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GalgebakkePosten
af Redaktionen

Den årlige bevilling
+YHUW�HIWHUnU�EHYLOJHU�%XGJHWEHER-
ermødet efter ansøgning et beløb til 
udsendelse af GalgebakkePosten i det 
kommende år, så det vil ske igen dette 
HIWHUnU��0HQ�KYDG�GUHMHU�GHQQH�EHYLOOLQJ�
sig om?

Udgivelse af GalgebakkePosten
I alle de 45 år hvor GalgebakkePosten 
er blevet produceret, er der blevet bevil-
get penge til udgivelse af en papirudga-
ve af bladet. 

Redaktionsarbejdet har været frivilligt 
arbejde, og redaktionen har blot fået be-
vilget penge til dækning af IT-udgifter 
dvs pc'er og programmer m.v.  
I de sidste mere end 20 år har der været 
tilbagevendende beboerforslag om at 
droppe papirudgaven og nøjes med 
at lægge bladet på Internettet, fordi 
det ville være billigere, men der har 
DOGULJ�Y UHW�ÀHUWDO�Sn�%HERHUP¡GHW�IRU�
forslaget.

I år er der selvfølgelig beboere, som 
stadig mener, at der er tale om et fornuf-
tigt spareforslag, og de har skrevet om 
det på Facebook og ymter sig, når man 
møder dem. 

Send jeres indlæg til bladet
I Redaktionen opfordrer vi til, at I alle 
også bringer jeres synspunkter i Galge-
bakkePosten, fordi så får alle beboere 
en mulighed for at læse dem derhjemme 
i fred og ro. 
 
-DPHQ��GH�ÀHVWH�EHERHUH�O VHU�MR�LNNH�
papirudgaven af GalgebakkePosten.
-R�GH�J¡U��9L�KDU�L�UHGDNWLRQHQ�IRUHWDJHW�
en sporadisk rundspørge blandt bebo-
HUH��VRP�YLVHU��DW�����DI�GHP�O VHU�
bladet, når de får det i postkassen.
Det er, synes vi i Redaktionen, ikke 
spild af penge at husstandsomdele 
EODGHW��2J�GHU�YLO�Y UH�HQ�GHO�O VHUH�DI�
GalgebakkePosten, som bliver lost, hvis 
GH�NXQ�NDQ�¿QGH�EODGHW�Sn�QHWWHW�HOOHU�
følge med i debatten på Facebook. 



- HELHEDSPLANEN -

5

I midten af juni bliver det afgjort, hvil-
ken af de bydende entreprenører som 
får tildelt opgaven med at gennemføre 
renoveringen af Galgebakken.

Dermed bliver det afklaret, hvordan 
økonomien hænger sammen med det 
oprindelige budget samt, om der skal 
¿QGHV�EHVSDUHOVHU�RJ��KYLONH�WLOWDJ�GHU�
eventuelt bliver tilvalg/ tilkøb.

Der er planlagt 2 informationsmøder 
primo august. Det ene møde omhand-
OHU�%��RJ�&�EROLJHUQH��RJ�GHW�DQGHW�
møde omhandler A- og D1-/D2-boli-
gerne.

Desuden er der fastlagt et beboermø-
de ultimo august, hvor vi skal træffe 
EHVOXWQLQJ�RP�VNHPD�%�RJ��KYLV�YL�
VWHPPHU�-$��YLO�UHQRYHULQJHQ�IRUYHQ-
teligt starte i november 2021.

Informationsmøderne afholdes 
tirsdag d. 10/8 og onsdag d. 11/8 på 
Albertslund Stadion.

Beboermødet (skema B mødet) af-
holdes tirsdag d. 24/8 på Albertslund 
Stadion.

Status på Helhedsplanen
af Jens Ellesøe Olsen, medlem af HPU

- INFO -

INDKALDELSE TIL REGNSKABS BEBOERMØDE
Tirsdag d. 15. juni kl. 19

i Kongsholmcentrets Festsal, Liljens Kvarter 2

Dagsorden og materiale til mødet vil blive husstandsomdelt 
senest d. 8. juni.

Husk at medbringe Coronapas eller testresultat, 
som ikke er ældre end 72 timer.

Mød op i god tid til indcheckning.

Hilsen
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse
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Beretning fra Beboerhus Gruppen 
oktober 2020 – marts 2021

af Beboerhus Gruppen

Sidste beretning fra Beboerhus 
Gruppen blev pga. corona en 1 ½ års 
beretning fra marts 2019 til okto-
ber 2020. Nærværende beretning er 
derfor en lille kort sag, som dækker 5 
måneder.

Der var ikke så mange af vores arrange-
menter i efteråret og vinteren, der kunne 
gennemføres, pga corona restriktio-
QHUQH��+¡VWIHVWHQ��+DOORZHHQ�RJ�DOOH�
-XOHDUUDQJHPHQWHU�EOHY�DÀ\VW�
(IWHU�Q\WnU�KDU�DOOH�DUUDQJHPHQWHU�Y UHW�
DÀ\VW��LV U�YDU�IDVWHODYQ�VDYQHW�
/LJHOHGHV�KDU�DOOH�GH�PDQJH�EHERHUDNWL-
viteter, der holdt til i beboerhuset, været 
lukket ned.

6SLVHKXV�NXQQH�JHQQHPI¡UHV�PHG�UHGX-
FHUHW�DQWDO�NRPELQHUHW�PHG�WDNH�DZD\�
VLGVW�L�������0HQ�GHW�EOHY�HIWHU�Q\WnU�
lukket pga forsamlingsforbud på mere 
HQG����RJ�WLOEDJH�EOHY�NXQ�WDNH�DZD\��
som Henrik har holdt fast i sammen 
med nogle frivillige. Det har primært 
været for ældre beboere og beboere, 
som ikke selv kan lave mad.

Henrik har lavet sjove konkurrencer og 
banko digitalt for at skabe noget liv.
0HQ�DOW�L�DOW�HQ�WULVW�SHULRGH�IRU�GHW�
fælles liv på Galgebakken såvel som 
for fællesskabet og det sociale liv i hele 
Danmark, så nu glæder vi os til vacci-
nationer og forår og sommer.

