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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, prøve-
boliger, 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 informa-
tionsniveau.

Vi bruger hjemmesiden www.gbak-
ken.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-be-
boernes gruppe’ poster vi links til re-
ferater og andet, som vi har lagt op på 
www.gbakken.dk. Til dette formål har 

vi oprettet profilen ‘GAB - Galgebak-
kens Afdelingsbestyrelse’. Her lægger 
vi også links til debatartikler fra AP og 
andet relevant for Galgebakken. 

Vi vil fortsat skrive rubrikken ‘Info fra 
GAB’ i hver udgave af Galgebakkepo-
sten, så beboere kan danne sig et kort 
overblik over ‘sagerne’ og efterfølgen-
de 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@gbak-
ken.dk eller finde vores individuelle 
kontakt-info på hjemmesiden.

Medlemmerne af GAB er alle beboere, 
og bestyrelsesarbejdet er 100% frivil-
ligt, 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 måne-
den. 1 uge før HPU mødet gennemgår 
Galgebakkens HPU medlemmer dags-
orden til næste møde.

Desuden har vi nedsat ad hoc grupper, 
som arbejder med Køkken i C-boliger, 
Indretning af A-boliger og Fremvis-
ning af prøveboliger.

INFO FRA GAB
af GAB

Kommunikation med beboere
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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 bygge-
start, 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 coronareg-
lerne tillader dette. Læs mere i refera-
terne, der kan findes på www.galgebak-
ken-renovering.dk. Vi vender tilbage.

Venteliste for opskrivning til D2 
boliger
Flere beboere har spurgt, hvordan det 
forholder sig med opskrivning på ven-
teliste til de nye D2 boliger, og GAB 
har undersøgt sagen hos Boliggruppen i 
BO-VEST.

D2 boligerne er indeholdt i projek-
tet for Helhedsplanrenoveringen af 
Galgebakken. Som bekendt er der 
endnu ikke truffet beslutning om 
renoveringen. Det kommer for på et 
beboermøde i august i år, når vi skal 
beslutte Skema B. Derfor er D2 endnu 
ikke en valgmulighed for boligsøgende 
i Galgebakken.

D2 vil blive indrettet som tilgængelig-
hedsboliger. Derfor skal det besluttes 
efter, hvilke kriterier boligerne kan ud-
lejes. Kriterier for udlejning fastlægges 
af VA og Albertslund kommune.
GAB vil sætte gang i en beslutning om 
udlejningskriterier for D2 boliger.
Nogle beboere har i forbindelse med 
spørgeskema om genhusning ønsket at 
blive genhuset i en D2. Det er noteret 
i Genhusningsafdelingen men kun til 
brug for planlægning af genhusning.
For at blive skrevet på venteliste til 
D2 skal du selv henvende dig til BO-
VEST. Men du kan først noteres, når 
kriterier for udlejning er besluttet. 
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Ønske om nye beboerlokaler
Beboerhusgruppen har et ønske om 
nye lokaler til erstatning for Gl. Pub 
og har sammen med aktivitetsmedar-
bejder Henrik lavet et forslag om en 
125 m² tilbygning til det store bebo-
erhus. Forslaget rummer foruden et 
selskabslokale også udlånskontor og 
værksted. For beboerhusgruppen er 
det vigtigt at samle aktiviteterne ved 
Torvet, hvor beboerne dagligt kommer 
forbi.

På et møde har beboerhusgruppen 
præsenteret deres idé for GAB. Vi har 
sammen lagt en plan for det videre 
forløb med at undersøge muligheder 
og pris frem mod en præsentation 
for et beboermøde. Desuden vil vi 
sammen undersøge andre muligheder 
for at opfylde behovet for de nævnte 
funktioner.

Nye adresser og skilte
GAB har besluttet at igangsætte 
arbejdet med udskiftning af vores 
skilte samtidig med, at vores adresser i 
Galgebakken ændres.

De nye adresser vil i fremtiden gøre 
det muligt at finde frem ved hjælp af 
GPS, hvilket vil gøre det meget lettere 
for ambulancer, pizzabude og gæster at 
finde vores adresse.

De nuværende skilte er svære at læse 
på husgavlene, da de er meget slidte.
De nye skilte har konsekvens for os 
alle, fordi vi skal have nye adresser 
efter påbud fra Albertslund kommune. 
På beboermødet d. 5.12.2019 traf vi 
beslutning om de nye adresser.

Skilteudvalget er gået i aktion i samar-
bejde med designer Jens Ulfeldt, som 
er barslet med et forslag om skiltenes 
udformning og, hvor de skal opsættes. 
Der er overvejelser om lys i oversigts-
tavler ved indgangene. Skiltene er fore-
slået grønne og med et udskåret hjerte.

Der er planlagt møde med Albertslund 
kommune om implementering af de 
nye adresser. Udvalgets arbejde skal 
være færdigt til sommer, hvorefter 
forslaget endelig skal vedtages på 
beboermøde til september. 
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Onsdag d. 24. marts er der indkaldt 
til beboermøde i Musikteatret.
På mødet skal vi blandt andet vælge 
nye medlemmer til GAB.
På beboermødet i oktober sidste år blev 
der valgt 7 nye medlemmer. 3 af dem 
er på valg og genopstiller.
Vi vil imidlertid gerne have udvidet 
bestyrelsen til i alt 9 medlemmer. 
Derfor lægger vi op til, at der vælges 
yderligere 2.

Lige nu har GABs sammensætning 
slagside, idet kun 1 af forsamlingen 
kan siges at tilhøre den unge genera-
tion. Vi vil meget gerne have, at de 
yngre bliver stærkere repræsenteret i 
afdelingsbestyrelsen, da det er vigtigt 
at få den nye generations tanker og 
idéer med i beslutningsprocesserne på 

Galgebakken. Det er jer unge, som har 
børn, og derfor er motiveret for at tæn-
ke på børns behov i vores boligsociale 
fællesskab. Det er også jer, der kan 
have de gode idéer til udvikling af 
mangfoldigheden på Galgebakken og 
dermed være med til at skabe et endnu 
bedre bomiljø for alle.
Vi holder bestyrelsesmøde ca. hver 14. 
dag (på sigt bliver møderne færre). Vi 
har et godt og velfungerende samar-
bejde i GAB. Og vi vil meget gerne 
hjælpe interesserede ind i bestyrel-
sesarbejdet i denne spændende tid for 
Galgebakken.

