således også 
aktivitetsniveauet i beboerhusets regi.
Denne beretning bliver således først 
afleveret i slutningen af oktober.
Derfor føler vi det vigtigt også at 
nævne hvordan vi indtil nu er kommet 
gennem krisen.

Det er især gået ud over spisehusene. 
I begyndelsen havde vi svært ved 
overhovedet at komme i gang. Vi 
fik indrettet beboerhuset efter alle 
kunstens regler for restauranter med 
sprit, afmærkninger, glasafskærm-
ning til baren og ensretning (indgang 
og udgang i hver sin ende af huset). 
Alligevel gjorde Bo-Vests tolkning af 
restriktionerne at vi ikke kom i gang 
med det samme, da de ikke mente at 
vi kunne tolkes som en restaurant.  
Men da forsamlingsrestriktionerne 
blev lempet lykkedes det at finde 
frem til den løsning vi arbejder med i 
øjeblikket, så som reduceret deltager-
antal, specialindretning med bordene 
og udendørs borde når vejret er til det.
Vi har også af hensyn til de særligt 
udsatte forsøgt os med take-away, 
hvilket er blevet en så stor succes at 
mange andre også har benyttet sig af 
denne mulighed.

Det er vi ved at finde en god måde 
at trappe ned da det aldrig har været 
hensigten at spisehusene skulle være 
en take-away-restaurant. På den måde 
forsvinder det sociale islæt der er den 
bærende tanke ved spisehusene og 
også motivationen hos dem der frivil-
ligt laver maden.

Corona-restriktionerne er også gået 
ud over de aktiviteter der på grund 
af pubbens nedrivning er flyttet til 
TV-stuen på 1. sal.

Til dette skal aktivitetsmedarbejderen 
have en stor tak for den store ser-
vice han har ydet grupper og diverse 
mødedeltagere med at sørge for kaffe/
te og lignende således at trafikken i 
køkkenet blev reduceret.
Sankthansarrangementet blev aflyst, 
dog fik vi gennemført det planlagte 
børnearrangement.
Vi fik gennemført en reduceret mar-
kedsdag. Høstfesten blev aflyst og 
alle julearrangementer er aflyst.
Fredagsbarene har vi fortsat kunnet 
holde liv i og uddelingen af galgen-
fuglen blev på grund af den aflyste 
høstfest lagt ind i et af disse.
Det skal da også lige nævnes at der 
efter cykelværkstedets lukning er 
etableret en cykelreparationsaktivitet 
om torsdagen, som er blevet taget 
vældig godt imod. Vi har fået rigtig 
mange positive tilbagemeldinger.

Aktivt år
Året for beretningen indtil marts 2020 
har som sædvanligt været præget af 
mange gode aktiviteter og traditioner.
Siden har Galgebakken, på trods af 
den landsomfattende coronakrise, 
vist sig at kunne holde til at være den 
levende og aktive bydel vi er så glade 
for at bo i.

Beboerhusgruppen
Marts/(oktober) 2020.
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af Lars Messell

En god idé til Helhedsplanen

Infoskærm i entréen om el-, vand- 
og varmeforbrug 
Benny Klausen har læst om et in-
foskærm-forsøg i en boligafdeling i 
Ballerup (Ingeniøren den 23. oktober). 

Ballerup-forsøget
Beboerne i Ballerup har ifølge artik-
len i Ingeniøren fået en infoskærm i 
entréen, som viser, hvor meget vand 
og varme og el de bruger. Beboerne 
har brugt infoskærmen og opdaget at 
deres forbrug var højt, og så har de 
ændret vaner, dvs. de har skåret ned 
på unødvendigt forbrug.

De fantastiske resultater af forsøget 
er, at beboernes vandforbrug og elfor-
brug blev meget mindre.

Galgebakken
I øjeblikket har vi her på Galgebakken 
kun en elmåler i entréen, og den er så 
indviklet at se resultater på, at ingen 
beboere bruger den til noget. Og i øje-
blikket bruger beboerne unødvendigt 

meget vand og el.

Varme
Forbruget på Galgebakken af varme 
er tårnhøjt i øjeblikket, men det skyl-
des mestendels at vores lejligheder 
er dårligt isolerede. Først når Hel-
hedsplanen er gennemført, får vi en 
isolering, som mindsker behovet for 
opvarmning i lejlighederne. 

Det vil dog stadig til den tid være en 
god ting at beboerne, kan se på en 
infoskærm i deres entré, om de rutter 
med varmen.

Tak til Benny Klausen



I forbindelse med de 
seneste jordbundsunder-
søgelser på matriklen, 
hvor Galgebakkens nye 
ejendomskontor skal 
placeres, er der flere ste-
der blevet konstateret en 
forureningsklasse 4. 