9L�KDU�EUXJW�QRJHW�DI�WLGHQ�WLO�DW�NLJJH�
på en forhåbentlig udbygning af beboer-

huset, så vi kan få erstattet de lokaler, vi 
PLVWHGH��GD�%DNNHQV�+MHUWH�EOHY�UHYHW�
ned. Det drejer sig om beboer udlånet, 
beboer værkstedet og det lille fest/mø-
delokale, som vi beskrev i februar num-
meret af Galgebakkeposten: "Det lille 
IHVWORNDOH�HU�VW UNW�VDYQHW���0DQJH�VNDO�
ikke holde en fest for 50 personer eller 
ÀHUH�PHQ�KDU�EUXJ�IRU�HW�PLQGUH�ORNDOH��
'H�VRP�ERU�L�&�KXVHQH��VRP�YL�KDU�
mange af, kan ofte også have brug for 
et større rum, fordi der ikke er så meget 
plads i disse huse. Henrik i udlånet har 
en klar opfattelse af, at der er meget 
behov for det lille festlokale’.

Vi har holdt et konstruktivt online 
møde med GAB om sagen.
Det ser ikke ud som om, det bliver 
særlig dyrt med denne tilbygning. Hvis 
vi sammenligner med, hvad det har 
kostet at bygge den nye materialgård/
HMHQGRPVNRQWRU��KDU�%R�9HVW�UHJQHW�
PHG�HQ�XGJLIW�Sn�RPNULQJ���PLR��NU��9L�
har 1.4 mio. kr. på kontoen fra salget af 
institutionerne til kommunen. Desuden 
vil vi ikke have udgiften til den nuvæ-
rende pavillon, hvor beboer værkstedet 
KDU�WLO�KXVH��0HG�HW����nULJW�OnQ�PHG�
nuværende rentesats vil det betyde, at 
udbygningen vil komme til at koste ca. 
16 kr. om måneden for 130 m2, altså 
GH�VWRUH�$�RJ�%�KXVH��'HW��W QNHU�YL��HU�
billigt for at sikre fællesskabet på Gal-
gebakken centralt placeret på Torvet.
Projekteringen bliver i første omgang 
EHWDOW�DI�9$V�GLVSRVLWLRQVIRQG�RJ�VLGHQ�
lagt over i byggesagen, hvis den kom-
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mer i gang. Det betyder, at et beboer-
møde skal sige ja til projekteringen, og 
på et senere møde skal det så fremlæg-
ges sammen med et budget med husleje 
konsekvens.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi 
i beboerhus gruppen satser på at skabe 
så meget liv i Galgebakken som muligt, 
og heldigvis har vi en aktivitetsmedar-
EHMGHU��VRP�KDU�-$�KDWWHQ�Sn�RJ�JHUQH�
er med til at få sat de ting i gang, som 

beboerne kommer med forslag om. De 
seneste har som før nævnt været æble- 
mosterieW��F\NHOUHSDUDWLRQ��WDNH�DZD\�
under coronaen og fredagsbaren.

9L�KnEHU��DW�,�EHERHUH�KDU�GHQ�VDPPH�
glæde ved aktiviteterne og traditionerne 
og vil støtte op om en udbygning af 
beboerhuset.

Nyt fra GAB
Ladestandere til el-biler
*$%�DUEHMGHU�PHG�DW�XQGHUV¡JH�NUDY�WLO�
og mulighed for at opsætte ladestandere 
på vores P-pladser.

9$�%2�9(67�HU�YHG�DW�XGDUEHMGH�DQEH-
falinger til boligafdelingerne om indkøb 
og opsætning af ladestandere.

6DPWLGLJ�KDU�$OEHUWVOXQG�.RPPXQHV�
%UXJHUJUXSSH�HW�DUEHMGH�L�JDQJ�PHG�
udbredelse af ladestandere generelt i 
kommunen.

Det er relativt dyrt at etablere, og vores 
¡QVNH�HU�DW�¿QGH�HQ�PRGHO��KYRU�GHW�NDQ�
EOLYH�¿QDQVLHUHW�RPNRVWQLQJVQHXWUDOW�
for Galgebakken.

9L�KDU�LPLGOHUWLG�EHVOXWWHW�DW�DIV WWH�
penge i vores langtidsplan til denne 
opgave.

Elefanttrappen
(OHIDQWWUDSSHQ�QHG�PRG�+\OGHVSM OGHW�
trænger til at blive renoveret. Trappen 
er midlertidigt spærret af.

6DPPHQ�PHG�+\OGHVSM OGHW�HU�YL�YHG�
at undersøge, hvordan det skal gøres, og 
hvad det koster....

Forslag vil blive fremlagt på budgetbe-
boermødet i september.
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Interview med Steen Søndergaard
medlem af GAB

Du har tidligere siddet i GAB. Hvad 
har fået dig til at genopstille?
Da der var megen debat og uro 
omkring bestyrelsesarbejdet, og da 
vi pludselig stod uden en bestyrelse, 
besluttede jeg at stille min erfaring til 
rådighed endnu en gang for at få gang 
i beboerdemokratiet igen. I alle de år 
jeg har siddet i Galgebakkens afde-
lingsbestyrelse, der jo de første år hed 
Nævnet, har jeg i stor udstrækning 
brugt mine kræfter på at fremhæve 
og arbejde for, at vi skulle så langt ud 
med de demokratiske processer som 
muligt. Altså at alle, der bor på Gal-
gebakken, får mulighed for at komme 
WLO�RUGH�Sn�HW�RSO\VW�JUXQGODJ��2J�GHW�
er stadig en af mine mærkesager. 

(Q�DI�PLQH�DQGUH�P UNHVDJHU�HU��DW�
MHJ�PHQHU��DW�*$%�VNDO�Y UH�YDJW-
hund over for vores boligselskabs 
DGPLQLVWUDWLRQ��9L�KDU�JHQQHP�nUHQH�
RSOHYHW�PDQJH�IHMO�I¡UVW�L�9$¶V�DGPL-
QLVWUDWLRQ�RJ�VHQHUH�%R�9HVWV�DGPL-
nistration af vores boliger og økono-
mien omkring dem. Dette betyder jo i 
sidste ende, at det bliver dyrere at bo 
her men også, at vi som beboere ikke 
får al den glæde og alle de fordele, 
der er ved at bo et sted som på Galge-
bakken. 