Hvis du har lyst til at være en del af 
GAB, er du meget velkommen til at 
kontakte os for yderligere oplysninger. 
Skriv til os på bestyrelsen@gbakken.dk.

Beboermøde med valg til   
afdelingsbestyrelsen

af GAB
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Interview med Birthe Y. Nielsen
medlem af GAB

Du er med i bestyrelsen for Ver-
densmål Centeret. Hvorfor er Ver-
densmål Centeret vigtigt?
Vi skal have fokus på det grønne og 
klimaet, og det har vi haft i rigtig 
mange år i Albertslund, og det skal vi 
fortsat have. Det skal helst viderefø-
res i boligområderne, og det er også 
vigtigt i Galgebakken. 

Vi har jo heldigvis været meget 
fremsynet bl.a. med ikke at bruge gift 
i naturen. Desværre bliver der stadig 
klippet meget græs her, hvor vi i ste-

det kunne satse på mere biodiversitet 
og flere buske og træer.

Du har stillet forslag om at afsætte 
penge til ‘Vild med vilje’ på GB. 
Hvad skal der ske?
Ja, det har jeg gjort sammen med 
Hanne Møller fra Sten 6. Og det blev 
heldigvis enstemmigt vedtaget på 
beboermødet. Det er meningen, at der 
skal laves nogle områder, hvor der 
er 'vildt' med blomstermarker. Det er 
gartneren, der skal stå for arbejdet, 
og frøene er allerede indkøbt. Jeg har 
besøgt Carlsro i Rødovre, hvor de har 
omkring 30 bede, hvor beboerne frit 
kan plukke blomster, der samtidig gør 
gavn for insekter og fugle.

Jeg håber Grønt Udvalg snart kom-
mer med en plan for, hvad vi skal 
gøre efter renoveringen. Det er meget 
vigtigt, at vores område hurtigt bliver 
grønt igen. Og, at vi får nogle haver, 
som vi kan lide at være i.

Hvad er vigtigst for GB nu og i frem-
tiden?
Det vigtigste er, at vi holder sammen 
og fastholder kulturen, der bygger på 
fællesskab.

Det er også vigtigt, at vi tager godt 
imod de nye beboere, der vil komme, 
og viser, hvad det er GB kan give. Vi 
har et beboerhus med en fantastisk 

ved Lise Buchardt
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af GAB

aktivitetsmedarbejder, der sætter ting 
i gang, og det skal vi bygge videre på. 
Vi skal have endnu mere fællesskab 
ind i billedet. Kunst på GB er også 
en ting, vi skal udbygge på de ledige 
pladser med forskellige kendetegn på 
områderne, og så kunne vi udbygge 
med flere legepladser.

Jeg sidder i mange udvalg bl.a. Agen-

dagruppen. I den forbindelse har jeg 
et meget stort ønske om, at flere unge 
kunne tage over. Klimaet er vores 
vigtigste dagsorden. Det er der vores 
og børnenes fremtid skal sikres.
Jeg tror også, at vi skal tage de positi-
ve briller på, når vi taler om GB og se 
de mange værdier, vi har. Det handler 
jo om, at vi alle sammen skal være 
glade for at bo her.

Til foråret bliver der afholdt beboer-
møde, og her skal vælges medlem-
mer og suppleanter til Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse. Det følgende er 
en invitation til at komme med på en 
kigger på et af vores møder, der afhol-
des på TEAMS pga Corona situatio-
nen. Skriv til bestyrelsen@gbakken.
dk, eller hiv fat i os, og så skal vi nok 
svare på spørgsmål og andet. 

Vi holder i øjeblikket bestyrelses-
møde hver 2. tirsdag kl 19-21. På 
sigt bliver møderne færre. Vi er 
glade for at være i GAB og vil 
meget gerne hjælpe interesse-
rede ind i bestyrelsesarbejdet 
i denne spændende Galgebak-
ke-tidsalder.

Hvis du  vil være med på en 
‘kigger’, kan du også kontakte 

Thor Hansen på 5051 1426 eller  
totem17@gmail.com

Kig ind hos GAB
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Noget om skimmelsvamp

Skimmelsvampe tilhører svamperiget 
og er dermed hverken planter eller 
dyr. Skimmelsvamp er bittesmå svam-
pe, der lever af at omsætte organisk 
materiale. I naturen er det for eksem-
pel visne blade, og i bygninger lever 
skimmelsvampe af træværk, tapet, og 
andre organiske materialer.

Skimmelsvamp kræver tre ting for at 
kunne vokse: Ilt, organisk materiale 
og fugt. Derfor kan skimmelsvampe 
vokse i stort set alle huse, når blot 
der er høj fugtighed på materialernes 
overflade – helt præcist udgør en re-
lativ fugtighed på 75 procent gunstige 
levevilkår for svampen.

Flere årsager til fugt
Under de rette omstændigheder kan 
skimmelsvamp udvikle sig i løbet af 

ganske få uger og måneder alt efter 
det konkrete fugtniveau. Fugten i 
boligen kan skyldes problemer med 
selve bygningen eller forkert brug af 
boligen.

Problemer med bygningen omfatter 
blandt andet kuldebroer og opstigende 
fugt fra grunden. Deciderede vandska-
der i forbindelse med eksempelvis et 
utæt tag, en utæt facade eller et defekt 
nedløbsrør kan være årsag til, at fugt 
trænger ind i boligen. Men det kan 
også skyldes, at beboerne – måske 
uden at vide det – har en adfærd, der 
gør, at der opstår en høj luftfugtighed. 
Det kan blandt andet dreje sig om 
manglende udluftning, forskellig op-
varmning af boligens rum, manglende 
brug af emhætte og udsugning samt 
indendørs tøjtørring. Disse ‘dårlige 

OBS: Denne artikel er kopieret fra OBH-gruppen A/S’s hjemmeside

Det er vigtigt at handle hurtigt og kontakte en professionel rådgiver.

Det anslås, at der eksisterer flere tusind skimmelsvampearter i Danmark. 
Den genstridige mikroorganisme findes mere eller mindre overalt i natu-
ren, og når de rette vækstforhold er til stede, kan de også trives i din bolig. 
Mads Peacock, der er laboratorieleder hos OBH-Gruppen A/S Rådgivende 
Ingeniører, fortæller her, hvorfor skimmelsvampen kommer.
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vaner’ kan medføre kondens på kolde 
overflader, hvilket giver grobund for 
skimmelsvamp.

