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GAB har afholdt sine 3 første møder 
og har konstitueret sig med formand 
(Jens Ellesøe Olsen) og sekretær (Lars 
Steinov). Vi har besluttet, at Lars 
fungerer som sekretær. Lars har i sit 
arbejdsliv fungeret som Generalsekre-
tær for Den Internationale Forening for 
Socialpædagoger, AIEJI, og har derfor 
nogle kompetencer, som modsvarer 
opgaven som sekretær for GAB. Det 
betyder, at vi ikke skal til at ansætte 
en lønnet sekretær, hvilket giver en 
besparelse på 350.000 kr. på Galge-
bakkens budget. Vi har dog besluttet 
at evaluere opgaven i løbet af foråret 
2021. Såfremt arbejdet bliver for 
omfattende tidsmæssigt, vil vi måske 
tilkøbe assistance til konkrete formål. 
Steen Søndergaard har påtaget sig 
opgaven med at opdatere vores 
hjemmeside i samarbejde med 
Ib Skyum.

Opfølgning på beboer- 
mødebeslutninger fra 
26.10.20.
Vi har sat gang i udførelse 
af ’Faste pladser til delebi-
ler’. Benny Klausen har fået 
opgaven med at foretage de for-
nødne undersøgelser og fremlægge 
til beslutning for GAB.
Forslaget om ’Reduktion af Køb-
mandens husleje’ er igangsat med 
Lars Steinov og Jens Ellesøe Olsen 
som tovholdere og forventes fær-
digbehandlet primo december.
Forslaget om ’Vild med vilje’ 
gennemføres med Birthe Y. 

Nielsen som ankerkvinde i samarbejde 
med Agendagruppen, Grønt Udvalg og 
vores gartner Kim Vanner.

Første møde med Galgebakkens 
Ejendomsleder Kenneth Fuglsang 
og Driftschef Kim Milton

D. 17.11.20  mødtes GAB med Galge-
bakkens driftsledelse. Det var et meget 
positivt møde, som lover godt for det 
fremtidige samarbejde.

Referater fra GAB kan læses på  
www.gbakken.dk

GAB er trukket i arbejdstøjet



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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Info fra GAB

På vores GAB møde d. 5.11.20 sam-
mensatte vi det nye hold til at delta-
ge i arbejdet med Helhedsplanen 
(HPU = Helhedsplanudvalget).

6 GAB medlemmer og 2 ’menige’ 
beboere er blevet udpeget:
• Birthe Y. Nielsen, GAB
• Steen Søndergaard, GAB
• Thor Hansen, GAB
• Ib Skyum, GAB
• Jens Ellesøe Olsen, GAB
• Benny Klausen, GAB
• Grethe Engelbrecht Johansen
• Jesper Lohse Jørgensen

Vi har alle deltaget i besigtigelse 
af prøveboligerne d. 17.11.20 og 
deltager sammen i vores første HPU 
møde d. 2.12.20.

På vores GAB møde d. 17.11.20 
sammensatte vi Økonomiudvalget, 
som består af 8 medlemmer, 4 fra 
GAB og 4 ’menige’ beboere. 

Udvalget består herefter af følgende 
medlemmer:
• Lars Steinov, GAB
• Steen Søndergaard, GAB
• Thor Hansen, GAB
• Jens Ellesøe Olsen, GAB
• Biba Schwoon
• Søren Vinzent
• Anita Sørensen
• Per Rønne-Nielsen

Biba, Anita og Søren har været med i 
Økonomiudvalget i en menneskealder 
og har alle et indgående kendskab til 
Galgebakkens økonomi. Per er ny 
og træder ind med rygsækken fuld af 
kompetence om økonomi og regnskab 
fra sit tidligere arbejdsliv.

GAB har konstitueret ny sammensætning af HPU 
og Økonomiudvalg



På seneste HPU møde (red.: 3.11.) 
blev der gennemgået tidsplan for ud-
buddet af entreprisen. Denne informa-
tion er desværre allerede forældet. Vi 
bringer en ny tidsplan på det kom-
mende møde.

Der blev for Galgebakken udsendt 
udbud d. 21 september 2020. 
Udbuddets prækvalifikationsfase er 

nu overstået, og der er modtaget 3 
ansøgninger om prækvalifikation. 
Hvoraf 1 ikke opfylder betingelserne, 
og der er således kun 2 bydende på 
opgaven. 

Grundet opgavens kompleksitet og 
store økonomiske størrelse har målet 
være at have 4 bydende på opgaven. 
2 vurderes således for lidt, da der ved 
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Seneste nyt om udbud af 
Helhedsplanen

HPU møde nr. 72

…. blev tirsdag d. 3.11.20 afholdt 
virtuelt via Teams. Vores HPU deltage-
re var samlet i Beboerhuset og mødte 
rådgivere og BO-VESTs projektleder 
samt Vinie Hansen på storskærm. 
Forud havde Ib Skyum, Steen Søn-
dergaard med hjælp fra Ervin Olsen 
fået IT udstyret til at fungere. Og vi 
vil kunne benytte denne mødeform, 
sålænge der er Corona restriktioner.

Vi havde et konstruktivt møde med 
hovedvægt på fremdriften med prøve-
husene og planlægningen af evaluering 
og monitorering af fugt- og tempera-
turforhold. Monitorering af fugt er al-
lerede sat i gang i prøvehus A i Mark.