Det er vigtigt at notere 
sig, at jordforureningen 
er lokal og inden for de 
blå rammer på billedet. 
Jordforureningen skyldes 
blandt andet de mange 
års løbende påfyldninger 
af olie og lignende på 
driftens køretøjer. Og med 
et løst underlag som grus, 
har olien haft mulighed for at sive ned i 
jorden. Forureningen medfører desværre 
en række følgearbejder, hvilket gør at 
bygningens afleveringsdato er udskudt 
fra medio oktober til medio december 
2020.

Der har i løbet af september måned 
2020, været foretaget flere boreprø-
ver samt jordbundsundersøgelser på 
matriklen, som tilsammen har dannet 
ramme for vurderingen af omfanget af 
forureningen.

Der er blevet registreret lige knap 
50m3 (svarende  til 3 lastbillæs) for-
urenet jord lokalt på matriklen inden 
for de blå rammer på billedet, og det 

betragtes som værende en lille og 
begrænset forurening.

I løbet af oktober måned vil den 
forurenede jord blive bortskaffet, 
deponeret og erstattet med ren jord. 
Herefter vil grunden være registreret 
som værende ikke forurenet. Der vil 
løbende i processen i forbindelse med 
udgravning af den forurenede jord 
blive foretaget jordbundsprøver, og 
så snart jorden viser sig ren nok, vil 
entreprenøren, Flex Modul, genoptage 
udførelsen og igangsætte arbejdet med 
fundamentet.

Med venlig hilsen
Kenneth Fuglsang, ejendomsleder
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Byggeriet af nyt ejendoms-
kontor er forsinket
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Marinas digt
Galgebakken
har pondus
er stærk
Vi vandt 
huslejestrejken
i 1970´erne

Men tiderne skifter
De unge 
har svært ved 
at tage over
De gamle
har svært ved 
at give slip
og 
kvinderne
hvor er kvinderne?

Kvinderne
i Galgebakken
knokler for
fællesskabet
Bestyrelsen er
traditionelt
mande domæne
I bestyrelsen 
en enkelt kvinde
der til gengæld
holder

FANEN HØJT!



Du er blevet valgt ind i Galgebak-
kens bestyrelse.

Hvem er du og, hvor kommer du fra?
Jeg er opvokset i Sønder 5. Så har 
jeg boet 10 år på Nørrebro og 1 år i 
Norge. Jeg fik lokket min kæreste til 
at bo i GB, hvor vi nu har boet  i 7 år - 
3 forskellige steder. 

Jeg er 36 år og intensiv sygeplejerske 
på Glostrup hospital. Jeg har 2 piger 
på 3 og 5 år. Jeg er lykkelig for at 
være kommet tilbage. Det var ikke 
noget, der lige lå i kortene. Her er 
himmel, grønt og masser af mulighe-
der. Det er ikke så kompliceret. 

Hvad, synes du, er vigtigt på GB?
GB betyder vildt meget for mig. Det 
er ikke bare et sted, man bor. I starten 
var det også nostalgien ved at være 
tilbage igen. Men lige nu er det vigtigt 
for GB at komme videre. Vi står i et 
limbo, fordi vi har skimmelhusene, 
der står tomme og alle de mange 
mennesker, der er flyttet. Det lægger 
en dæmper på den gode stemning og 
fællesskabet. Det går mig på, at det 
hele står i stampe, selvom jeg godt 
kan forstå det. Der er jo gode grunde 
til alle forsinkelserne. Jeg vil meget 
gerne hjælpe til, at vi kommer videre 
på den bedste måde.

Hvad brænder du for lige nu udover 
Helhedsplanen?
Der bor rigtig mange gode folk, som 
giver mulighed for mange aktiviteter. 
Jeg er med i legepladsudvalget. Jeg 
brænder for små projekter, som kan 
gøre området hyggeligt. Vi kunne fx 
sætte nogle klatretræer op på plad-
sen mellem Sønder og Skrænt. Der 
mangler også noget liv på Grønningen 
og de frie områder, vi har. Sådanne 
aktiviteter sammen med andre beboe-

Interview med Thor Hansen, 
medlem af GAB
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ved Lise Buchardt
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re, synes jeg, er rigtig spændende, og 
der skal ikke så meget til.
Jeg synes Henrik, vores aktivitets-
medarbejder, er skidegod. Hvis man 
kommer med et forslag til ham, så 
finder han noget maling eller sørger 
for indkøb af remedier til frugt-
plukkerne. Han er guld værd. En af 
gangene, hvor vi pressede æbler, var 
i forbindelse med en fredagsbar. Det 
var mega hyggeligt.