En farlig kombination
Oftest er det en uheldig kombinati-
on af forkert brug og svagheder ved 
bygningen, der giver skimmelsvamp i 
boligen. Specielt ved ældre bygninger 
kan skimmel skyldes en kombination 
mellem brugernes adfærd og byg-
ningens konstruktion, da der kan være 
lokale kuldebroer og, fordi de generelt 
ikke er så godt isoleret.

Det er især ved renovering af ældre 
boliger, at der kan opstå problemer 
med fugt. Sætter man fx nye vinduer i 
en ejendom, skal man være opmærk-
som på, at der ikke længere vil være 
den samme naturlige ventilation som 
i den gamle, utætte bygning. Hvis 
ikke beboerne er opmærksomme på 
denne forskel og ændrer adfærd ved 
for eksempel at lufte regelmæssigt ud, 
kan der skabes grobund for skimmel-
svamp.

Undgå skimmelsvamp
Selvom du ikke umiddelbart bemær-

ker nogen tegn på skimmelsvamp i 
din bolig på nuværende tidspunkt, er 
det en god ide at begynde forebyggel-
sesarbejdet. Skimmelsvampene kan 
hurtigt finde gunstige forhold også i 
din bolig.

Husk derfor:
• Luft ud kort og intenst
• Sørg for gennemtræk
• Luft ud 2-3 gange dagligt
• Luk kun for varmen i korte perioder
• Lad ikke vinduet stå på klem
• Læg mærke til lugten i boligen
• Hold badeværelsesdøren lukket
• Luk lidt ned for udluftningsventiler
• Læg mærke til, om ruderne dugger

Har man mistanke om skimmelsvamp, 
så bør man få det undersøgt med det 
samme, så skaden kan begrænses og 
udbedres inden, den breder sig til 
større dele af bygningen.

Ifølge laboratorielederen hos 
OBH-Gruppen A/S, Mads Peacock, er 
det vigtigt at handle hurtigt og kon-
takte en professionel rådgiver, hvis 
man har fundet skimmelsvamp i sin 
bygning.

Luft ud kort og intenstLæg mærke til lugten i boligen
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Ved renoveringen er det mit ønske, 
at boligen fremstår så tæt på det 
oprindelige som muligt.
I Galgebakkeposten nr. 450 kan jeg 
læse, at: ‘Vi er enige om, at for enden 
af stuen burde skillevæggen rykkes 
frem til muliggørelse af fx plads til 
dobbeltseng’. 

‘Vi er enige om’ -  ’Vi’ læser jeg som 
Claes Solborg, Ib Skyum og Jens Elle-
søe Olsen. Kan 3 bestemme det?
I Byggeposten februar 2021 står: 
‘Det er efterfølgende besluttet, at 
det bagerste værelse mod stuen skal 
være minimum 2,6 m dybt’. Er det de 
samme 3, som nu kan beslutte og ikke 
blot anbefale?

Ved det tiltag ødelægges vores store 
lyse stue. Bl.a. kommer hjørnesofaen 
til at spærre for udgangen til haven.
Mon ikke arkitekterne har ment, at den 
optimale placering af væggen er sådan, 
som den fremstår i prøveboligen?

GAB’s svar til Hanne Henriksen
af Jens Ellesøe Olsen på vegne af GAB
Beslutningen om, at skillevæggen 
flyttes, er truffet af Galgebakkens 
Afdelings Bestyrelse.
Den blev truffet på baggrund af mange 
A-hus beboeres udtalte ønske om at 
forøge rummets dybde til 270 cm, så 
der kunne blive mere plads til fx en 
dobbeltseng.

Vi er klar over, at beslutningen vil 
konflikte med nogle beboeres ønsker 
og behov.
På grund af zoneopdeling af gulvvar-
meslangerne samt regulering af venti-
lationsluftmængder vil det ikke være 
muligt i fremtiden at ændre placering 
af skillevæg. 

Derfor måtte vi i GAB træffe beslut-
ning om placeringen, så det kunne 
blive tilpasset i projektet som en 
standardløsning. 

Vi må erkende, at det ikke er muligt 
at tilfredsstille alle beboernes ønsker 
i den komplekse gennemførelse af 
Galgebakkens Helhedsplan og, at vi 
(GAB og HPU) kommer til at træffe 
nogle beslutninger, som nogle beboere 
finder uhensigtsmæssige.

Placering af skillevæg for enden 
af stue i A-huse

af Hanne Henriksen Neder 4-1A
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Inspireret af de nye grupper på 
Facebook, A-hus og B-hus, har jeg 
via diverse opslag og bemærkninger 
følt, at hvis vi overhovedet skal æn-
dre på noget nu, hvor prøvehusene 
næsten står færdige, så er det nok 
nu eller aldrig.

Jeg er kommet frem til:
1. Krybekældre og gulvvarme .. kun 

et afslag fra Albertslund kommu-
ne kan ændre på denne ikke så 
grønne og måske ret dyre løsning.

2. Det store ventilations anlæg bliver 
derefter vores største udfordring .. 
og der kan vi måske nå at få lavet 
noget om ... måske.

Jeg er med på, at hvis vi vil have de 
mange penge fra Landsbyggefonden, 
skal vi leve med et anlæg, men vi 
behøver ikke at acceptere vores rådgi-
vers løsning med store pladskrævende 
og grimme teknik skabe .. og slet ikke 
indenfor.

Det er mange år siden ( mange mener 
også alt for mange), at prøvehusene 
med ventilations løsningen blev gen-
nemtrumfet og sat i værk ... godt nok 
kun i to prøvehuse.

Siden må der være udviklet smartere 
og mere bæredygtige løsninger. Ven-
tilationsvinduet og måske andet burde 
nu være gennemprøvet, og det er på 
tide, at vi kræver at dette gentænkes ...

Altså opfordrer jeg alle til at skrive på 
det papir, vi får, når vi nu snart skal 
se husene, at vi ikke vil have det store 
anlæg ... eller som minimum, at teknik 
kasserne bliver placeret udenfor og 
allerhelst et mindre og energirigtigt 
anlæg.