Vi fik præsenteret tidsplan for den 
igangværende udbudsproces med 
indhentning af tilbud fra entreprenører 
frem mod Skema B-beboermøde i april 
2021.

BO-VEST og rådgiverne NOVA5 har 
løbende haft kontakt med Albertslund 
Kommune om projektet og har oriente-
ret om projektløsningerne. BO-VEST 
og NOVA5 har en forventning om, at 
Alb. Kommune vil give dispensation 
og godkende Helhedsplanprojektet. 
Det bliver afklaret primo 2021.

HPU mødes d. 17.11.20 til en præsen-
tation af prøvehusene.

GAB har inviteret 2 beboere til at 
være med i HPU: Grethe Engelbrecht 
Johansen og Jesper Lohse Jørgensen. 
De vil også deltage i præsentationen d. 
17.11.20.

Prøvehusene forventes at være færdige 
ultimo december og de præsenteres for 
beboerne i januar 2021.
Til præsentationerne forberedes en 
Coronasikker fremvisning.

af GAB
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frafald af en bydende i udbudsperio-
den kun vil være 1 bydende tilbage og 
således ingen reel konkurrence. 
Der gennemføres nu mindre justerin-
ger på udbudsmaterialet med for-
håbning om, at flere vil byde ind på 
opgaven i anden omgang. 

Genudbuddet vil betyde en senere op-
start på helhedsplanen. Renoveringen 
forventes at kunne startes i oktober 
i stedet for august, som det ellers 

hidtil var planen. Der arbejdes på at 
optimere udbudstidsplanen, så opstart 
kan komme så tæt på det oprindelige 
opstartstidspunkt i august som muligt. 

Forsinkelsen af udbuddet betyder, 
at der kan evalueres i længere tid på 
helhedsplanens prøveboliger. 

Med venlig hilsen
Kristian Overby
Seniorprojektleder, BO-VEST

Jeg ser rundt i huset. Væggene er tæt dækkede af billeder.
Her, hvor jeg står og skriver, hænger min fars landskaber med bjerge. 
Et hjørne i en by i provinsen og mit barnebarns selvportræt.
Til højre hænger mine akvareller, min mor, min tante, mig som barn, en 
gammel kone, der strækker sig i solen, en græsk kone.
Op ad trappen en falden fugl i blyant, to oliemalerier og mit digt på 
blandede sprog, spansk og dansk.
Ved spisebordet, Palle Nielsen.

Små statuetter fra Cuba i spisestuen. På hylden foran balkonen dyr fra 
alle mulige steder. På sofabordet og det afsyrede gamle bord fra Claes´ 
forældre keramik, keramik, keramik.

Jytte Rex´ røde kjole trækker smerten ud af det billede, som fortæller en 
historie om tortur. 

Den unge kvinde med flotte nøgne bryster, der forarger gæsterne, skju-
les bag ved de store grønne planter.
En lille heks hviler sig i grenene.

Det er min flotte stue ovenpå med den uimodståelige udsigt.

Den vil jeg meget nødig flytte fra!!!!

Marina Testa Pedersen

Marinas digt
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Inhabilitet?

Kan man sidde i Redaktionen 
samtidig med, at man sidder i 
GAB?

Vi har drøftet det i Redaktionen, fordi 
Jens Ellesøe Olsen på beboermødet i 
oktober blev valgt ind i GAB. Efter 
vores mening rejser det et habilitets-
problem, når man samtidig er med i 
begge organer, fordi man får kend-
skab til fortrolige sager begge steder.

Vi har valgt at bede Jens blive i 
redaktionen indtil videre, dvs. 
indtil februar 2021. Når 
det bliver februar, 
vil vi drøfte 
om Jens 
håndte-

rer inhabiliteten på forsvarlig vis efter 
vores mening. 

Begrundelsen for vores beslutning 
er, at Jens lægger et stort arbejde i 
Redaktionen. 

Artikler underskrevet med person-
navn står for personens egen regning, 
uanset om han er medlem af dette 
eller hint udvalg. Det gælder også for 
Jens Ellesøe.

af Lars Messell ansv. redaktør
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Info fra Ejendomskontoret
Hvis en beboer har aftale om besøg 
af håndværker, ejendomsfunktionær 
eller anden person i samråd med 
ejendomskontoret og samtidig har 
kendskab til, at nogle af husstandens 
beboere er blevet isoleret grundet 
mistanke om corona (Covid-19), 
bedes dette omgående meldt direkte 
til den person, der er indgået en aftale 
med eller til ejendomskontoret.

Dette tiltag er for at beskytte alle mod 
yderligere smittespredning.

Galgebakkens Ejendomskontor 
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OBS OBS OBS 
fra Genbrugsgården

Fra 1. november 2020 til 1. marts 2021
ændres åbningstiderne om ONSDAGEN

Til kl.: 17.00 – 18.00

      ”Genbrugsgruppen”

Corona-besked fra Ejendomskontoret
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Lyde i køleskabe

Køle/fryse branchen har en 
bestemt norm inden for lyd 
DB (A), som skal overholdes. 

Denne norm overholder Electrolux. 
Alle vore produkter er specificeret og 
godkendt med et lyd-niveau og i det 
lydniveau hører nedenstående lydbe-
skrivelser under.