Hvordan kan vi sikre et 'generations-
skifte' i aktiviteterne?
Jeg tror, at det limbo, vi er i, fylder 
bare det hele med mange bekymrin-
ger, og mange af dem, der skulle have 
været integreret, er flyttet. Jeg tror, at 
nogle af aktiviteterne vil dø ud og bli-
ve erstattet af noget andet. Jeg tror på, 
at det vigtige vil fortsætte og, at der 
vil være nogen til at tage over. For at 
du går ind i noget, skal du have nogen 
at gøre det med. Jeg tror ikke, vi skal 
stresse eller blive vrede over, at der 
ikke står nogen yngre parat og byder 
sig til. Man kan ikke forcere det, tror 

jeg, men det er vigtigt, at vi er åbne 
og inviterer nye til at være med. Nye 
mennesker skaber nye initiativer. Vi 
kunne måske lave nogle nyttehaver? 
Man får ikke nogen nye venner af at 
have en græsplæne.

Vil du sige noget til afslutning?
Når vi er på den anden side af Hel-
hedsplanen, skal det nok gå altsam-
men.
Jeg synes, at det vigtigste her og nu 
er at se, hvad prøvehusene viser os i 
forhold til ventilation, gulv og kælder. 
Er det sikkert i forhold til skimmel? 
Hvis de kan overbevise mig om, at 
det fungerer, så kan jeg gå med til me-
get. Men hvis det bliver ligesom sidst, 
hvor prøvehusene bare står og mug-
ner, så bliver jeg skuffet og vred. 
Vi må sørge for, at der bliver målt 
rigtig meget på husene for at sikre, at 
vi vælger den bedste løsning. Vi skal 
ikke fremover have skimmel i GB. 
Det bliver man syg af. 
Det er det vigtigste. Det vil jeg holde 
øje med i GAB.

Galgebakkens Seniorklub
VI MÅ DESVÆRRE LUKKE NED IGEN

Så ALLE arrangementer & mødedatoer er sløjfet 
året ud / indtil Torsdag d. 21 Januar 2021

hvor vi håber på at kunne holde vores
Ordinære Generalforsamling

Men vi må se om tiden tillader det
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Lige nu står 91 boliger tomme i Gal-
gebakken. 30 af tomgangsboligerne er 
blevet erklæret ubeboelige på grund af 
skimmelsvamp. Ud af de 30 er 17 af 
dem D-boliger, som foruden skimmel 
også er ramt af vandskade i tagkon-
struktionen.

De resterende er tomme, fordi de skal 
anvendes til genhusning, når Hel-
hedsplanen går i gang. Det er nemlig 
sådan, at når en bolig opsiges, bliver 
den ikke genudlejet.

Det forventes at der bliver brug for ca. 
100 boliger til genhusning og i nogle 
etaper helt op til 150 boliger. Dette af-
hænger af entreprenørens planlægning 
og fremdriften med arbejderne i vores 
boligkvarterer.

Hvem betaler huslejen for tomgangs-
boligerne?
Tomgangsboligerne giver et lejetab på 
ca. 10%, svarende til ca. 5 mio kr, af 
Galgebakkens samlede huslejeindtæg-
ter i 2020.
Den manglende huslejeindbetaling 
belaster ikke vores driftsregnskab, 
fordi beløbet dækkes ind af Helheds-
plan byggesagen. Og vil indgå i det 
afsluttende byggeregnskab, som bliver 
opgjort, når hele byggesagen er færdig 
om 5-6 år (forhåbentlig).

Byggesagen vil blive finansieret med 
30 årige lån, som vi (beboere) skal 
afdrage via den fremtidige husleje.
Lige nu mærker vi altså ikke husle-
jetabet i vores huslejebetaling eller i 
driftsregnskabet.

Hvad koster hele byggesagen, og 
hvad er der brugt indtil nu?
Helhedsplanen forventes at komme til 
at koste 1,5 milliarder kr. inkl. moms.
Og indtil nu er der brugt ca. 96 mio 
kr på Helhedsplanen. Pengene er 
blevet anvendt til: Rådgiver honorar, 
eksterne rådgivere (byggetekniske 
undersøgelser), bygning af prøvehuse-
ne og D2  (ca. 15 mio kr), lejetab ved 
tomgangsboliger og genhusningsud-
gifter (ca. 11 mio kr) o.a.

Kristian Overby, som er BO-VESTs 
projektleder på vores Helhedsplan, 
oplyser at forbruget (96 mio kr) 
stemmer overens med, hvad det kan 
forventes på helhedsplaner af Galge-
bakkens størrelse.