Ud med teknik kasserne
af René Leisin, Neder 2-3a
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GAB om Helhedsplanen

Helhedsplanprojektet blev sendt i 
udbud og 3 prækvalificerede en-
treprenører (NCC, MT Højgaard 
samt Enemærke og Petersen) er lige 
nu i gang med at udarbejde tilbud 
på renoveringen af Galgebakken. I 
april 2021 skal de melde tilbage med 
deres tilbud på pris og betingelser.

Galgebakken har været igennem en 
meget lang proces for at nå hertil. Der 
er blevet gennemført en lang række 
undersøgelser af forskellige rådgivere 
og bygningssagkyndige med special-
viden.

NOVA5, der er ansvarlig for projektet, 
måtte på et tidspunkt, efter de første 
prøvehuse var bygget, kaste håndklæ-
det i ringen. De kunne ikke gennem-
føre og tilsikre en renovering indenfor 
den økonomiske ramme på 450 mio. 
kr, som kunne løse de grundlæggende 
årsager til kuldebroer, fugt og skim-
melvækst.

Den oprindelige økonomiske ramme, 
som blev besluttet med Skema A i 
2012, viste sig at være mangelfuld 
i forhold til at løse det væsentlige 
problem med skimmelsvamp. Niras, 
som lavede det første oplæg til Hel-
hedsplan, havde ikke udført opgaven 
tilstrækkelig grundigt. Det førte frem 
til, at NOVA5 og BO-VEST opførte 
de første prøvehuse, som viste sig at 
være en katastrofe både økonomisk 
og teknisk, og som på ingen måde 

kunne løse skimmelproblemerne. Det 
har kostet rigtig mange penge, og det 
har betydet årelange forsinkelser. Hvis 
NOVA5 og BO-VEST havde udvist 
rettidig omhu, ville de på et langt 
tidligere tidspunkt have indset, at den 
økonomiske ramme skulle hæves.
Der blev sat en gransker på opgaven, 
som skulle samle op på alle rapporter-
nes konklusioner og derefter anbefale 
løsninger, som kunne indarbejdes i 
projektet. En ny finansiering blev skru-
et sammen, og den har en ramme på 
1,5 milliarder kr. inklusiv moms.

Projektet, der nu foreligger, anbefales 
af både NOVA5 og BO-VEST som det 
bedst mulige med hensyn til bygbar-
hed, forebyggelse af skimmelvækst 
og økonomi. Landsbyggefonden vil 
forventeligt give støtte til projektet 
indenfor den nævnte ramme. Dette 
forventes at foregå august 2021.

Der er dog nogle forudsætninger, der 
først skal opfyldes:
• For det første skal Albertslund 

Kommune give byggetilladelse.
• For det andet skal entreprenø-

ren nikke ja til, at projektet kan 
bygges.

• For det tredje skal entreprenørens 
pris være indenfor den økonomi-
ske ramme.

• Endelig skal beboerne godkende, 
eller forkaste, det såkaldte Skema 
B indeholdende den endelige pris 
for helhedsplanen. 

af GAB
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Efter en eventuel vedtagelse vil reno-
veringen blive påbegyndt i efteråret 
2021. 

Hvis nogle af de ovenstående betingel-
ser ikke opfyldes, skal hele projektet 
revurderes teknisk og økonomisk. Hel-
hedsplanen vil kort sagt være tilbage 
ved start, og tidshorisonten for reno-
vering af vores boliger vil blive skudt 
flere år ud i fremtiden.

GAB ser frem til at renoveringen snart 
kommer i gang, og vi glæder os til 
moderniserede boliger. 
Vi er trætte af de mange udskydel-
ser af tidsplaner og ønsker ikke flere 
forsinkelser, men vi vil agere kritisk på 
de uhensigtsmæssigheder, vi møder i 
helhedsplansarbejdet. Vi vil fremover 
følge monitoreringen af prøveboliger-
ne meget nøje, ligesom vi vil prioritere 

arbejdet med indretning af boligerne, 
køkken, baderum og alle andre bebo-
ernære temaer, som vi stadig kan få 
indflydelse på.

Den årelange debat om krybekældre, 
ventilationsanlæg og fugtspærrer er 
byggeteknisk kompliceret og har haft 
store konsekvenser. Skimmelsvamp er 
Galgebakkens store ulykke.
Vi er alvorligt bekymrede for bæ-
redygtigheden i vores renovering 
specielt med hensyn til varmetabet til 
krybekældrene. Det vil belaste beboer-
nes fremtidige udgift til opvarmning, 
men vi må indse, at løbet er kørt for 
grundlæggende ændringer af det nu-
værende projekt.

Vi er glade for at være en del af et 
levende og debatterende beboerfælles-
skab, hvor aktive og frivillige beboere 
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har medvirket til, at den foreliggende 
helhedsplan er vokset betydeligt i 
omfang. Diskussionen om nedrivning 
versus renovering har været ført intenst 
af gode kræfter, men vi mener ikke, 
at Galgebakkens beboere nu vil være 
tjent med at fortsætte en omfattende og 
årelang proces frem imod et nybyggeri. 
Gode naboer flytter, mange er ramt 
af sundhedsskadelig skimmelsvamp, 

og det har været sådan alt for længe. 
Vi mener, at tiden er inde til at lade 
prøvehusene vise deres værd og til, 
at renoveringen af Galgebakken går i 
gang så hurtigt som muligt.

Besluttet af GAB d. 16.2.2021 med 
stemmerne 6 for og 1 imod (Benny 
Klausen stemte imod).





Mindretalsudtalelse
af Benny Klausen, medlem af GAB

I GAB har vi debatteret teksten i 
udtalelsen om Helhedsplanen. 
Da der ikke var tilslutning til mine 
forslag, valgte jeg ikke at skrive under 
på udtalelsen.

Mine forslag, om en ændring af 2 
sætninger, kan læses her:
1. Afsnittet  om forudsætninger 

ændres til: ‘For det første skal iso-
leringen af fundamentets yderside 
flyttes til krybekælderdækkets un-
derside, så Albertslund kommune 
kan give byggetilladelse’.

2. Sætningen: ‘Vi må dog indse, at 
løbet er kørt for grundlæggende 
ændringer i det nuværende pro-
jekt’ slettes, og erstattes af denne:  
‘Vi anbefaler derfor isolering af 
krybekælderdækket i stedet for 
fundamenterne’.