Hvad betyder GB for dig?
-HJ�KDU�ERHW�Sn�*DOJHEDNNHQ�L����nU��
hvor jeg har haft små børn, der nu 

HU�À\WWHW�KMHPPHIUD��RJ�YL�KDU�Q\GW�
fællesskaber med naboer og i strædet. 
-D��YL�KDU�L�GHW�KHOH�WDJHW�Q\GW�GHW�
sociale liv, der er forholdsvis specielt 
på Galgebakken med foreninger og 
EHERHUDNWLYLWHWHU��2J�MHJ�KDU�HOVNHW��DW�
alt på Galgebakken ikke er ensrettet 
med ens facader, ens hække mv.

*HQQHP�nUHQH�KDU�YL�ÀHUH�JDQJH�
RYHUYHMHW�DW�À\WWH�Y N�RJ�N¡EH�KXV��

Tekst og foto ved Lise Buchardt
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Vild med Vilje
Tekst og foto af Lise Buchardt

som så mange andre for økonomiens 
VN\OG��0HQ�MHJ�HOVNHU�LQGUHWQLQJHQ�DI�
YRUHV�%���OHMOLJKHG�RJ�NXQQH�DOGULJ�
¿QGH�HW�VWHG��GHU�EDUH�WLOQ UPHOVHVYLV�
passede mig så godt som vores stadigt 
moderne indrettede lejlighed med de 
O\VJLYHQGH�DWHOLHUYLQGXHU��2J�GHW�VHOY�
om vi har været gennem en skimmel-
VDQHULQJ�DI�GH�ÀHVWH�JXOYH�L�OHMOLJKH-
den, at det kan være svært at varme 
stuen op om vinteren og, at det blæser 
ind ved vinduer og døre. 

Hvad er vigtigst for GB nu og i frem-
tiden?
Det vigtigste lige nu er, at vi kommer 

gennem renoveringen og får sunde og 
fornuftige boliger uden, at huslejen 
bliver så høj, at vi som nuværende 
EHERHUH�LNNH�InU�UnG�WLO�DW�ER�KHU��0HQ�
samtidig at vi ikke opgiver det sociale 
liv, der er på Galgebakken nu, og som 
vi har haft gennem rigtigt mange år 
med beboerhus aktiviteter, købmand, 
små lokale foreninger og alle de andre 
beboeraktiviteter. Altså alt det der gør 
Galgebakken til et dejligt sted at bo. 

6n�GHUIRU�YDOJWH�MHJ�DW�EUXJH�HQGQX�HQ�
periode med bestyrelsesarbejdet og 
med helhedsplansarbejdet/ renoverin-
gen. 

Så har gartnerne tilsået et areal nedenfor Neder 9 og 10 med en blomsterblanding.
Det skal nok blive rigtig smukt.



Ved du
• at knap halvdelen af boligerne på 

*DOJHEDNNHQ�HU�&�KXVH"
• DW�GHU�NXQ�HU�ODYHW�(1�SU¡YHEROLJ�DI�

HW�&�KXV"
• at det var helt tilbage i 2016?
• at der var megen kritik af ventilati-

onsanlægget i denne prøvebolig?
• at der kun er lavet et mock-up køk-

NHQ�IRU�&�KXVHQH"
• at det højst sandsynligt ikke bliver 

muligt at se ventilationsanlægget 
HQG�LNNH�VRP�PRFN�XS�L�HW�&�KXV�
inden afstemningen?

• at det vistnok ikke er muligt at se en 
gældende tegning af rørføringen og 
SODFHULQJHQ�DI�WHNQLNVNDEH�IRU�&�KX-
sene på renoverings hjemmesiden?

Forbeholdet i det sidste spørgsmål 
VN\OGHV��DW�MHJ�LNNH�KDU�NXQQHW�¿QGH�HQ�
tegning, selvom jeg har fået at vide, at 
den eksisterer. 
Forbeholdet i det næstsidste spørgsmål 
skyldes, at jeg har bedt HPU om, at der 
bliver lavet en mock-up af ventilations-
DQO JJHW�L�&�KXVHQH�LQGHQ��YL�VNDO�VWHP-
me om renoveringen. Det, mener jeg, er 
det mindste, som vi må kræve, men jeg 
ved ikke, om det er imødekommet. 

3n�*%�V�UHQRYHULQJV�KMHPPHVLGH�OLJJHU�HQ�
U NNH�SDSLUHU�RP�3ODQ�&��µ'HQ�OLOOH�9HQ-
tilationsgruppes’ alternative forslag med 
EO�D��UXVVHUYLQGXHU��'HW�EOHY�L������DIYLVW�
DI�/%��IRUGL�GHW�LNNH�YDU�JHQQHPSU¡YHW�L���
år. Det er nu 4 år siden. Gad vide, om der 
LNNH�QX�±���nU�VHQHUH�±�¿QGHV�QRJOH���nU�
gamle erfaringer?
Der ligger også en længere gennemgang 
�PDUWV�������DI�IRUVNHOOLJH�SODFHULQJVPX-
ligheder af teknikken. Den placering, som 
vi havde snakket om i temagruppen om 
installationer – vist nok i 2014/15 – nemlig 
en placering i badeværelset, forkastes som 
en uhensigtsmæssig placering, der vanske-
liggør serviceringen og har ringe æstetik. 

Den vil give meget få rør i huset specielt 
nu, hvor emhætten ikke er en del af selve 
ventilationsanlægget. Det nuværende 
forslag betyder, at der tages 2 højskabe 
fra køkkenet og at garderobepladsen i 
gangen halveres, så der bliver plads til 
HQ�VW¡YVXJHU��6n�NDQ�YL�MR�VHOY�YXUGHUH��
om vi synes, at det er mere æstetisk med 
bunker af overtøj og sko i gangen pga. 
manglende garderobeplads end at have 
en kasse så højt oppe i badeværelset, at 
man stort set aldrig vil se den. Det er 
VRP�RP��DW�&�KXVHQH�HU�EOHYHW�JOHPW�RJ�
VSHFLHOW��DW�GHW�HU�EOHYHW�JOHPW��DW�&���RJ�
&��KXVHQH�HU�IDPLOLHEROLJHU�
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C-huse renovering
af Anita Sørensen, Sten 6-1

"Artikler, som er for lange, indeholder 
klart ukorrekte oplysninger, er partipoli-
tisk propaganda eller er personkrænken-
de, vil ikke blive bragt"
Sådan skriver vi i GalgebakkePostens 
kolofon. 