Tomgangsboliger 
i Galgebakken

Ved Jens Ellesøe Olsen
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Når nøden er størst 
er hjælpen tæt på

Ved Jens Ellesøe Olsen

Galgebakkens facebookgruppe bru-
ges flittigt til debat, forespørgsler, 
køb, salg, lån af diverse effekter.

Og hjælpsomheden blomstrer, når no-
gen søger hjælp og råd til alle mulige 
forskellige opgaver. Opsætning af 
skillevæg, fjernelse af kalk på gulvet 
i baderum, elmontering af vaskema-
skine, hvornår genbrugsgården har 
åbent, tabte nøgler, når internet og TV 
signal mangler eller når katten er på 
springtur.

For en måned siden gik min iphone 6 
i sort. Jeg kunne ikke få liv i den uan-
set, hvad jeg gjorde og hvilke knapper 
jeg trykkede på. Og der var strøm på, 
den havde ligget til opladning hele 
natten.

Jeg fik nervøse trækninger og ang-
stens sved piblede frem på min pande, 

ved tanken om at miste kontakten 
til omverdenen og ved udsigten til 
at punge ud med adskillige tusinde 
kroner til en ny phone.
Men så fik jeg en åbenbaring: Der 
måtte være et utal af aflagte mobilte-
lefoner i skuffer og skabe i Galgebak-
ken.

Jeg forfattede hurtigt et opslag og 
postede det på facebook ”Galgebak-
ken – beboernes gruppe”.

Og vupti, i løbet af 30 picosekunder, 
så var der en beboer med ikke færre 
end 3 aflagte jeg måtte kigge på. En 
anden beboer tilbød mig at låne en 
aflagt iphone 6 i en kort periode. En 
tredje havde en aflagt iphone 6 til 
salg. Den kunne jeg erhverve for 300 
kr og den var fuldt funktionsdygtig 
og uden en skramme eller ridse på 
skærmen.

Jeg skulle bare sætte mit SIM kort ind 
og lave en opdatering. Derefter var 
det hele som før.
Jeg tørrede angstens sved af panden 
og faldt til ro. Alt var velkendt og 
trygt. Jeg kunne komme videre i mit 
sociale liv, kunne ringe op og modta-
ge beskeder.

På en halv formiddag kom jeg fra 
helvede til himlen på grund af andres 
hjælpsomhed.
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Siden jeg sidste gang skrev om super-
cykelsstien i Galgebakkeposten, har 
kommunen nedsat en arbejdsgruppe, 
som skal kigge på løsninger af de 
problemer, der er med cyklister, som 
kører alt for stærkt gennem Galge-
bakken på supercykelstien. 
De af jer, som er med på beboernes 
gruppe på Facebook har kunnet læse 
om dette, der. Arbejdsgrupper består 
af 2 repræsentanter fra kommunen, 1 
fra supercykelstisekretariatet, vores 
ejendomsleder Kenneth Fuglsang og 
3 beboere, Thor Hansen (totem17@
gmail.com), Hasse Isaksen (heha@
comxnet.dk) og Dorte Brink.   
(dortebrink@hotmail.com).

Vi holdt vores første møde i gruppen, 
d. 5.10.20, og det foregik på selve su-
percykelstien en mandag eftermiddag 
kl. 15.30. Det var meget illustrativt 
for der kom mange hurtige cyklister 
forbi os. Det var et meget konstruktivt 
møde. Vi var enige om, at der skal gø-
res noget for at øge trygheden for alle 
som færdes på supercykelstien.
Vi fik lavet en bruttoliste over alle de 
tiltag som vi drøftede. Ikke alle tiltag 
vil blive iværksat, men der kan pluk-
kes fra listen. Vi fandt frem til tiltag 
som umiddelbart kan iværksættes. 
De øvrige skal drøftes med relevante 
partnere. 

Kategoriseret bruttoliste over mulige 
tiltag som kan medvirke til at gøre Al-
bertslundruten gennem Galgebakken 
mere tryg at færdes på: 

Fysiske tiltag
1. Buske og træer ved Stræderne langs 
stien beskæres, så der skabes bedre 
oversigtsforhold

2. Plantekummer placeres ved Stræder-
ne og ved stiens forløb ind på ”Rulle-
bakken”, plantekummerne skal sikre at 
gang (og cykling) fra stræderne til stien 
kan ske uden konflikt i mødet med sti-
trafikanter. Plantekummerne medvirker 
desuden til at indsnævre stien og virker 
hermed fartdæmpende. Evt. genstande 
på stier skal afmærkes. Plantekummer 
kan være en midlertidig løsning, som 
på sigt kan erstattes af permanente 
bede. En anden løsning kan være at 
etablere spærreflader samme sted.