Begrundelsen for mine forslag er, at 
Galgebakken skal fortsætte med at 
kræve en ændring af projektet med 
opvarmning af krybekælderen. 
Opvarmning af krybekælderen er en 

hån mod vores ønske om bæredygtig 
renovering og et stort forsøg, som er 
meget dyrt for os beboere. 

Halvdelen af vores varmeregning vil 
i fremtiden gå til opvarmning af en 
krybekælder med et fugtigt jordgulv. 
Det er et helt forkert projekt. 
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af Benny Klausen, medlem af GAB

Debatindlæg i 
Albertslund Posten

Debatten om den livscyklusanalyse, 
som er lavet over to af forslagene til 
renoveringen af Galgebakken, er en 
meget interessant debat.
Hvorfor debatteres der stadig forslag, 
som vi længe har kendt til og, hvor det 
også længe har været klart, at disse 
forslag ikke har nogen mulighed for at 
blive gennemført.

Årsagen til, at ingen af forslagene i 
livscyklusanalysen kan gennemføres, 
er et nødvendigt stort hensyn til klima, 
miljø og økonomi samt ikke mindst det 
mega kedelige bygningsreglement.
Den første løsning med nedrivning og 
nybyg er helt imod Landsbyggefondens 
regler og kan derfor ikke gennemføres.
Den anden løsning er den, hvor Bo-Vest 
fra starten og indtil nu har arbejdet med 
teorien om, at ulykkerne i Galgebakken 
mest skyldes fugt og skimmel, som er 
kommet op fra krybekælderen.
Det er hovedløst!

Den kolde kælder
Teorien om krybekælderen som årsag 
til ulykkerne har medført grundige 
studier af kælder og sokkel, men som 
heldigvis og til stor overraskelse for 
Bo-Vest har bevist, at der ikke kan 
komme fugt og skimmel fra kælderen 
ind i boligen. Der er ingen opstigende 
fugt i husenes sokler.

På trods af disse grundige undersøgel-
ser fremturer Bo-Vest med en umulig 

løsning med opvarmning af krybekæl-
deren ved hjælp af gulvvarme uden 
isolering.

I livscyklusanalysen kan vi læse, hvor 
dyrt det er, men det er bygningsregle-
mentet, som gør løsningen umulig.
Det er ikke lovligt at opvarme et rum 
uden for boligen med varme fra boli-
gen.

Krybekælderen er ikke en del af boligen.
Der har hele tiden været en mere 
klimavenlig og energirigtig løsning på 
renovering af Galgebakkens boliger.
En løsning som straks kunne få en 
byggetilladelse.
Den indeholder de samme mængder 
isolering som i den umulige løsning 
men med den væsentlige forskel, at 
krybekælderloftet isoleres i stedet for 
husets sokler.

Den løsning lever op til - men ikke helt 
- bygningsreglementets bestemmelser 
om isoleringstykkelse.
Udgiften til sokkelisolering, omfangs-
dræn, opvarmning af krybekælder og 
mekanisk ventilation af krybekælderen 
er højere end den udgift, der vil være til 
isolering af loftet i krybekælderen.
Livscyklusanalysen for en løsning med 
en bolig med en kold naturlig ventile-
ret krybekælder, men med et isoleret 
kælderloft og dermed meget mindre 
varmeudgift, havde været en bedre 
sammenligning end den, vi har fået.
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Vinie Hansens svar på Benny 
Klausens indlæg i AP

Kære Benny Klausen
Tak for dit store engagement i Galgebakkens renovering, som du skriver 
om i dit debatindlæg den 29. januar 2021.

Det er helt rigtigt, at vores undersøgelser af boligerne på Galgebak-
ken viser, at den fugt, der findes i krybekælderen, ikke bevæger sig op 
gennem terrænkonstruktionen og skaber skimmel i boligen. Men din 
påstand om, at vi ikke isolerer mellem boligen og krybekælder, er ikke 
rigtig, og vi opvarmer altså heller ikke kælderen. 

Det, du påpeger som opvarmning, er varmetabet fra boligen, der afgives 
til kælderen, hvilket er to forskellige ting. Varmetabet er via en række 
tiltag, et lag termobeton oven på krybekælderdækket og en membran 
herover, begrænset mest muligt og på en måde, så konstruktionen ikke 
bliver for kold i de kritiske punkter. Samtidig giver den samlede løsning 
i helhedsplanen store besparelser på varmen. Vi regner med ca. en hal-
vering af energiforbruget afhængigt af boligtype ml. ca. 2.000 og 5.000 
kr./år.
 
Din løsning med at efterisolere krybekælderloftet er blevet undersøgt 
til bunds af flere eksperter, herunder Albertslund kommune. Resultatet 
viser, at det ikke er en mulig løsning. Den vil skabe risiko for skimmel-
udvikling de steder, hvor der er kuldebroer i konstruktionen. Samtidig er 
den mange steder slet ikke fysisk mulig at gennemføre, fordi der er for 
lav arbejdshøjde i krybekælderen.  Endelig er løsningen ikke rentabel.
 
Lige nu er vi færdige med den første prøvebolig, et gårdhus, som over-
våges for fugt- og temperaturforhold med 10 forskellige målere bl.a. 2 
målere i ydervæggene og 2 målere i krybekælderen. Resultaterne ser 
fornuftige ud. 

Til april flytter en familie ind, så boligen også kan følges, mens den er 
beboet.
Forinden bliver de øvrige beboere inviteret til åbent hus for at se den 
nye bolig på en måde, der lever op til de gældende coronarestriktioner.
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Selv om du ikke køber alt økologisk, 
så gør selv økokartofler en forskel. 
Den ikke-økologiske kartoffel er den 
markafgrøde, der bliver sprøjtet flest 
gange. 
En uheldig kartoffel bliver sprøjtet 
mere end 13 gange inden, den bliver 
høstet. 
Den økologiske giver mindre sprøjte-
gift i grundvandet.

Du behøver ikke kigge på tallene i 
skemaet, for skemaoplysningen om 
økokartofler betyder bare, at hver 
gang du køber en pose med 1 kg 
økokartofler, slipper cirka et badekar 
grundvand for sprøjtegift. Det er for-
di et badeklart badekar indeholder 
cirka 300 liter grundvand.