Omgivelserne kan og også have ind-
flydelse på lydopfattelsen som f.eks 
store åbne køkken-alrum med fliser på 
vægge og gulve eller store træflader 
kan virke forstærkende på lyde.

Cirkulationslyd, Kølemidlet man 
bruger i dag hedder R600a og giver 
flere lyde end da man brugte freon. 
Oplevelser fra kølevæsken: Bobler, 
svulper, hyler og fløjter. Lyden kan 
også beskrives som klukkende, su-
sende eller dryppende. Sådan arbejder 
kølesystemet og det er ingen fejl.

Forudsat disse lyde er ekstre-
me, må de betragtes som helt 
normale.

Kompressorstøj, summer / lyder 
metallisk / vibrerer / bumper
Kompressoren er en motor, som dri-
ver en pumpe. Dette vil frembringe en 
summende eller pulserende lyd. 

Frost-free produkter har desuden en 
blæser indbygget i kabinettet til cir-
kulation til luften. Dette frembringer 
en hvirvlende eller blæsende lyd. En 
skarp knækkende lyd kan være rørsy-
stemet, som udvider eller trækker sig 
sammen, alt efter en skabet afrimer 
eller køler/fryser. Alle disse lyde må 
betragtes som normale.

Kabinetstøj, knækker / banker / 
klikker
Det er ekspansionslyde ved afrim-
ning, og det er en helt normal reaktion 
mellem kabinet og fordamper. Det 
er en termisk ekspansion mellem 
komponenterne. Vær ikke urolig, 
prdoduktet arbejder korrekt og knæk-
ke/banke lyde hverken ødelægger 
eller forringer strukturen og ydelsen. 
Lyden kan forekomme flere gange om 
dagen.

Vibrationslyde, vibrere / rasler
Undersøg om rørsystemet bag på 
produktet rører ved kabinettet eller 
bagvæggen. Dette har ingen indflydel-
se på produktets ydeevne. 

Tjek desuden om der ligger noget 
oven på skaget. Klikkelyde, Det er 
termostaten, der styrer kompressoren, 
som kan give svage klik, når termo-
staten slår til og fra.

Fra Driften
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HPU var den 17. november inviteret 
til et første besøg i prøvehusene A og 
C. For mig blev oplevelsen både me-
get opmuntrende i forhold til A-huset  
men også skuffende i forhold til 
C-huset.

A-huset fremstod smukt med et hvidt 
Tectum-køkken, hvor skranken/ 
radiatoren var erstattet af en køkken-ø 
med skabe på begge sider. Det virkede 
tidssvarende og harmonisk i forhold til 
den store stue.

Ventilationsskabe var placeret i en-
tréerne og i en kasse under loftet på 
den ene væg for enden af stuen. Det er 
klart til at leve med.

Ved vinduerne var der opstået smukke 
vindueskarme på grund af de dybtlig-
gende vinduer. Det klæder huset, og 
gulvene står flotte i bøgeparket.
Badeværelser var ikke monteret endnu.

En svaghed var, at skillevæggens 
placering for enden af stuen ikke er 
fleksibel. Det, bør der, arbejdes med. 
Men alt i alt er det et meget indbyden-
de og tidssvarende A-hus.

Anderledes blev oplevelsen   
i C-huset.
Det skal selvfølgelig tages i betragt-
ning, at huset ikke var renoveret og 
derfor stod trist og slidt. Det, vi blev 
præsenteret for, var en løsningsmodel 
for køkken/ spiseplads.

- INFO -
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Indtryk fra besøg 
i prøvehusene
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af Grethe Engelbrecht Johansen
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Man havde her prøveopstillet et Sva-
nekøkken, og primært nåede det efter 
min mening ikke Tectum-køkkenet til 
sokkeholderne.

Men, hvad der var mere bekymrende, 
var, at en tilsvarende model som i 
A-huset med en køkken-ø med skabe 
på begge sider kom til at fremstå me-
get tung og klodset i det relativt lille 
rum. Spisepladsen mistede bredde, 
og det virker uhensigtsmæssigt at 
skulle anvende skabe, som åbnes ud 
imod spisepladsens møblement i et for 
snævert rum.

Desuden havde man fjernet den hvide 
halvvæg ned mod stuen vistnok, fordi 
den kan gå ind og lave en kuldebro 
i væggen. Det skal jeg ikke kloge 
mig på men kun beklage, hvis det er 
nødvendigt at fjerne den og erstatte 
den med noget træværk, som vi jo 
har så rigeligt af i C-husene. Også fra 
stuesiden er det synd at miste denne 
‘ramme’ om stuen.

Ventilationsanlægget kommer til at 
koste skabsplads, så en eller anden 
løsning er nødvendig for at kompensere 
herfor. Men personligt ville jeg 
foretrække, at man nøjedes med en 
køkken-ø  i bredde som den nuvæ-
rende skranke og i stedet tilbød en 
række overskabe på væggen modsat 
højskabene.

En anden løsning kunne måske være 
at vende køkkenet til et vinkelkøkken, 
som der har været tale om, men er der 

plads til det, eller er det kun en reali-
stisk model for B-husene?