3. Bump og rumle-riller placeres på 
stien for at dæmpe hastigheden

4. Der kan sættes bomme op, fx som 
den nye bom ved Birkelundgård

5. Der kan etableres striber og pikto-
grammer, både på sti gennem bebyg-
gelsen og i underføringer

6. Dele af sti kan belægges med ”gule 
majs” og hermed markere gangareal.

Kommunikation
1. Der kommunikeres gennem skilt-
ning, plakater og bannere

2. Der deles morgenbrød og flyers ud til 
cyklister på stien, ved samme lejlighed 
høres cyklisternes oplevelse af at cykle 

Supercykelstien gennem 
Galgebakken
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på stien og hvad der kan gøres for at 
cyklister og øvrige brugere af vejen kan 
færdes sammen og føle sig trygge

3. Man kan tegne på vejen, fx børne-
tegninger, der viser cyklisterne, at her 
bor der børn

4. Årlig tilbagevendende kampagne, 
fx stille legetøj ud langs stien, som 
skal vise, at her bor der familier så 
udvis hensyn

5. Der informeres om arbejdsgruppens 
arbejde i Galgebakkens nyhedsbrev og 
på Facebook, beboerne inspireres til at 
komme med input til arbejdsgruppen

6. Supercykelstisekretariatet Facebook 
bruges til at formidle og hente inspira-
tion fra cyklisterne som benytter stien

7. Der benyttes positiv kommunikation

Strategiske indsatser
1. Trafiktællinger

2. Det undersøges om der kan tegnes et 
alternativt ruteforløb, der løber udenom 
Galgebakken og på sigt kan etableres

Tiltag som kan iværksættes nu
1. Galgebakkens beboere informeres 
om arbejdsgruppens arbejde gennem 

Galgebakkens Facebook og nyheds-
brev/avis, der inspireres til, at beboer-
ne bidrager med input. Input samles af 
arbejdsgruppens medlemmer i Galge-
bakken og formidles videre til Anders 
Keldorff fra kommunen, som føjer 
input til bruttolisten

2. Galgebakkens drift ser på mulighe-
den for at beskære beplantningen ved 
Stræderne langs stien. Er det muligt at 
beskære der?

3. Albertslund Kommune planlægger 
og iværksætter trafiktælling

4. Albertslund Kommune udarbejder 
et oplæg til at afstribe i tunnel i øst

5. Supercykelstisekretariatet går i 
dialog internt og evt. med inddragelse 
af arbejdsgruppen om positiv kommu-
nikation, måske findes der eksempler.

Dette var vores første møde. På Face-
book har Thor opfordret beboerne til 
at komme med input til debatten. Den 
samme opfordring skal komme her. I 
er meget velkomne til at skrive til os 3 
beboere, vores mailadresser står øverst 
efter vores navne. I vil blive løbende 
orienteret på FB og her i Galgebakke-
posten.
Dorte Brink.
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- INFO -

Galgenfuglens historie
af Lars Messell

Galgenfuglens historie 1: 
Galgenfuglens oprindelse i 1975 

Galgenfuglen er et vandretrofæ, som 
uddeles en gang om året ved årets 
Høstfest. Fuglen blev opfundet i 1975, 
dengang da Galgebakken var ung og 
ny, så i dette Herrens år 2020 er Gal-
genfuglen 45 år gammel. 

Vi starter her en artikelserie om Gal-
genfuglens historie og lægger ud med 
oprindelseshistorien fra 1975. 

I 1975 havde Galgebakken ikke noget 
beboerhus, men man havde en byg-
ning der lå mellem det nuværende be-
boerhus og Bakkens Hjerte. Her havde 

beboerne en pub, og en sen aftentime 
over et krus øl fandt Kulturakrobater-
ne ud af, at der en gang om året skulle 
uddeles et vandretrofæ - en ”Galgen-
fugl”. Vi kan læse i GalgebakkePosten 
fra juni 1975, at beboerne opfordres til 
at komme med forslag til modtagere af 
den nyopfundne fugl. GalgebakkePo-
sten fortæller dog ikke i nogen af sine 
efterfølgende 1975-numre om fuglen 
overhovedet blev uddelt i opfindelses-
året. Det får vi først oplyst i 1976.

Jeg har ikke fundet nogen, som kan 
fortælle, hvordan trofæet så ud den-
gang. Den nuværende fugl blev først 
kreeret af beboeren Willum omkring 
15 år senere.
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- INFO -

Jeg har gennemgået GalgebakkePosten fra 1975 til i dag, og det giver 
oplysning om følgende modtagere af Galgenfuglen.