Men i sidste nummer af bladet bragte vi 
en artikel, som indeholdt personkrænken-
GH�RPWDOH�DI�HQ�LGHQWL¿FHUEDU�EHERHU��
Vi burde ikke have bragt dette indlæg.
Vi beklager meget og vil gøre vores bedste 
for, at det ikke gentager sig.

- REDAKTIONEN -
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Miljødigt - om en tur med hunden

Da jeg i 2013 gik på pension, havde 
jeg lyst til at skrive, hvad jeg den-
JDQJ�NDOGWH�µPLOM¡GLJWH¶��'HW�EOHY�WLO�
HQ�KHO�GHO��VRP�KDU�OLJJHW�L�PLQ�3&�L�
mange år. For nylig tænkte jeg, at de 
skulle læses af en større skare og min 
tanke faldt på Galgebakkeposten, som 
modvægt til alle indlæg om renove-
ULQJ��'LJWHW�µ7XU�PHG�KXQGHQ¶�HU�HQ�
ironisk kommentar til plastposer i 
QDWXUHQ��-HJ�KDU�HQ�NODU�KROGQLQJ�WLO��DW�
en hundelort er bedre anbragt i naturen 

±�XGHQ�SODVWLQGSDNQLQJ��0DQ�NXQQH�
eventuelt hjælpe hunden med at begra-
ve lorten i jorden, hvor den vil indgå 
i naturens kredsløb på en bæredygtig 
PnGH��0HGEULQJ�KHOOHUH�HQ�OLOOH�VNRYO�
på turen end en plastikpose.

af Jette Rank, Vester 2-13a

Tur med hunden
Dejligt vejr
En tur i skoven
Der er mange hunde i snor
Med deres mennesker
Sorte poser i lommen har de
Der er tjek på reglerne
  Nå, men måske skal der ikke besørges i dag
     Hilser på naboen
        Også ude med hunden
          Kigger efter blomster i skovbunden
            Ingen anemoner
��������������0HQ�HQ�VRUW�SODVWSRVH�EXQGHW�PHG�HQ�¿Q�NQXGH
                        Og endnu en pose
                           Halløj – en pose i træet
                           Bliver noget forbavset
                          Måske er regler for hundelorte ændret:
                           Lad vovsen skide
   Saml lorten op
      Put den i en plastpose
          Slå knude på posen
            Smid den ind i skoven
              Ja, hvad skulle man ellers gøre?
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Bibi Myrhøj,  Carsten Pedersen og 
hunden Balou er de første beboere i 
det nye A-prøvehus i Mark 2.

De havde selv ventet på, at Galgebak-
keposten skulle dukke op, fordi de 
tænkte, at Galgebakken måtte være 
interesseret i, hvordan det gik i det 
første prøvehus. Familien har tidligere 
ERHW�L�HW�%�KXV�L��VWHU��RJ�GH�V\QHV��
GHW�HU�¿QW�DW�VOLSSH�IRU�WUDSSHUQH��RJ�
udlejnings mulighederne i A-huset er 
EHGUH��/LJH�QX�ERU�GH�L�KHOH�$����'H�
savner de gamle naboer og skal vænne 
sig til det nye stræde, som lige nu har 
HQ�GHO�WRPPH�KXVH��0DUN���HU�NHQGW�
VRP�µ6NLPPHO�6WUDVVH¶�
Alle er voldsomt nysgerrige efter at 

høre om gulvvarmen og ventilations 
anlægget.
Det har været overraskende, at der går 
12-24 timer, før en ønsket temperatur 
opnås. Gulvvarmen kommer fra varmt 
vand, som ligger et stykke nede i det 
underliggende betonlag, der åbenbart 
LNNH�Pn�YDUPHV�IRU�KXUWLJW�RS��2P�
YHQWLODWLRQV�DQO JJHW�VLJHU�%LEL��DW�GHW�
trækker ad helvede til, hvis man sidder 
XQGHU�XGOXIWQLQJV�NDQDOHUQH��(QGYL-
dere er der allerede nu efter den første 
måned sorte rande omkring ventilerne 
uden, at det vides hvorfor. Anlægget 
støjer ikke ret meget. Det høres kun på 
WRLOHWWHW��,�$���HUHQ�I\OGHU�WHNQLNNHQ�
PHJHW��0DQ�NXQQH�OLJH�Vn�JRGW�À\WWH�
el-skabet ind i teknik skabet. Der er 

Det er jo fedt at komme ud i  
noget, der er helt nyt.........

Tekst og foto ved Claes Solborg, Skrænt 1-7
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sat små fugtigheds målere op i hele 
huset. De sidder uhensigtsmæssigt 
således, at de tager en stor del af den 
pågældende væg.

Køkkenet er endnu ikke udstyret med 
en dobbeltvask, og køleskabets dør 
er hængslet i den forkerte side. Der 
mangler køkkenskabe, og der mangler 
skuffer. Køkken-øen kan de godt lide, 
og de er glade for de pæne Tectum 
skabe.

%DGHY UHOVHUQH�KDU�ÀHUH�SUREOHPHU��
Dørene er hængslet forkert således, at 
GH�VOnU�RS�L�VSHMOHW��0DQ�VNDO�VQR�VLJ�
for at komme ind, og glasvæggen til 
brusebadet burde være 10 cm kortere, 
så man ikke går lige ind i den. Disse 
detaljer har af mange været påtalt i 
forbindelse med besøg i prøveboligen 
XGHQ��DW�GHW�KDU�PHGI¡UW�UHWWHOVHU��%LEL�
RJ�&DUVWHQ�HU�U\VWHGH�RYHU�KnQGY U-
kernes manglende egenkontrol. Kom-
IXUHW�YDU�I[�LNNH�WLOVOXWWHW�YHG�LQGÀ\W-
ning langfredag. Kabel til internet og 
79�YDU�VOHW�LNNH�WUXNNHW�RS�L�KXVHW��
lampeudtag fungerede ikke og korre-
spondance mellem kontakter fungerer 
LNNH��'HW�KDU�Y UHW�µOLJHVRP�DW�ER�Sn�
.%+V�+RYHGEDQHJnUG¶�PHG�HW�VWRUW�
rend af håndværkere. De indvendige 
døre var ikke justerede. De stod og 
klaprede, og ikke alle låse på stalddø-
rene fungerede, som de skulle.

