
Nyt fra GAB - januar/februar 
 
Kommunikation med beboere 
På de sidste to møder har vi brugt tid på at finde ud af, hvordan vi vil sikre at alle Galgebakkens 
beboere kan følge med i hvad GAB og HPU foretager sig. 
Vi har lyttet til beboere, der efterlyser mere information om vores arbejde og fremdrift med 
Helhedsplanen, prøveboliger, tomme lejemål og manglende informationsmøder, som ikke kan 
afholdes pga Corona-situationen. 
I februar-udgaven af GB-posten skrev Janne Jørgensen også indlægget ‘Kære bestyrelse’, hvor 
hun efterlyser mere synlighed omkring hvad vi laver og mener om helhedsplanen m.m.  
 
Vi er selvfølgelig meget bevidste om vores forpligtelse til at informere, og vi har også en klar 
målsætning om fuld gennemsigtighed i forhold til beboere om vores arbejde i GAB og HPU.  
Vi arbejder målrettet på at forbedre vores kommunikation og informationsniveau. 
 
Vi bruger hjemmesiden www.gbakken.dk til at poste referater(inklusive bilag) cirka en uge efter 
hvert afholdt GAB møde. Udtalelser og dokumenter vil også kunne findes her. 
I Facebookgruppen ‘Galgebakken-beboernes gruppe’ poster vi links til referater og andet som 
vi har lagt op på gbakken.dk. Til dette formål har vi oprettet profilen ‘GAB- Galgebakkens 
Afdelingsbestyrelse’. Her lægger vi også links til debatartikler fra AP og andet relevant for 
Galgebakken.  
Vi vil fortsat skrive rubrikken ‘‘nyt fra GAB’ i hver udgave af Galgebakkeposten, så beboere 
kan danne sig et kort overblik over ‘sagerne’ og efterfølgende kan dykke ned i referater og 
andet på hjemmesiden. 
Selvfølgelig vil vi også debattere og skrive artikler i Galgebakkeposten. 
 
Vil man i kontakt med os, kan man som altid skrive til bestyrelsen@gbakken.dk eller finde 
vores individuelle kontakt-info på hjemmesiden. 
Medlemmerne af GAB er alle beboere og bestyrelsesarbejdet er 100% frivilligt, men vi tilstræber 
at svare hurtigt på alle beboerhenvendelser. 
Skriv til os og ellers ses vi nok hos købmanden eller på Grønningen 
 
 
Mødeaktivitet 
GAB holder møde hver 14.dag, og HPU holder møde 1 gang om måneden. 1 uge før HPU 
mødet gennemgår Galgebakkens HPU medlemmer dagsorden til næste møde. 
Desuden har vi nedsat ad hoc grupper, som arbejder med Køkken i C-boliger, Indretning af  
A-boliger, Fremvisning af prøveboliger. 
Alle møder foregår for tiden virtuelt på Teams. (Det går fint nu hvor Jens har øvet sig i at slukke 
sin mikrofon, når han skramler). 
 
Vi har stort fokus på monitorering af fugt og temperatur i prøveboliger. Der monitoreres frem til 
planlagt byggestart og resultaterne gennemgås på hvert HPU møde. 



Når du læser dette har der allerede været fremvisning på A-prøvehuset. 
Vi håber snart at kunne melde ud om infomøder, som afventer at coronareglerne tillader dette. 
Læs mere i referaterne, der kan findes på www.galgebakken-renovering.dk. Vi vender tilbage. 
 
 
 
Evt udvidelse af GAB-nyt: 
 
Jens’ kommentarer til Nyt fra GAB 
Foruden Thors oplæg om kommunikation, kan vi skrive om Møde med Beb.husgruppen, 
Fremdrift med nye adresser og skilte, D-hus opskrivning på venteliste. 