• 1975: Ikke oplyst
• 1976: Birthe og Elo - Aktive beboere
• 1977-89: Ikke oplyst, måske blev fuglen ikke uddelt i disse år.
• 1990: Kirsten Schiødt – Murmalerier
• 1991: Ikke oplyst
• 1992: Karsten
• 1993: Käthe og Knud – Galgebakkens Købmand
• 1994: Ikke oplyst
• 1995: Erling – Beboerhuset og Kunstnergruppen
• 1996: Ikke oplyst
• 1997: Arne & Irene, 
•           Nellie og Leif – beboere hårdt ramt af vandskader
• 1998: Lars Messell – GalgebakkePosten & Revy
•           Niels Enevold - tagrenovering
• 1999: Torben Lundsager – frivillig på Genbrugsgården
• 2000: Jytte Jørgensen – GalgebakkePosten og arbejde i Nævnet
• 2001: Ebbe – kok i Spishuset
• 2002: Nina Westergaard – Tøjcaféen
• 2003: Henrik Nordfalk – fotografering
• 2004: Stig Larsen – Den Gamle Pub
• 2005: Ikke oplyst
• 2006: Biba Schwoon – arbejde i Nævnet med mere
• 2007: Maiken – Café Det Røde Hjerte
• 2008: Ikke oplyst
• 2009: Inger Wilken – Pensionistklubben
•           Casper – Bogcaféen
• 2010: Ikke oplyst
• 2011: Ikke oplyst
• 2012: Niels Wilken – Den Gamle Pub 
• 2013: Ikke oplyst
• 2014: Knud Mørk – hvad fik han den for?
• 2015: Ikke oplyst
• 2016: Ikke oplyst
• 2017: Ikke oplyst
• 2018: Ikke oplyst
• 2019: Havevennerne – vedligeholdelse af beboeres have
• 2020: GalgebakkePostens redaktion – GalgebakkePosten

Giv os venligst besked om manglende eller forkerte oplysninger, så vi 
kan få en fulkommen og korrekt liste.
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- GALGENFUGLEN 2020 -

Af  redaktionen
Årets Galgenfugl

Galgenfuglen i år blev overrakt ved 
Fredagsbaren den 9. oktober. Det 
var fordi Høstfesten måtte aflyses på 
grund af Coronaen.

Takketalen
Redaktionen takkede for overrækkelsen 
med cirka disse ord:

I år går Galgenfuglen videre fra Have-
vennerne til GalgebakkePostens redak-
tion for et flot og indholdsrigt blad. 

Bladet er blevet flottere, fordi vi har 
fået en Grafiker, Christian Desfeux, og 
det er blevet indholdsrigt fordi resten af 
redaktionen er blevet oprustet.

Vi prøver at være en hund efter godt 
stof, og det er vi efter vores egen me-
ning sluppet godt fra. Men det vigtigste 
ved bladet er at vi er beboernes blad, og 
det er fra beboerne vi får det meste af 
bladets gode stof. Tak til beboerne.

Vi har i det forløbne år fundet en ny 

trykker som giver os et farvetryk af 
bladet til en lavere pris end Galgebak-
kePosten i gamle dage, som var i sort/
hvid. Tak til den nye trykker.

Vi vil hænge fuglen op i forhaven hos 
Christian Desfeux i Skrænt 4, men 
den kommer ikke til at hænge dér hele 
året.  

Om føje tid hænger vi den måske op for-
an Udlånet, så alle beboerne kan se den 
og glæde sig over, at den er vores i år. 

Men måske skulle vi slutte 
med en lile sang:

Vi er ikke som de andre,
vi er noget for os selv.
På Galgebakken der vil vi vandre
til den dag, vi må sig´ farvel.

Der er plads på bladets sider,
når I har en hjertesag.
Kom blot til os med de ting, der svider.
Det bli´r trykt en anden dag.
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- INFO -

Hvad skete der 
på Galgebakken?

Kroppedal Museum har et lokalarkiv 
med materialer om Albertslund. De har 
fotos, artikler i AP, bøger, beboerblade, 
skrivelser fra kommunen og så videre.

Også fra Galgebakken har lokalarkivet 
materialer. Lokalarkivet får fx tilsendt 
GalgebakkPosten måned for måned  
Der ligger en del arkivmateriale 
af ældre dato i nogle flyttekasser 
nede på driftkontoret. Jeg vil 
søge vores nye afdelingsbesty-
relse om tilladelse til at kigge 
dette arkivmateriale igennem, 
for at se, hvad der er af gem-
meværdigt materiale som 
Galgebakken så kan overle-
vere til Lokalarkivet.

Lokalarkivet er også meget 
opsat på at få materiale af 
nyere dato. Det gælder fx 
materiale om Helheds-
planen. 