Det ville være meget nyttigt at se 
sådan en løsning i et prøvehus.
Når det betyder så meget, hænger det 
også sammen med, at ventilationsløs-
ningen i C-husene i forvejen gør køk-
kenet mere klodset i udtrykket med 
aflukning af rummet over højskabene 
og blokering af mindst et højskab.

C-husene er blevet kaldt Galgebakkens 
Rolls Royce. Det er vi mange, der er 
enige i, men jeg synes ikke, den skitse-
rede løsning kan leve op til den titel.
Jeg tror, det kan gøres bedre uden, at 
det nødvendigvis bliver dyrere.
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Du er medlem af Globale Seniorer, 
hvad er det?
Det er en forening på omkring 300 
mennesker, der interesserer sig for 
udenrigspolitiske ting og globale emner. 
Derfor er det bl.a. FN’s Verdensmål, 
som er centrale i foreningens virksom-
hed. Der er en del beboere på GB, der 
er medlem af Globale Seniorer.
Der er nedsat forskellige arbejdsgrup-
per ud fra interessefællesskab. Jeg er 
fx medlem af Mellemøstgruppen.

Hvordan er du aktiv?
Jeg har i mit arbejdsliv rejst rigtig 
meget i både Rusland og Nord- og 
Sydamerika, fordi jeg har været Gene-
ralsekretær i en international forening 
for socialpædagoger.

På den måde mødte jeg repræsentan-
ter fra Centralasien. De spurgte, om vi 
havde en idé til, hvordan man kunne 
gøre deres socialarbejderstuderende 
fra Kirgisistan bedre til at tale en-
gelsk. De fleste taler kirgisisk, rus-
sisk og tyrkisk, og de lærer engelsk i 
skolen. Men de har ingen at praktisere 
sproget med - heller ikke med deres 
lærere. 

Alt foregår skriftligt. De vil gerne rej-
se udenlands og er omfattet af forskel-

lige udvekslingsaftaler med EU. En 
dansk NGO, 'Det Europæiske Hus', 
gav støtte i 2015.

I Mellemøstgruppen arrangerede vi så 
en 14 dages-tur til Kirgisistan i 2019 
til to byer, hvor vi mødte de studeren-
de, som var to generationer yngre end 
os. Ingen af os havde en professionel 
baggrund som sproglærere eller havde 
undervist i engelsk før, men vi kunne 
begå os ret godt på engelsk. 

Interview med Lars Steinov, 
medlem af GAB

14
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Og det kunne de studerende i mindre 
grad. 

Hvorfor synes du, at det er vigtigt?
Vi var 21 aktivister på turen, og vi 
havde stort socialt udbytte af mødet 
med de unge. Vi blev meget klogere 
på, hvordan de tænker og på, hvordan 
kulturen er. Vi var heldige at være der 
på et par nationale helligdage, hvor 
vi så, hvordan de fejrede dem. Det 
var meget berigende og belærende. 
Der var også demonstrationer, som 
vi overværede. Det var spændende. 
Verden er stor.

Hvad er dine planer fremover?
Jeg deltager fortsat i Mellemøstgrup-
pen, men nu har jeg jo meldt mig 
til GAB, så det skal jeg i hvert fald 
bruge kræfter på. Det ser meget spæn-
dende ud.

Jeg har også udstillet nogle billeder i 
beboerhuset. Det er nogle, jeg male-
de, da jeg var i 20'erne og gik hjemme 

med min ældste søn. Jeg arbejdede 
som FADL vagt på hospitaler om 
natten og passede ham om dagen. Jeg 
udstillede mine billeder på min gamle 
skole og fik en pæn anmeldelse i Fyns 
Stiftstidende. 

I dag fotograferer jeg meget.

Jeg har arbejdet med stofmisbrugere 
på Vesterbro og været leder af en Me-
tadon-klinik, og da jeg gik på efterløn 
derfra, havde jeg det organisatoriske 
arbejde i SL.

Nu er jeg så blevet valgt som sekretær 
i GAB. Det bliver rart at møde nogle 
lokale folk. 

Har du noget, du vil tilføje?
Nu skal jeg jo pludselig til at tage 
stilling til købmandens husleje, de-
lebiler og den vilde natur. Det bliver 
spændende. Jeg ser frem til arbejdet. 
Der er en god stemning med tillid til 
hinanden.

Hjalmar forlod hjemmet, da det blev ulvetime.
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I forbindelse med, at Albertslund 
Kommune udførte asfaltarbejde på 
Kærmosevej, renoverede entreprenø-
ren samtidig indkørslerne til P-plads 
A og B.

På grund af en række misforståelser 
og ukendskab i kommunikations-
kæden mellem Galgebakkens Drift, 
Kommunens folk og Kommunens 
entreprenør fjernede entreprenøren 
Galgebakkens brosten og udlagde 
asfalt på indkørslerne.

På møde med Kommunens folk fra 
Teknik og Miljø blev det aftalt, at 
Albertslund Kommune genetablerer 
indkørslerne med brostensbelægning, 

når renoveringen af Galgebakken er 
tilendebragt.

Udgiften til genetablering deles mel-
lem Albertslund Kommune og Galge-
bakken.

Kommunen igangsætter arbejde med 
støttesten mellem asfalt og græsrabat, 
og der opsættes Fuld Stop skilte og 
males hajtænder på asfalten. 