%LEL�RJ�&DUVWHQ�HU�PHJHW�VNHSWLVNH�
over for den kommende varmereg-
ning. A-huset har i modsætning til 
%��RJ�&�KXVHQH�PDQJH�\GHUPXUH�PHG�
GHUWLO�K¡UHQGH�VW¡UUH�YDUPHWDE��9HQ-
WLODWLRQHQ�VNDO�N¡UH�������RJ�JXOYYDU-
men må ikke komme under 18-20 

grader for at forebygge skimmel. Alle 
kommer til at betale en høj pris for 
GHWWH��6NDO�OHMHUQH�YLUNHOLJ�EHNRVWH��
at der skal være så-og-så-varmt året 
rundt? Der er mange, der har holdnin-
ger til tingene og skriver om det, men 
de er spændt på at se, hvad det er efter 
et stykke tid.

µ2YHURUGQHW�VHW�HU�YL�JODGH�RJ�WLOIUHG-
VH��9L�KDYGH�IRUHVWLOOHW�RV��GHU�YDU�
lidt nybegynderfejl i et vist omfang, 
men vi skal bruge meget tid på at 
være hjemme, når tingene skal rettes’. 
Håndværkerne har klaget over, at 
mange ting har skullet ændres un-
dervejs, selv om der har været en 
JRG�WRQH�KHOH�YHMHQ�LJHQQHP��µ9L�
har indimellem oplevet os mellem to 
VWROH��+YDG�HU�%2�9(67V�RSJDYH��
RJ�KYDG�HU�HQWUHSUHQ¡UHQV¶"�%LEL�RJ�
&DUVWHQ�KDU�GRJ�PDQJH�URVHU�EnGH�WLO�
*DOJHEDNNHQV�GULIW�RJ�WLO�%2�9(67��
.ULVWLDQ�2YHUE\�KDU�Y UHW�Sn�O QJHUH�
besøg og har været meget lydhør og 
LP¡GHNRPPHQGH��%LEL�RJ�&DUVWHQ�
håber, at de som prøveklude kan fjerne 
de værste sten.

‘Det er jo fedt at komme ud i noget, 
der er helt nyt’.

 Ventilationsarmatur
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Bo Bedre
Tekst og foto fra Bo Bedre ved Lise Buchardt, Over 10-8

Min genbo har lånt mig et Bo 
Bedre fra marts 1974. Hun 
synes, at jeg skulle læse om det 
nye byggeri på Vestegnen.

I artiklen, som var skrevet af Inge 
Heilesen, står der bl.a.:
I Galgebakken har man tilstræbt et 
EHVN\WWHW�RJ�OHYHQGH�PLOM¡��%LOHUQH�
parkeres på pladser i områdets periferi, 
RJ�DO�WUD¿N�LQGHQIRU�VNHU�WLO�IRGV�HOOHU�Sn�
cykel.

Galgebakken er ikke kun for de unge, 
rige og smukke med de rigtige menin-
JHU��+YLV�NXQ�GH�À\WWHGH�LQG��YLOOH�QRJHW�
af tanken bag byggeriet gå tabt.
0HQLQJHQ�PHG�EHE\JJHOVHQ�HU�QHWRS�HQ�

sammenblanding af generationer og ind-
tægts grupper. Derfor er boligtyperne og 
-størrelserne blandet sammen og fordelt 
i alle afsnit af bebyggelsen.

Rækkehusene er i forskudt plan, og 
køkkenet ligger i nær forbindelse med 
boligstrædet og udemiljøet. Husene 
præges af et stort atelier vindue, som 
foruden at give dejligt lys, muliggør et 
spændende indendørs miljø.

De korsformede gårdhuse er i ét plan. 
2J�KXVHQH�HU�NRQVWUXHUHW�WLO�DW�UHWWH�VLJ�
ind efter beboernes ændrede familie-
mønstre. Det samme hus kan blive stort 
eller lille alt efter ønsker, økonomi og 
behov.
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I klynger rundt omkring i bebyggelsen lig-
ger der nogle små, etværelses lejligheder.
Her kan den unge, der ikke mere vil bo 
KMHPPH��À\WWH�KHQ�RJ�Y UH�VLJ�VHOY�
Her kan den enlige ældre bo for sig selv 
og måske samtidig være i nærheden af 
familie og børnebørn.

Der er rigtig meget indbygget atmosfære 
og en hel masse muligheder, som bebo-
erne selv kan udnytte. I Galgebakken 
tror man på, at bebyggelsen kun bliver 
smukkere af at blive taget i brug og byg-
get videre på. 

0DQJH��PDQJH�ÀHUH�EROLJEHE\JJHOVHU�
burde laves på den måde!

I Sten 6 har bierne det godt, og der 
er endda ledige værelser.

BiBo
Tekst og foto af Lise Buchardt

Indtil videre er det på beboermø-
der tilladt at afgive stemmer med 
fuldmagt.

Denne regel er indført for at sikre 
EHERHUGHPRNUDWLVN�LQGÀ\GHOVH�IRU�
beboere, som ikke vil udsætte sig 
IRU�&RURQDVPLWWH�RJ�GHUIRU�LNNH�
kan møde op til et beboermøde.
Hvis du er forhindret i at deltage i 
beboermødet, kan du aftale med en 
anden beboer, at denne stemmer på 
dine vegne.

(Q�GHOWDJHU�Sn�EHERHUP¡GHW�NDQ�
medbringe fuldmagt fra en an-
den beboer/ husstand – og kun 1 
fuldmagt.