I næste nummer af GalgebakkePosten 
vil Troels fra Lokalarkivet skrive en 
uddybende artikel om Lokalarkivet, og 
mon ikke han efterlyser en tingfinder på 
Galgebakken, altså en kontaktperson, 
som finder Galgebakke-materiale til 
arkivet.

Af  Lars Messell

I 2005 stemte 
beboerne nej til 
salg af Galgebak-
kens lejligheder til 
ejerboliger.
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Enten fordi du mangler en trappe fra 
døren ud til haven eller fordi du er 
gangbesværet

Så er der mulighed for at søge hjælp. 

Havevennerne har søgt og fået bevilget 
nogle penge til materialer, og vi har fået 
et samarbejde igang med Ervin, som 
står for træværkstedet i Galgebakken.

Samarbejdet betyder, at man kan søge 
om en trappe hos Havevennerne, som 
tager stilling til ansøgningen. Hvis vi 

godkender din ansøgning kommer vi og 
måler op, hvilken dimension din trappe 
skal have, og videregiver bestillingen 
til Ervin. Ervin har designet en flot 
trætrappe, som kan tilpasses de nødven-
dige mål, og han har påtaget sig at lave 
trappen.

Hvis du vil søge en trappe, kan du kon-
takte Havevennerne

Janne Jørgensen, Torv 9-6
Tlf. 40447842
E-mail: janneljorgensen@gmail.com

Kan du ikke komme ud 
i din have

Havevennerne

Galgebakkens kunstudvalg har begået en 
lille pjece om de kunstværker man kan 
finde rundt om i Galgebakken.
Kunstudvalget arbejder efter et stort 
ønske om at have kunstværker på Galge-
bakken og om at være initiativtagere til 
anden udsmykning.

Pjecen er lavet for at vise disse kunst-
værker og udsmykninger frem og for at 
inspirere til at se på dem med nye øjne.
Desuden viser pjecen skønhed i naturen 
og kreativitet i det offentlige rum.
Kan fås i beboerudlånet eller på ejen-
domskontoret.
Med kærlig hilsen
Kunstudvalget

Pjece om kunsten i Galgebakken
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Den smukke giraf er tegnet af Thor Hansens datter, Lea 5 år  
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- BEBOERINDLÆG -

Historien om Fællesbænken 
Vi fik på sidste års budget 5000 kr til 
at lave en fællesbænk, og vi havde 
forestillede os, at vi skulle lave den i 
fællesskab med beboere i Galgebakken, 
men Corona har gjort at alt har været 
gået i stå, også hos os.

Vores ide er ikke mulig i forhold til at 
lave bænken i fællesskab pga. Corona.
 Nu har vi i flere måneder forsøgt at bli-
ve enige om udseendet på bænken samt 
materialevalg i forhold til økonomi osv. 
Vores visioner og ideer har været store, 
og vi har fundet en løsning..

Vi har fået et tilbud fra vores lokale 
tømrer, men det er alt for dyrt i forhold 

til økonomien i Kunstudvalget. Vi ansø-
ger GAB om flere penge til projektet.
Næste problem er, at vi ønskede at 
bænken skulle sættes op ved den fine 
Moseeg, som står ved siden af Beton-
dyrene ved købmanden. Vi har talt med 
gartneren om det flere gange, og det 
viser sig at Moseegen har luftrødder, og 
disse luftrødder bliver generet ved at vi 
bygger et fundament over træets rødder.
Vi har besluttet at bænken flyttes ned på 
Grønningen ved et af de store træer med 
udsigt til det grønne område og Vind-
skulpturerne. Vi håber vi alle får glæde 
af dette.

Kunstudvalget ved Birthe Y. Nielsen

Vi har talt med Jesper Rasmussen, som er 
projektleder hos BO-VEST og ansvarlig for 
opførelse af Tårnet.
Jesper oplyser at opførelsen har trukket i lang-
drag, fordi den oprindelige byggetilladelse ikke 
mere var gældende. Det skyldes, at et nyt Byg-
ningsreglement i mellemtiden er trådt i kraft, 
og derfor skal der bl.a. foretages nye statiske 
beregninger på tårnkonstruktionen.
Det er nu udført og kommunen har givet bygge-
tilladelse til opførelse af Tårnet.
Smedefirmaet, som skal producere, er klar til at 
gå i gang med opgaven og forventer at kunne 
smede Tårnet i løbet af efteråret. Der er end-
nu ikke en aftale om tidsplan, det afventer et 
opstartmøde med Smeden og den rådgivende 
ingeniør NIRAS.