Brosten ved indkørsel A og B 
genetableres

af GAB
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Rullebakken
Galgebakkens Trafikudvalg har holdt 
et møde med Kommunens forvaltning 
og folk fra ’Supercykelstien’ for at 
finde en løsning på problemet med 
cyklernes alt for høje hastighed gen-
nem Galgebakken. 

Et af forslagene, der har været drøftet, 
er at ‘slå et sving’ på Supercykelstien. 
Det bliver nu gennemført der, hvor 
stien krydser den plads, vi kalder for 
Rullebakken. Det er pladsen ud for 
prøveboligen i Mark 2 og ved siden af 
den Blå Legeplads.

Vores gartner Kim og Grønt Udvalg 
har i flere år haft et ønske om at 
forbedre forholdene for lindetræerne, 

som er plantet på Rullebakken. Linde-
træerne har nemlig fået for lidt vand 
ovenfra, fordi der er for meget asfalt 
og for lidt fri jord omkring træerne.
En del af asfalten fjernes nu for at 
skabe nogle åbne bede, som vil give 
mulighed for rigelig tilførsel af regn-
vand til træernes rødder.
 
Trafikudvalgets og Grønt Udvalgs 
ønsker for indretning af pladsen bliver 
nu løst i fællesskab. Supercykelstien 
kommer til at slå et sving uden om det 
nye store bed, som bliver lavet rundt 
om lindetræerne. 

Håbet er, at cyklerne kører langsom-
mere, og træerne vokser hurtigere.  
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Kulturakrobaterne var ikke 
født i 1975, I 2005 fik Galgen-
fuglen 3 kyllinger

1975
Det er ikke korrekt, som jeg skrev i 
sidste nummer af bladet, at det var 
Kulturakrobaterne, som i 1975 fandt 
på Galgenfuglen, for beboergruppen 
Kulturakrobaterne blev først dannet 
15-20 år senere. Galgenfuglen blev 
derimod kreeret af en kunstner, der 
kom fra Israel og hed Elias.

Trofæet forsvandt i 2004, fordi det 
var blevet givet til Stig Larsen, og det 
snuppede Kongens Foged, da de smed 
ham ud af lejligheden.

Trofæet blev genskabt ved uddeling af 
Galgenfuglen for året 2006 af Willum, 
som boede i Over, og det er hans fugl, 
som vi bruger i dag.

2005
I GalgebakkePosten december 2005 
fortælles historien om Galgenfuglens 
3 kyllinger. Historien er troværdig, 
fordi en beboer har betroet mig, at 
hun husede en kylling i 2005:

'Der var engang en lille Galgebakke 
ude på landet. Galgen var for længst 
revet ned, og i stedet havde man 
bygget den herligste lille by med 
lejeboliger. 

Der var faktisk så dejligt på 
Galgebakken, at det næsten ikke var 
til at tro, at det kunne blive dejligere. 
Men det blev det en lun forårsdag i 
1975, for netop på denne henrivende 
solskinsdag fødtes den dejligste lille 
Galgenfugl. Den kære fugl havde in-
gen moder, men det var også lige fedt, 
for fuglens fader var en god mand.

Allerede før fødslen fik fuglen tjene-
ste som en 'Glædesfugl', og den fandt 

Galgenfuglen - Historie 2
af Lars Messell
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snart vej til alle beboernes bankende 
hjerter. Det var ikke nogen almindelig 
fugl. Næh, tværtimod. Fuglen satte 
nemlig pris på det ualmindelige, og 
havde du gjort noget særligt godt for 
det lille fællesskab, så foldede den 
sine prægtige vinger ud og fløj lukt 
ind i din forhave. 

Her tog den bolig i et helt år både 
sommer og vinter, men længere kunne 
den dog heller ikke blive, for der var 
jo mange beboere, som skulle have 
besøg. Og i særligt ualmindelige år 
boede Galgenfuglen kun ½ år hos en 
beboer, så den kunne nå at bo hos 2 
på 1 år.

Se, nu gik det hverken værre eller 
bedre end, at fuglen en dag gik hen og 
pist forvandt. På politiets hjemmeside 
havde beboerne læst, at der var en 
smule kriminalitet i deres by, men om 
de helt ville tro det, ved jeg ikke. 

Ikke desto mindre blev Galgenfuglen 
stjålet af en skændig tyv, som end 
ikke efterlod så meget som et lillebitte 
fodspor eller noget dna-spor. Men 
efter at have kigget på hjemmesiden 
gjorde beboerne både reb og galge 
klar – Fanger vi ham, bliver enden 
slet ikke rar, tænkte de! Og man 
sagde, at i de dage var Galgebakken 
det sikreste sted på jord. Faktisk turde 
slette folk, der tænkte blot en lille 
smule grimt end ikke besøge byen.

Til sidst blev det alligevel beboerne 

for meget med al den renhed – Vi 
savner vores fugl, råbte de, og tændte 
deres fakler! Men heldigvis fik også 
denne historie en glædelig slutning.
En mand, der hed Willum, skabte 3 
fine æg, som snart blev forvandlet til 
3 flotte kyllinger. Nu faldt der glæde 
og ro over den lille by igen, faklerne 
blev brugt til Sankt Hans, og kyllin-
gerne … de tog fuglens plads, og så 
kan de endda sprede 3 gange så meget 
glæde på den samme tid. 
Se det var et rigtigt eventyr.'