Køb kartofler, der er økodyrkede 
Af Lars Messell, Agendagruppen
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OBS OBS OBS 
fra Genbrugsgården

Indtil videre
ændres åbningstiderne om ONSDAGEN

Til kl.: 17.00 – 18.00
Indtil videre er laden lukket onsdage og søndage, 

men storskrald kan stadig afleveres på pladsen
      

”Genbrugsgruppen”
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Pr. 18. februar 2021 er der i alt 124 
tomme huse på Galgebakken. Årsa-
gen er dels renovering pga. skimmel-
svamp og dels, at der er udlejestop 
mhp. at have boliger til rådighed til 
genhusning, når renoveringen engang 
går i gang.

I runde tal går Galgebakken glip af 
0,7 millioner kroner hver måned. På 
årsbasis er det samlede tab 9,3 mil- 
lioner.

Tabet dækkes dels af VAs dispositi-
onsfond (skimmelrenovering) og dels 
af den samlede bevilling til renove-
ringen.

Tomme huse på Galgebakken
af Claes Solborg, Skrænt 1-7
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Manglende husleje indtjening pga tomme boliger 
pr 18. februar 2021

Type Antal tomme husleje kr. ialt kr.
A1 7 2.444,- 17.108,-
A2 6 3.465,- 20.790,-
A3 0 7.253,- 0,-
A4 1 8.187,- 8.187,-
A5 19 10.115,- 19.2185,-
B5 24 10.232,- 24.5568,-
C2 13 5.145,- 66.885,-
C3 3 6.150,- 18.450,-
C4 14 7.172,- 100.408,-
D 37 2.928,- 108.336,-

777.917,-
9.335.004,-

Samlet manglende husleje indtjening pr. måned
I alt pr. år....
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Nyt om Klub Bakkens Hjerte 

Byggeriet af Klub Bakkens Hjerte er nu gået i gang. I den næste uges tid, vil der 
køre lastbiler ind med grus til opfyldning af hullet.
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Galgebakkens Købmand har 
udvidet sortimentet af håndkøbs-
medicin. Hjælpen er tæt på, for 
købmanden er nu leveringsdyg-
tig i et rigt udvalg af painkillers 
til hovedpine og anden smerte 
samt midler mod lang næse.

Udover sygdomme kan du også 
få hjælp til at stille sulten, både 
grøntsager og kød. Desuden 
behøver ingen at gå tørstig fra 
købmanden. Kort sagt alle dine 
daglige indkøb kan klares hos 
Asif og hans imødekommende 
medarbejdere.

Håndkøbsmedicin hos købmanden
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Mens vi går og venter på at kunne 
åbne for aktiviteter på Galgebakken, 
er foråret så småt ved at nærme sig. 
Dagene er allerede blevet længere, og 
lyset stærkere.

Og så står forårsrengøringen for døren. 
Hvis du har et snasket tæppe, en fedtet 
håndvask, eller andet i huset, så har vi 
maskinerne, der kan klare det meste. 

Lån vores tæpperenser eller vores dam-
prenser til store og små rengøringsop-
gaver i hjemmet eller på bilen. Dam-
prenseren er god til fedtede overflader i 
fx køkkenet, på badeværelset og meget 
andet. 

Tæpperenseren er også god til møbler el-
ler sæderne i bilen. Der følger naturligvis 
brugsanvisning med til begge maskiner. 
Tag evt. en trillebør, trækvogn eller 
andet med til at køre maskinerne hjem 
på. Spørg gerne om gode råd til brug af 
maskinerne og om det er en opgave, de 
er egnede til.   

Vi har også fået ny lagerbeholdning af 
olie til terrazzogulvet i badeværelserne. 
Jeres gulve kan blive rigtig flotte igen 
med ca. en halv times arbejde. Hvis der 
er kalkaflejringer på terrazzogulvet, skal 
du først give det en let slibning med fint 
slibepapir. Fjern alt slibestøv grundigt, 
og smør gulvet ind i olie. Lad olien tørre 
ca. 15 min, hvorefter du fjerner al over-
skydende olie med en blød klud. Derefter 
er gulvet klar til brug. Og så har du fået 
et meget flottere badeværelsesgulv, der 
samtidigt er mere vandafvisende og der-

med ikke så hurtigt bliver grimt igen. 
Olien koster 60 kr.  
 
Jeg håber meget, at det snart igen bliver 
muligt at holde cykelværkstedet åbent 
om torsdagen. 

Skulle du mangle en cykel akut, så kan 
du nu låne en cykel i Beboerudlånet. Jeg 
har sat flere cykler i stand inkl. et par 
børnecykler. Cyklerne kan lånes af alle, 
der bor i Galgebakken og til besøgende, 
pårørende fx børnebørn o.a. 

Der følger lås med til cyklerne, og de er 
klar til en hyggelig familietur ud i den 
cykelvenlige natur, vi har her i omegnen. 
Bedste hilsner
Henrik 

Nyt fra aktivitetsmedarbejderen
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af Torben Simonsen, Sten 4-8b

Vi bor i et A-hus, hvor vi har udlejet 
A2 delen. Som det fremgår af Gal-
gebakke-Posten nr. 450 fra februar 
måned, besøgte jeg A-prøvehuset 
sammen med Jens Ellesøe, Claes 
Solborg og Ib Skyum. Jeg vil i det 
følgende supplere Claes´ artikel fra 
februarnummeret. 

Mit indlæg kan også ses i sammen-
hæng med diverse andre på beboer-
gruppen i facebook og den nyetable-
rede A-hus gruppe samme sted.

Hvad mener jeg så?
De to ‘teknikskabe’ fylder urimeligt me-
get. De er så store, at de vil vanskelig-
gøre udlejning/fremleje af såvel A1 som 
A2. Rørføringen til ventilationsanlægget 
trænger sig på i urimelig grad. Selvføl-
gelig burde fagfolkene have gennemført 
seriøse og gennemskuelige overvejelser 
om udendørs placering af teknikken. 
Jeg er enig i, at det lille værelse i for-
længelse af den store stue mindst skal 
være 270 cm i bredden. Hvis værelset 
bliver smallere, kan det dårligt bruges 
som gæsteværelse med en dobbeltseng. 