0DQ�NDQ�DOWVn�LNNH�P¡GH�RS�PHG���
HOOHU�ÀHUH�IXOGPDJWHU�

(Q�IXOGPDJW�XGO¡VHU���VWHPPHVHG-
ler på beboermødet.

Hvis du har spørgsmål til fuldmagt 
kan du kontakte:   
bestyrelsen@gbakken.dk 

Stemmeafgivning 
ved fuldmagt

af GAB
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Genbrugspladsen i knibe 

Delebiler

af Annette Schrøder, Vester 8-7a

af Lars Messell, Vester 2-14

9L�HU�LNNH�QRN�WLO�DW�KROGH�JHQ-
brugspladsen åben både onsdag og 
søndag.
Hvis du vil forhindre, at pladsen 
lukker om onsdagen, må du melde 
dig som frivillig.
Til august bliver det også et problem 
om søndagen.

Skriv til genbrugsgaarden@gbakken.dk
eller ring til mig på 2381 8353
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Færre biler på Galgebakken
På Galgebakken har 36 husstande 
droppet privatbilen og i stedet meldt 
sig ind i Albertslund Delebil. De 36 
husstande bruger Albertslund Delebils 
5 faste P-pladser. De 5 delebilspladser 
står selvfølgelig som tomme reserve-
rede pladser, når delebilerne er ude at 
køre, og det er der nogen, som har fået 
ondt i udstødningsrøret af. 

Spørgsmål 1: 
Hvorfor har de fået ondt?

Spørgsmål 2:
Hvor mange P-pladser er blevet tom-
gjort på grund af delebilsordningen?

Spørgsmål 3: 
+YRU�PDQJH�ÀHUH�3�SODGVHU�YLO�EOLYH�
tomgjort, hvis 36 ekstra husstande i 
morgen melder sig ind i Albertslund 
Delebil? 

Spørgsmål 4:
Hvad synes du, at vi skal bruge de 62 
tomgjorte P-pladser til?
Der er jo ikke så meget at bruge alle de 
mange tomme P-pladser til.

OPHØR?
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Tekst og foto ved Claes Solborg

1nU�PDQ�K¡UHU�RUGHW�µHQVRPKHG��IRU-
venter man, at den anden ved nøjag-
tig, hvad der tales om. Det kan være 
isolation, eller det kan være påtvunget 
ensomhed på den måde, at når man 
begynder at tale, så kan man se, at den 
anden begynder at gabe, åndeligt talt, 
og på den måde føler man, at alt, hvad 
man siger, vender tilbage ind i én selv 
i stedet for at kunne bundfælde sig i et 
andet menneske.

(U�GHQ�DIJ¡UHQGH�HQVRPKHG�EOHYHW�
VW¡UUH�Sn�JUXQG�DI�&RURQD"�'HW�WURU�MHJ�
ikke! Det kan godt være, men den en-
somhed er, at man bliver fortalt, hvor 
dybt afhængig man er af tilfældige 
møder med andre mennesker. De kan 
lige pludselig berige ens liv ved at sige 
noget, som gør det klart, hvor dybt 
afhængig man er af det i sit livssyn, sit 
livsmod og sin udadvendthed i verden.

Der er vel noget, der gælder i al 
almindelighed?
'HW�YLVHU�VLJ�OLJH�SOXGVHOLJ�L�&RURQD-
tiden, at det bliver forstærket, og det 
bliver helt anderledes. Det melder sig 
lige pludselig som et savn. Det som er 
det mest naturlige af alt, at du smiler 
til den, du går forbi eller, at du falder i 
snak eller lige pludselig bliver optaget 
af et andet menneskes udseende eller 
bevægemønstre, alt det forstærkes, 

IRUGL�GX�PnVNH�W QNHU�µ(U�GHW�VLGVWH�
JDQJ��MHJ�VHU�GHW"�6NHU�GHW�LJHQ"�6NDO�
jeg gøre noget særligt for dig?’ Den 
bekymring om sig selv, som jeg mener 
har været faren eller, måske fortsat 
HU�GHW��%HN\PULQJHQ�RP�GHW�OLY��GX�
opfatter som det naturlige liv, om det 
er blevet væk eller, om det skal gen-
VNDEHV��6NDO�YL�¿QGH�HQ�I OOHV�PnGH�
at gøre det på, så vi kan genkende os 
VHOY�L�GHQ�DQGHQ"�-HJ�V\QHV��MHJ�NDQ�
mærke, at det er den bekymring, folk 
glæder sig til at slippe for.

Galgebakkeposten har inviteret 
Ole Hultberg til en samtale om
Ensomhed i Coronaens tid

X
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9L�OHYHU�MR�RJVn�DI�DW�EOLYH�VSHMOHW�DI�
andre mennesker.....

Og hvornår er man sig selv? 
Det, at man er sig selv, når man er helt 
DOHQH��J OGHU�LNNH��0DQ�HU�VLJ�VHOY��
når man oplever sig selv i forhold til 
andre. Det er i forholdet, man bliver 
sig selv, det er ikke i eftertanken. Det 
er relationen, der er det væsentlige. I 
en ensom tur i skoven er man også i en 
UHODWLRQ�I[�YHG�DW�JHQNDOGH�VLJ�HW�DQGHW�
menneskes ord som en virkelighed i 
sig selv, selvom det menneske overho-
YHGHW�LNNH�HU�WLO�VWHGH��µ0¡GHW¶�HU�LNNH�
nødvendigvis et møde med den anden 
- men et møde med sig selv sammen 
med den anden. Det bundfælder sig i 
sindet som det, der gør livet værd.
-HJ�WURU�LNNH��GHU�L�FRURQDWLGHQ�HU�VNHW�
en varig skade på vores beredskab i 
forhold til det at være sammen med 
andre Tværtimod er der dannet en be-
vidsthed om, hvad det faktisk betyder 
og dermed også en opmærksomhed om 
at tage vare på det. Det betyder, når vi 
mødes, at vi i højere grad anstrenger 
os for at gøre sproget vedkommende. 
Når man mødes, gør man sig på af-
stand rede til mødet, så især i denne tid 
er det ikke tilfældigt, hvad man siger, 
når man mødes i skoven.