Mangellisten er blevet mindre i den 
forgangne måned, men hvis nogen 
kan hjælpe os med at fuldstændiggøre 
den, siger vi tak: 

• 1975: Ikke oplyst
• 1977-89: Ikke oplyst, måske blev 

fuglen ikke uddelt i disse år.
• 1991: Ikke oplyst
• 1994: Ikke oplyst
• 1996: Ikke oplyst
• 2005: 3 fugleunger blev uddelt, 

Lise Buchardt fik en.
• 2008: Ikke oplyst
• 2010: Ikke oplyst
• 2011: Ikke oplyst
• 2013: Ikke oplyst
• 2014: Knud Mørk   

 – hvad fik han den for?
• 2015: Ikke oplyst
• 2016: Ikke oplyst
• 2017: Ikke oplyst
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Nyt fra 
Aktivitetsmedarbejderen
Midt i november måneds Corona 
restriktioner oplevede vi et kulturelt 
lyspunkt, da en veloplagt Billy Cross 
besøgte beboerhuset. Billy Cross 
spillede 2 x 45 minutter og fortalte 
anekdoter fra karrieren, der startede i 
New York i midten af 1960erne. 
Billy Cross' guitarspil er simpelthen 
elegant, og man kan på ingen måde 
høre, at han efterhånden er blevet 74 
år. Det blev en rigtig hyggelig aften, 
som glædede de heldige, der overvæ-
rede koncerten.

Regler
Reglerne er jo således pt, at vi gerne 
må holde møder, koncerter e.a., hvor 

deltagerne sidder ned på faste pladser 
med ansigterne rettet samme vej. Vi 
havde naturligvis sat scenen op på en 
ny måde, så der blev behørig afstand 
fra sangeren og ud til publikum. Det 
fungerede rigtig godt, da søjlen i mid-
ten af salen ikke generer publikums 
udsyn med denne opstilling af stole. 
Der er pt. plads til 40-45 personer til 
denne slags arrangementer. Derfor 
vil vi, såfremt regler og restriktioner 
fortsat tillader det, arrangere musik, 
foredrag o.l.
Private fester, som vi kender dem med 
stående velkomst, middag rundt om 
borde og dans, er fortsat ikke tilladt i 
Beboerhuset.
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Musik
Næste større arrangement i Beboerhu-
set bliver koncert med Galgebakkens 
Spillemænd, der vil spille et par jule-
sange og selvfølgelig også et udvalg 
af deres andre kendte sange. Det sker 
torsdag d.17. december kl.19.00. Der 
er gratis adgang, men tilmelding til 
undertegnede er nødvendig. Der vil 
være ca. 40 pladser, som tildeles efter 
'først til mølle princippet'. Mundbind 
er påkrævet, når I går ind og rundt 
i huset. Man skal blive på sin plads 
under koncerten, og der vil blive holdt 
en udluftningspause.

Kunst, kaffe og kage café
Vi holder 'Kunst, kaffe og kage café' om 
tirsdagen i december, d.1., d.8. og d.15. 
fra kl.15.00 til 17.00. Beboerhuset er 
åbent, hvor man kan se Lars Steinovs 
billeder. Vi byder på lækker kage, 
kaffe eller te til 10 kr. 
Max 9 gæster ad gangen og HUSK 
mundbind.

Foredrag
D.9. februar er der foredrag om 
Vridsløselille Fængsel. Her kan I høre 
om fængslets lange historie, der rækker 
tilbage til 1859. I kan bl.a. høre om: 
fængslede drenge ned til 10 år, tragi-
ske skæbner, selvmord, mordforsøg, et 
spektakulært flugtforsøg, interne straffe 
og deres virkning, en kendt indsat, 
fængslet under besættelsen og den nyere 
tid med fangekoret og Claus Meyers 
fangekøkken. Det er Henny Mesnickow 
og Emil Kruuse fra Lokal Historisk For-
ening og Fængselsmuseet, der fortæller 
om Vridsløselille Fængsel. Arrangemen-
tet afholdes i samarbejde med Alberts-
lund Bibliotek, hvor I også skal tilmelde 
jer gratis via deres hjemmeside.

Julebanko
I skal heller ikke helt gå glip af jule-
banko på Galgebakken. Som erstat-
ning laver vi et 'Facebook-Jule-Gæt-
te-Banko' d.5. december kl.19.00 til 
20.00 fra min profil 'Henrik Aktivi-
tetsmedarbejder'. Der vil være lidt 
julepræmier, julesjov og som altid 
en absolut seriøs bankodyst for både 
erfarne, let øvede og begyndere.

Øvrigt
Vi fortsætter naturligvis med at lave 
mad til dem, der måtte have særligt 
behov hver onsdag. Menuen slås op på 
Facebook dagen før, og det koster 35 
kr. Kender du nogen, der kunne have 
særligt behov for at få et måltid varm 
mad hjem, så kontakt mig gerne, og 
jeg hjælper med at få tilmelding og 
udbringning arrangeret.

Cykelværkstedet er også fortsat på 
hjulene for at hjælpe dig med at holde 
din cykel kørende. Det er hver tors-
dag foran Beboerudlånet fra kl.15.00 
til 17.00. Hjælpen er gratis, men evt. 
reservedele koster indkøbsprisen.