Jeg synes, at den nuværende indretning 
af køkkenet med TECTUM elemen-
ter fungerer udmærket. Den delvise 
afskærmning gør det muligt at følge ak-
tiviteterne i stuen samtidig med, at man 
arbejder i køkkenet. Hvis man fasthol-
der, at køkkenøen skal være en mulig-
hed, bør det være muligt at tilvælge den 
nuværende indretning.

Skabene i det nuværen-
de køkken er tydeligt 
præget af deres alder. Derfor kunne det 
have mening at montere skabe – gerne 
TECTUM – i det kommende køkken 
med mere tidssvarende indmad.
I prøvehuset har man opstillet en så-
kaldt køkkenø. Efter min mening er den 
klodset og fylder for meget i rummet i 
det store rum, som jo er husets primære 
stue. Vasken i køkkenøen er for lille. 

Uanset køkkendesignet iøvrigt bør 
den være dobbelt og større. Så vidt jeg 
forstår, er det tanken, at alle køkkener 
udstyres med en emhætte. Det lyder 
fornuftigt, men valget af emhætte bør 
ske under hensyntagen til støjniveauet, 
når emhætten kører. Lige nu er skabene 
monteret for højt, hvilket betyder, at der 
ikke er plads til at stille diverse oven på 
skabene.

Badeværelserne i prøvehuset ser 
rimelige ud. Det er bl.a. en god idè 
med en glasplade til afskærmning af 
brusenichen. Blot er det et problem, at 
pladen er så høj, at det ikke er muligt at 
montere tørresnore i badeværelset. Des-
uden mener jeg, at bruserarmaturet skal 
monteres som nu, så det ikke sprøjter ud 
over vask og toilet.

Renovering af A hus
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Det er vigtigt, at medicin- og kemi-
kalierester ikke hældes i toilettet 
eller i håndvasken. 
Som med så mange andre ting er det 
ikke den enkelte lille mængde medi-
cin, eller kemikalierest, der alene gør 
stor skade men den samlede mængde, 
der har en stor påvirkning på miljøet.
Problemet med medicinrester i afløbet 
er, at det desværre ikke er det hele, 
rensningsanlægget kan fjerne fra spil-
devandet. Hvis medicinresterne ikke 
bliver nedbrudt i rensningsanlægget, 
bliver de enten bundet i spildevands-
slammet, som brændes eller spredes 
ud på markerne, eller de bliver udledt 
med det rensede spildevand, der for 
Albertslunds vedkommende ender 
i Øresund. En undersøgelse lavet af 
bl.a. Miljøstyrelsen viste, at ud af 31 
undersøgte lægemidler blev 13 af stof-
ferne fundet i det rensede spildevand 
og 8 i spildevandsslammet.

Nogle af de følgevirkninger medi-
cinrester i spildevandet kan 
have er, at fisk og padder 
ikke kan reproducere sig 
selv og, at nogle bakterier 
bliver resisten-
te, så de ikke 
længere kan 
bekæmpes med 
antibiotikum.

Dertil kommer, at da spildevandsrens-
ningen hovedsagelig baserer sig på at 
rense spildevandet med bakterier, der 
fjerner skidt i spildevandet, kan antibi-
otika og kemikalier som fx klorin også 
påvirke rensningen af spildevandet 
generelt.

Derfor er det vigtigt, at medicin- og 
kemikalierester ikke hældes i afløbet. 
Kemikalier skal afleveres som farligt 
affald, og medicinrester skal afleveres 
på apoteket. 

Albertslund Apotek tager imod 
medicinrester. De skal afleveres i en 
gennemsigtig pose. Apoteket tager 
ikke imod tom medicin-emballage 
eller rester af plejeprodukter. Rester af 

plejeprodukter, som fx baby-
pudder, udtørret creme eller 
gamle hårprodukter skal 
afleveres som farligt affald.

Undgå at dine medicin- og kemi-
kalierester ender i vandmiljøet

af Lars Messell - Agendagruppen
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- MINDEORD -

Lis Hjortsø
af Lars Messell

For år tilbage malede jeg mariehøns 
på de grå vægge af varmecentralerne, 
og Lis syntes, at det var med til at 
gøre Galgebakken smukkere. Derfor 
kom hun til min køkkendør med 
en gave, som var en skarabæ af en 
mariehøne. 

Hun havde selv en hobby med at male 
motiver på sten og inviterede mig 
over til sig for at bese hendes sten. 
Det var mit første tætte møde med 
Lis, vi kiggede på hendes sten, mere 
eller mindre smukke syntes vi begge. 
Det kunne vi jo godt sammen gøre 
lidt mere ved.

Samme år fandt de på inde i 
København at male grønne fodspor 
i Købmagergade, så nutidens 
mennesker kunne gå i H. C. 
Andersens fodspor. Lis og jeg 
snakkede om, at vi kunne jo også 

male fodspor på Galgebakken, så 
Galgebakken blev mere spændende 
og også lidt smukkere. Som tænkt, så 
gjort. Lis malede mariehøns på 10-
15 flade sten, og jeg malede grønne 
fodspor i stræderne, som førte hen til 
en af hendes mariehøns. 

Mange beboere syntes, at vores 
påfund var spændende, men Driften 
var fodslæbere og mente, at det var 
deres opgave at stoppe det. Heldigvis 
var GAB dengang af en anden 
mening, så GAB meddelte Driften, 
at fodsporene og mariehønsene ikke 
skulle fjernes, da dette påfund var en 
af Galgebakkens herlighedsværdier. 

Nu er Lis død efter nogle år med 
nedsat førlighed og demens, men 
hun deltog indtil for få år siden i 
Spisehuset gelejdet frem og tilbage af 
hjælpsomme venner.

Jeg står op
Jeg sidder ned
Jeg går
Jeg går op
Jeg går ned
Jeg går på væggene

Mister retningen

Giv mig hånden
Og

Jeg falder ned
Falder til ro
Vi holder hinanden
Ud
Holder hinanden i hånden

Og
Holder døden
Fra døren

Marinas digt

Marina Testa Pedersen, Skrænt 1-7
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- INFO -

Aprilsnar år 2021
Også i år vil nogen forsøge at narre dig 
aprilsnar. De vil prøve at få dig til at tro 
på noget, som ikke passer og dagen efter, 
vil du finde ud af, at du er blevet narret. 
Dette narreværk har i efterhånden mange 
år været ‘fake news’ i medierne – i tv, i 
radioen, på Facebook og via mails. Men 
hvad finder de så på i år? 