7HOHIRQVDPWDOHU�EOLYHU�O QJHUH��9L�
har været vant til at gøre det så knapt 

som muligt med henblik på det næste 
møde, og nu gælder det om at få meget 
ud af sine telefonsamtaler at lade 
GHP�VWU NNH�XG��2J�Vn�HU�GHW�HQ�VWRU�
oplevelse at høre sig selv tale! Det skal 
man selvfølgelig passe på med at sige, 
det er jo ikke fordi man siger så meget 
ved at tale mere. 

Det bærende for denne samtale er 
RUGHW�µP¡GH¶��'HW�HU�EHYLGVWKHGHQ��
om det, som jeg ikke er tvivl om, er 
blevet stærkere for os alle sammen. 
%HW\GQLQJHQ�DI�P¡GHW�PHG�YHQQHU��DW�
man tager mere vare på samtalen end i 
den almindelige daglige omgangsform. 
0DQ�VNDO�RJVn�±�PHG�/¡JVWUXSV�RUG�
– være mere end almindeligt opmærk-
som på, at man i mødet med et andet 
menneske også holder den andens 
skæbne i sin hånd. 

Der skulle gerne komme noget ud af 
hele dette forfærdelige år?
Hvordan skal man udtrykke den be-
vidsthedsforandring, det er, at man hele 
tiden er klar over, at det man oplever 
som en mangel, også er blevet en ny 
YLUNHOLJKHG"�(U�GHW�VnGDQ��DW�QnU�YL�InU�
vores vacciner, så vil vi komme ind i 
en måde at være sammen på, som min-
der om det, der var tidligere, men som 
alligevel er forandret?  Det bliver lige-
som at vågne af en rus, hvor man bliver 
nødt til at tale om, hvad der skete.

W

�



19

- BEBOERINDLÆG -

af Karin Russell & Christian Haxthausen, Sønder 1-4b
Hvem er det nu der bestemmer?
I marts måneds udgave af Galgebakke-
posten blev vi orienteret om, at nu havde 
PDQ�"��XGYDOJW���HQWUHSUHQ¡UHU�WLO�DW�IUHP-
komme med et tilbud på renoveringen af 
*DOJHEDNNHQ��6DPWLGLJ�PHGGHOWH�PDQ��DW�
GH�WUH�HQWUHSUHQ¡UHU�VNXOOH�DÀHYHUH�GHUHV�
tilbud omhandlende pris og betingelser i 
april måned. Hvilket ikke er sket - vi har 
jo ikke set noget endsige hørt noget.
  
9RUHV�VWUXNWXU�L�*DOJHEDNNHQ�HU�MR�VnOH-
des, at beboermødet er højeste myndighed 
omhandlende alle tiltag på Galgebakken. 
9L�KDU�V¡JW�K¡MW�RJ�ODYW�RJ�KDU�LNNH�Sn�QR-
gen måde fundet dokumentation for, at vi 
har set, diskuteret eller haft mulighed for 
at beslutte, hvad og hvordan renoveringen 
VNXOOH�XGI¡UHV��6n�KYRUGDQ�NDQ�PDQ�"��XG-
arbejde forslag til indhentning af tilbud på 
opgaven. Det må da være sådan, at vi be-
boere har gennemgået og fået de ting med 
i tilbuddet inden, at det bliver afsendt. 
9L�KDU�LQWHW�InHW�IRUHODJW�RJ�KDU�NXQQHW�
beslutte hvordan, hvorledes og få opfyldt 
de krav, vi som beboere har ønsket.

Nu siger man, at vi så senere skal accep-
tere en renovering, vi som beboere ikke 
har godkendt, det være sig materialevalg 
og omfanget af renoveringen, så som hvor 
skulle de teknikskabe stå og, hvordan 
YRUHV�JXOYYDUPH�VNDO�HIIHNWXHUHV��6RP�
det ser ud nu, fjerner man radiatorerne og 
udlægger slanger med varmt vand etc igen 
XGHQ�RP�EHERHUQH��2P�YDOJ�DI�N¡NNHQ�
siges det, at vi må se, hvad entreprenøren 
vælger at indsætte.

9L�VHU�Vn��DW�-HQV�(OOHV¡H�2OVHQ�L�PDM�XG-
gaven af Galgebakkeposten fremkommer 

med en grufuld oplysning om, at vi kan 
IRUYHQWH�HQ�KXVOHMHVWLJQLQJ�Sn������RJ�
LNNH�VRP�WLGOLJHUH�RSO\VW�RPNULQJ�������
0HG�GHW�ULQJH�NHQGVNDE�WLO�E\JJHULHW�YLO�
stigningen ikke kunne holdes nede. Hvem 
skal betale? 

9L�KDU�VRP�DOPLQGHOLJH�EHERHUH�LNNH�
mulighed for at kunne betale en så høj 
stigning, så hvor skal vi så bo? Dette set i 
lyset af at vi jo slet ikke har haft mulighed 
for at diskutere og beslutte, hvad vi ønsker 
WLOEXG�Sn�RJ�KDU�UnG�WLO�DW�EHWDOH��9L�KDU�MR�
ansvar for hinanden.

Afprøvning
(W�DQGHW�DVSHNW�HU��KYRUGDQ�NDQ�PDQ�
uden en evident afprøvning blot fortsætte 
PHG�+HOKHGVSODQHQ"�9LOOH�GHW�LNNH�Y UH�
ansvarlighed at lade hengå et halvt til et 
helt års afprøvning af prøveboligerne med 
beboere for at se, om den model, man har 
valgt, er både bæredygtig som værende fri 
for skimmelsvamp og ikke mindst, hvad 
har de enkelte prøveboliger kostet ? 

Tænk hvis det skulle vise sig, at modellen 
LNNH�KROGHU�YDQG��0DQ�NDQ�GD�LNNH�XGHQ�
afprøvning under normal anvendelse af 
boligen tillade sig ansvarligt at iværksætte 
Helhedsplanen i stor skala.