Jule-Galgebakkehilsner fra
Henrik
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Et arkiv til byens historier
Albertslunds lokale arkiv hedder Lo-
kalhistorisk Samling Albertslund. 
Arkivet huser også en forening: Al-
bertslund Lokalhistoriske Forening. 
Et lokalarkiv er et arkiv, der har til 
formål at indsamle, registrere, beva-
re og formidle viden om den lokale 
historie, Vi er et arkiv der ligger i en 
moderne forstadsby med en usæd-
vanlig og ekspansiv byhistorie i 
1960’erne, så vi interesserer os natur-
ligvis for de byggerier der skød op. 

Vi er dybest set interesseret i alt som 
fortæller om den lokale historie i  

Albertslund! Vi er interesseret i byen 
og bygningerne og de beboere som 
lever der eller levede der. 

Galgebakken
På arkivet er oplysninger og materiale 
fra menneskene vigtige, fordi disse 
oplysinger fortæller om, hvordan det 
var at være med. Derfor er det også 
glædeligt at I altid på Galgebakken 

Lokalhistorisk Samling 
for Albertslund

af Troels Øehlenschlæger, arkivar
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I lejlighedernes forhaver på Galgebakken 
har familien altid kunnet hilse på mor-
gensolen. Dog ikke når forhaven vendte 
mod vest, for så skulle de vente til solen 
dukkede op om eftermiddagen.
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Husk mundbind i vaskeriet
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BO-VEST henstiller, at der skal 
bæres mundbind, når du er i 
Galgebakkens vaskeri.

Dette er i overensstemmelse med 
de Coronapåbud, som er meldt ud 
om ophold på offentlige lokaliteter.

Derfor er det god stil overfor 
dig selv og andre at iklæde dig 
mundbind, når du går ind i 
vaskeriet.

har været gode til at ”huske” os. 
Smid aldrig materiale om ”gamle 
dage” ud som affald, men forær det 
vores arkiv. 

Og hvorfor lige Galgebakken? 
Jo, Galgebakken var et af de byggerier 
der skød op, og som er berømt for sit 
kulturmiljø.  

Vi har et lille arkiv og en udsklips-
samling og en del billeder og nogle 
erindringer.  Og så er der skrevet en del 
litteratur hvor Galgebakken indgår. 
Vi har også indbundet jeres jubilæums- 
nummer fra 2013. 

På den måde kan arkivet faktisk doku-
mentere og fortælle gode historier. Det 
kunne være erfaringer med helhedspla-
nen og renoveringerne for Galgebak-
ken, det kunne være erindringer om 
tagsagen og huslejeboykot,  det kunne 
være afdelingsbestyrelsesarbejde eller 

kulturudvalg. Det kunne også være 
materiale der umiddelbart har mere 
privat karakter om børn og familie. 

Gå i nærkontakt med vores arkiv
Vi ligger på 1. sal, og nogle gange kal-
der jeg os for ”byens loft” – og som på 
et hvert andet loft er tilgængeligheden 
af materialet afgørende for at ”famili-
en”  kan få glæde af det. Til det formål 
har vi en læsesal, og vi har nogle digi-
tal platforme som vi benytter. 

På arkiv.dk  kan I finde materiale 
fra arkiver i hele landet – i høj grad 
også fra os. I dag er det mest vores 
omfattende billedsamling der er 
publiceret, Prøv at søge på emner fra 
jeres egen familiehistorie, måske er 
der noget du ikke havde hørt om, og 
måske er der nogen der mangler som 
du ligger inde med. Det er kun jer 
der kan gøre billedet mere komplet 
for eftertiden!
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Af  Jens Ellesøe Olsen

Er der udsalg ved Udlånet, 
eller?

Nej, Hanne Chrillesen vil være sikker 
på, at kunne reservere beboerhuset til 
sin datters konfirmation d. 8. maj 2021. 

Derfor har hun indrettet sig for nat-
ten foran beboerudlånet, 24 timer før 
åbningstid, med drømmeseng, sovepose 
og en smartphone til at underholde sig 
med.

Hun forventer, at der vil være run på 
beboerhuset, idet mange har brug for 
lokaler til afholdelse af konfirmations-
fest på samme dato.

I datterens klasse på Herstedvester 
Skole, er der rigtig mange klassekam-
merater, som skal holde fest den samme 
week-end.

Hanne blev senere på aftenen afløst af 
sin mand, som opholdt sig på drømme-
sengen hele natten og fordrev tiden med 
at spille backgammon sammen med en 
kammerat.

PS. det lykkedes for Hanne at reservere 
beboerhuset til konfirmationsfesten. 
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- FRA DRIFTEN -

Åbningstider jul & Nytår
Ejendomskontoret
• Torsdag den 24. dec.
        Lukket
• Fredag den 25. dec.
       Lukket
• Mandag den 28. dec.
       Normal åbningstid  
• Tirsdag den 29. dec.
       Normal åbningstid
• Onsdag den 30. dec. 
       Normal åbningstid
• Torsdag den 31. dec.
       Lukket
• Fredag den 1. jan.
       Lukket

Beboerudlånet
• Torsdag den 24. dec.
       Lukket
• Fredag den 25. dec.
       Lukket
• Lørdag den 26. dec.
       Lukket

• Mandag den 28. dec.
       Lukket
• Tirsdag den 29. dec.
       Normal åbningstid
• Onsdag den 30. dec.
       Normal åbningstid
• Torsdag den 31. dec.
       Lukket
• Fredag den   1. jan.
       Lukket
 
Genbrugsgården  
• Onsdag den 23. dec.
       Lukket

Vagttelefon:  70 25 26 32

Er Ejendomskontoret lukket, kan du 
kontakte vores vagtordning, hvis du 
har et akut problem, som ikke kan 
vente til ejendomskontoret åbner.