Tårnet igen, igen, igen ......
Ved Jens Ellesøe Olsen
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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

- SAMLERHJØRNET -

Frimærker
Dette danske frimærke er det mærke, som 
er solgt i flest eksemplarer. I alt er der 
solgt over 1 miliard af dem, så gennem-
snitsdanskeren har dengang sat det på 
mindst 250 breve.
 
Jeg har stakkevis af dem i min frimærke-
samling, men der er en del varianter af 
mærket, hvor stregtegningen er usæd-
vanlig. Dem har jeg desværre ikke så 
mange af.

Smid aldrig frimærkesamlinger ud. 
Der kan være usædvanlige 
mærker imellem.
Det er ikke til at se det, 
hvis man ikke lige ved det. 

Indbyd mig til at se på 
din frimærkesamling.

Lars Messell
Vester 2-14
Tlf. 4364 6590
Mail: lokomohinken@
hotmail.com
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- SAMLERHJØRNET -

Jeg samler på ure

Jeg samler - eller samlede - på arm-
båndsure. Jeg har ialt 20 styk.
Mange af urene er købt på ferier som 
souvenir.Jeg skiftede ur hver arbejdsdag 
i måneden. Så blev det - af hygiejniske 
grunde - forbudt at gå med smykker og 
ur på laboratoriet.

Det var temmelig ærgerligt, for så lå 
urene bare i en stor bunke, og der ligger 
de fleste faktisk stadigvæk.
Jeg vænnede mig hurtigt til at vide, 
hvad klokken cirka var uden et ur.
Pauserne, frokosten og gå hjem tiden 
voldte ingen problemer.

Lige nu har jeg 2 ure, der går. De andre 
ligger døde hen. Det er altfor dyrt at 

fodre dem med batterier. 
I et af urene, der ligger, skal der 2 batte-
rier i. Det ur har jeg købt i Bologna.
Jeg har også et Fedtmuleur fra USA. 
Det går baglæns.

Men det ene af de ure, der går, har ikke 
fået skiftet batteri i 20 år. Det er da utro-
ligt. Jeg savner nu lidt at gå med alle de 
dejlige ure.

Skriv en historie til Samlerhjørnet, hvis 
du ligger inde med andre spændende 
samleting, som vil være en fryd for 
læserne at høre om.

af Lise Buchardt

Lise er ikke urolog
Selvom Lise har en større samling af 
ure, er hun ikke en ”urolog”. 

”Urologi (gr. uron "urin") er et områ-
de inden for lægevidenskaben, som 
beskæftiger sig med både kvinder og  
mænds urinveje, med mandens køns-
organer og med sygdomme i disse.. 

Urologi er nært beslægtet med andro-
logi og gynækologi. Hos begge køn 
befinder kønsorganer og urinveje sig 
i umiddelbar nærhed af hinanden, og 
sygdom i det ene system påvirker ofte 
det andet. ”

Af  Lars Messell       
Kilde: Wikipedia 

UROLOG

Fo
to

 L
is

e 
Bu

ch
ar

dt



- ØKONOMI -

KONTAKTOPLYSNINGER

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

 

GAB medlemmer    
valgt d. 26.10.2020 
Jens Ellesøe Olsen, Formand   
Lars Steinov, Sekretær   
Birthe Y. Nielsen    
Steen Søndergaard    
Thor Hansen    
Benny Klausen    
Ib Skyum    
Suppleant: Heidi Nielsen

GAB kontaktes på mail:   
bestyrelsen@gbakken.dk

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

Galgebakkeposten 
Ansv. Redaktør: Lars Messell 
galgebakkeposten@hotmail.com

Genbrugsgården - Øster 7-10 
Åbningstider: 
Onsdag: 17.00 – 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   
birtyn57@gmail.com  

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

Koret 
Kristian Olesen 
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 48

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

ANDET

YouSee 
Tlf.: 70 70 40 40 
kundeservice@yousee.dk 
Ma-To  08.30 – 17.30 
Fredag:  08.30 – 16.30

Hjælp til GB’s it-netværk og YouSee 
Kristian Olesen 
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

Galgebakkens Helhedsplan  
www.galgebakken-renovering.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

OBS! Ejendomskontoret har ikke åbent for 
personlige henvendelser 
 
pr. mail. galgebakken@bo-vest.dk

Når du henvender dig til os, bedes du sikre 
dig at vi får alle dine oplysninger.
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- 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 nederst 
i den mail du modtager fra os.

På ejendomskontoret møder du 
Ejendomsleder:  Kenneth Skåning Fuglsang 
Ejendomsmester: Nikolaj Frederiksen 
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

- KONTAKTER -
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Fredagsbar med levende musik og Hyggesnak...
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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 -