Eftersom Donald Trump er blevet noget 
af en saga blot, så er det nok ikke fra 
ham, at vi får nogen skelsættende aprils-
nar år 2021, men vi kan jo aldrig vide. 

Mange af os er p.t. temmelig krakilske 
over for de måske-fake-news, der popper 
op på grund af det flor af tvivlsomme 
mediemeldinger om Covid19, så hvad 
skal vi tænke, når verden bliver bombar-
deret med med nye aprilsnar-historier om 
Covid19 den 1. april?

Mit forslag er, at vi læner os tilbage i læ-
nestolen og tænker, at det her nok er en 
mere eller mindre foruroligende aprils-
nar, og når det så dagen efter viser sig, at 
det faktisk var en aprilsnar, så ånder vi 
lettet op, 

Historien om Aprilsnar
Aprilsnar har en forhistorie på mange 
hundrede år. I Indien og i Romerriget og 
i europæisk middelalder var aprilsnar en 
forårs tradition for at opmande den almene 
befolkning til at forstå, at nu var det forår. 

Fortæl
Vi beder dig fortælle GalgebakkePosten 
om dine oplevelser og tanker og gøre-
mål i den anledning. Vi vil så bringe det 
i GalgebakkePostens majnummer. På 
den måde vil vi alle blive lidt klogere 
på, hvad vi kan stille op med den årligt 
tilbagevendende aprilsnar.

APRILSNAR
Af Lars Messell



- BEBOERINDLÆG -
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af Claes Solborg, Skrænt 1-7

Onsdag og fredag ved skumringstid 
kan man opleve mørklagte og 
maskerede personer, der ofte stopper 
op på Torvet foran købmanden for at 
iføre sig ansigtsmasker, hvis de ikke 
allerede var på i forvejen. Én og én 
eller måske et par stykker sammen går 
de langsomt gennem mørket hen imod 
det oplyste beboerhus, hvor de stiller 
sig i kø udenfor og venter tålmodigt 
på, at det bliver deres tur.
 
Men til hvad? 
Det er såmænd Udlåns-Henrik og 
Carsten, der sørger for fremstilling 
og udlevering af dagens middag. 
For det samme beskedne beløb, som 
spisehuset tager i normale tider, 
udleverer de take-away i plastbakker. 
De er fyldte med alskens lækkerier: 
En hovedret, tilbehør og salat. Fredag 
måske en dessert oveni det hele! En 
fantastisk ordning i denne corona-tid. 

Den sigter især på varm mad til de, 
der måske har svært ved at komme ud 
og købe ind, og man kan ovenikøbet 
få maden bragt hjem, fx hvis man er 
ramt af Covid-19 og ikke må komme 
ud af sin bolig.

Der har været enkelte kritiske røster 
fremme om, at andre beboere uden for 
målgruppen også bestiller mad. Jeg 
hører selv til den gruppe og har talt 
med Henrik om det. Han finder det 
helt i orden, at andre ældre benytter 
sig af tilbuddet. Han forsikrer om, 
at alle med behov kan få take-away. 
Det betyder, at ‘vi andre’ med 
god samvittighed kan få glæde af 
ordningen. Der er i øvrigt hver gang 
30-35 bestillinger i alt.
Et godt eksempel på Galgebakkens 
fællesskab.

Tak for mad til Henrik og Carsten!

Take-Away

Fo
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 - SAMLERHJØRNET - 

I januar kom en af mine gode gamle 
kammerater her på Galgebakken og 
forærede mig sin frimærkesamling 
fra dengang, han var ung. Det var 
han omkring 1970. Jeg pakker 
pakkenelikkerne ud og bladrer i Jens' 
album og åbner de små metaldåser, 
og så drukner jeg i minderne fra min 
ungdoms vår: 
Mærker med den tids rumfartøjer og 
astronauter fra mange lande i verden.
Mærker fra DDR og Nordvietnam 
og Tjekkoslovakiet, som i dag 
ikke længere eksisterer. Postfriske 
firblokke fra Kina og Spanien.
Jeg bruger en rum tid på at føje nogle 
af Jens' mærker til min egen samling

Et dødsbo
Så fortæller Lise Buchardt mig, at 
der er udbudt et frimærkedødsbo 

af betragtelig størrelse til salg på 
Facebook. Jeg kontakter udbyderen 
og foreslår hende, at jeg får mærkerne 
til gennemsyn. Der kan være 
værdifulde mærker imellem, men hun 
siger, at sådan spiller hendes klaver 
ikke. Hun vil afhænde mærkerne 
til højstbydende kl. 20 i aften. Jeg 
mander mig op til at tilbyde 400 
kr, og klokken 20 har en anden 
frimærkesamler købt dem for 500 kr. 
Hvor dum kan man være!

Af Lars Messell

Frimærker gav mig minder 
fra fortiden

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



- ØKONOMI -

KONTAKTOPLYSNINGER

Afdelingsbestyrelsen 
Kontor - Øster 10-7a 

 

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

Galgebakkens 
renoveringshjemmeside:  
www.galgebakken-renovering.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 5-7A 
Tlf.:22 75 95 17

Petanque gruppe 
Steffen Stripp 
Tlf. 23 29 69 48

Havevennerne 
Janne Jørgensen 
Tlf.: 40 44 78 42 
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 
Jonas Kofod   
mobil: 61 38 55 91    
Mail: jol027@politi.dk 

Ejendomskontoret 
Galgebakken Øster 10-7a 
Tlf.: 88 19 02 15 
galgebakken@bo-vest.dk

Kontakt til Ejendomskontoret 
Du har mulighed for at komme i kontakt 
med Ejendomskontoret på følgende måder:

Telefonisk: 88 19 02 15 
Hverdage:     08.30 – 10.00 
Onsdag tillige 16.00 – 17.00

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.

Sender du en mail til os, vil vi sætte pris på 
at du i emnefeltet starter med at skrive din 
adresse, og gerne telefonnr.
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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

- KONTAKTER -
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Hamsteren Benny, tegnet af Lea, 5 år



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 i Beboerhuset: Fustager 
à 650 kr. skal købes i Beboeudlånet 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)

Leje af Cykel:  20/ 200 kr,   
Kørestol:  10/ 200 kr.

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 -