GLÆDELIG JUL
& GODT NYTÅR
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 Jul
af Lars Messell

Et spøjst julegaveønske

Mit ældste barnebarn, Sally, har 
af en eller anden grund ønsket sig 
'nullermænd' i julegave. Måske var 
det en gaveidé for mig?

Jeg har sikkert masser af nullermænd, 
fordi jeg kun nødtvunget giver 
min kone lov til at støvsuge på mit 
frimærkeværelse.

Et hurtigt kig bag skrivebordet i 
værelset tæt ved varmemåleren. Jo, 
der er nullermænd. Jeg samler en stor, 
flot klat af dem sammen.

Men hvordan skal de pakkes ind?

Jeg går i tænkeboks. 
Jo! Jeg tager et tomt lille 
frimærkealbum med sorte sider frem. 

Gør den grå og filtrede 
nullermandsklat rund og lækker og 
maser den ned i øverste række af den 
første af albummets sorte sider.
Nu mangler jeg bare at grave 
nogle flere nullermænd frem fra 
nedenunder, en af vores bogreoler 
eller under min seng. Det kan blive en 
smuk gave med 10-12 forskelligartede 
smukke nullermænd.

Det er små totter af støv, hår, døde 
hudceller, spindelvæv og tøjfnuller.
Nullermænd opstår, når nedfaldne 
støvpartikler finder et fælles 
samlingspunkt, det kunne fx være et 
stykke tråd eller en brødkrumme. 

Nullermænd holdes dels sammen 
af sammenfiltring og dels af statisk 
elektricitet. Dette sker som regel 
under møbler eller i hjørner, der 
sjældent får besøg af støvsugere og 
andre rengøringsredskaber.
(Wikipedia)

Hvad er nullermænd 
egentlig for noget?

- BEBOERINDLÆG -
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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

Frimærker
Forunderligt nok er der til dato ikke udgivet ret mange frimærker om Covid 
19, men her er nogle af dem.

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

Covid 19 frimærker
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- SAMLERHJØRNET -

JEG SAMLER PÅ HUSE
af Susanne Messell, Vester 2-14

Jeg kan vist godt sige, at jeg samler på 
huse, da jeg efterhånden har 38 små 
huse fra 32 forskellige lande.

Det startede med, at jeg købte 3 grå 
stenhuse i York, England, i 1967. 
Senere fulgte 2 nuttede landsbyhuse fra 
Sydfrankrig. Og gennem de mange år 
har jeg så prøvet at finde huse i alle de 
lande, jeg har besøgt. fx:

En fin kirke fra Argentina, et tempel 
med foldedøre fra Indien, en gul taxa 
fra Cuba, et hus med glædespiger (!!!) 
fra de røde lygters gade i Amsterdam, et 
Gaudí træ fra Barcelona, et handelshus 
fra Bergen, et ler-cirkustelt lavet af et 
barnebarn, en arvet kirke fra Peru, et 
hvidt og blåt landsbyhus fra en græsk ø 
(en gave) og et julehus fra julemarkedet 

i Lübeck. Desuden har jeg huse som 
dekoration på en vinflaske fra Frankrig, 
på en kagedåse fra Riga, et pindsvin fra 
Krakow, en kakkel fra Finland og en 
keramikflaske fra Lillemosegård jule-
marked. Og så er der de huse, jeg ikke 
fik skrevet navn på og ikke kan huske 
landets navn på. Kroatien, måske…. Og 
i Tanzania og Kenya fandt jeg ikke no-
gen huse. På et Afrikamarked herhjem-
me købte jeg dog 2 små flettede hytter.

Mine huse fylder efterhånden så meget, 
at de nu står klumpet sammen på en 
hylde og venter på, at 
jeg finder på en finere 
måde at præsentere 
dem.
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- ØKONOMI -

KONTAKTOPLYSNINGER

Afdelingsbestyrelsen 
Kontor - Øster 10-7a 
bestyrelsen@gbakken.dk 

 

GAB medlemmer    
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  
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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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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 
Driftssekretær Irene Monberg 
Driftssekretær: Betina Jarnved

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

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

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

Økonomisk beboerrådgiver 
Laura Lorentzen 
Tlf.: 60 35 46 63 
llo@bo-vest.dk
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Fed Musik
af Lise Buchardt

Den smukke, ældre mand på billedet 
er Billy Cross.

Albertslund Bibliotek havde i 
samarbejde med GB's Beboerhus 
arrangeret koncert med denne 
fantastiske guitarspiller.

Billy Cross har boet i Danmark i 40 
år og har spillet med Bob Dylan og 
Meat Loaf, og senere var han en del 
af Delta Blues Band.

Han sang, og han spillede og fortalte 
historier fra et langt og meget 
musikalsk liv.



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!
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