6RP�GHW�IUHPJnU�DI�*DOJHEDNNHSRVWHQ�
juni, skal vi så stemme om, vi kan god-
kende den valgte entreprenørs tilbud og 
betingelser, som vi i et beboerdemokrati 
ikke har haft mulighed for at beslutte, 
hvad vi ville have, materiale, indretning af 
boligen etc. X
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Ældrerådet i      
Albertslund Kommune

af Lars Messell, Vester 2-14

Udkald til ældregenerationen
I år er der nyvalg til Ældrerådet. Det 
VNHU�KYHUW����nU��9 OJHUH�RYHU����nU�NDQ�
afgive stemme til november samtidig 
med valg af Kommunalbestyrelsen og 
Regionsrådet. Det sker den 16. novem-
ber på Herstedvester- og Herstedøster-
skole. 

Du kan gøre det til et godt valg på 3 
måder:

Stil op som kandidat
�OGUHUnGHW�KDU�LQGÀ\GHOVH�Sn�NRPPX-
nens ældrepolitik. I Ældrerådet er der 
EUXJ�IRU�Q\H�NU IWHU��9L��VRP�DOOHUHGH�
sidder i Ældrerådet og genopstiller, kan 
ikke klare det alene.

-HJ�VHOY�JHQRSVWLOOHU�IRU����JDQJ��IRUGL�
jeg synes, at arbejdet i Ældrerådet er 
vigtigt. Du kender mig måske som arti-
kelskriver i Ældrerådets blad 60+. 

Meld dig som valgtilforordnet
Til Ældrerådsvalget er der brug for 
20-25 valgtilforordnede, som vi til 
GDWR�NXQ�KDU�IXQGHW�KDOYGHOHQ�DI��6RP�
valgtilforordnet skal man sidde ved et 
valgbord på et af kommunens 5 valg- 
steder fra tidlig morgen til sen aften 
eller stå ved en stemmeboks, og når 
valgstedet lukker kl. 20, skal man være 
med til at tælle de afgivne stemmer op. 
Det er et træls arbejde, men som bonus 
får man 'en på opleveren' i mødet med 
alle vælgerne og de andre valgtilforord-
nede, man bliver også bespist, og man 
får en beskeden godtgørelse for udført 
DUEHMGH��2J�QnU�DOOH�GH�DIJLYQH�VWHPPHU�
er optalt, kan man gå hjem med de sprit-
nye lokale valgresultater og græde over 
dem eller klappe i hænderne.

Brug din stemmeret
Ældreråd i kommunerne blev opfundet 
af Folketinget i 1990erne, fordi poli-

Hvad angår genhusning, har man da ikke 
taget højde for, at vi er mange seniorer 
med den aldersmæssige og fysiske formå-
en. Hvordan sådan rent praksis med indbo, 
varighed og omkostninger for beboerne. 
Hvad med vores udendørs møblementer, 
buske og træer og, hvad med vores inter-
QHW�RJ�79�LQVWDOODWLRQHU�HWF��9L�HU�PHJHW�
utrygge og frygter, at vi måske ikke vil 
NXQQH�NODUH�GHWWH��9L�KDU�ERHW�KHU�L�VDPPH�
EROLJ�VLGHQ������RJ�I¡OHU�RV�VDW�XGHQIRU��
9L�RSOHYHU�DW�Y UH�VDW�XGHQIRU�LQGÀ\GHOVH�

og mangler i den grad information og 
LV U�PHQ�LNNH�PLQGVW�YRUHV�YHOGH¿QHUHGH�
VW\UHIRUP��VRP�YL�KDU�Sn�*DOJHEDNNHQ��(U�
vi kørt ude på et sidespor?

Hvem har besluttet det allerede skete? 
Det er ikke os beboere - nåh, det er måske 
bare glemt? På samme måde kan vi 
spørge, hvad sker der med den udgave af 
erstatningen for vores D huse, som henstår 
ubrugt og tomt? Det koster jo en formue 
dag for dag.

W

�
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Lars Messell til demo for 50 år siden. Kvinden ved siden af er Tove Skov, som også 
bor her på Galgebakken.

tikerne mente, at der blandt de gamle 
PHQQHVNHU�HU�QRJOH��VRP�LNNH�NDQ�¿QGH�
XG�DI�NRPPXQHQV�UHJOHU�RJ�WLOEXG��6n�
derfor bestemte politikerne, at der skul-
le vælges disse hersens Ældreråd, som 
så skulle være en vagthund til at tale de 
ældres sag over for kommunen.
 

9HG�VLGVWH��OGUHUnGVYDOJ�YDU�VWHPPHSUR-
FHQWHQ�FLUND�����RJ�GHW�NXQQH�Y UH�¿QW��
hvis der kom en højere stemmeprocent i år.
Kontakt mig og få mere at vide.
Lars Messell, Vester 2-14 - 73 år 
tlf. 4364 6590
mail: lokomohinken@hotmail.com

ANNONCE
TIL SALG
0LHOH�7ULÀH[�+;��OHGQLQJVIUL�VW¡YVXJHU

af Claes Solborg, Skrænt 1-7
Den er som ny, købt april 2020.   
Der er to batterier, lader, øvrigt tilbehør   
og original brugsanvisning.

Købspris kr. 5895 (original kvittering),  
sælges for kr. 2500

Henvendelse: 21 84 22 61 - csolborg@gmail.com
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Genåbningen af vores aktiviteter er 
heldigvis i skrivende stund sket på 
betryggende vis. Aktivitetsgrupper 
er begyndt at bruge huset igen, og vi 
har haft en del beboere til spisehus 
og fredagsbar.

9RUHV�I¡UVWH�DUUDQJHPHQW�L�VDPDUEHMGH�
PHG�$OEHUWVOXQG�%LEOLRWHN�NXQQH�DOOH-
rede melde udsolgt ugen inden arrange-
PHQWHW�G������PDM��3HU�-HQVHQ�VDQJ�QRUGL-
ske viser på dansk dog med afstikkere til 
EnGH�5XVODQG��*U¡QODQG�RJ�%HOJLHQ��'HW�
var dejligt at opleve den gode stemning i 
%HERHUKXVHW�LJHQ��

�9L�KDU�RJVn�DOOHUHGH�KDIW�QRJOH�JRGH�
stunder med mange gæster til fredagsbar 
på trods af, at vejret ikke har vist sig fra 
VLQ�EHGVWH�VLGH�L�PDM��9L�NDQ�QX�Y UH����
L�%HERHUKXVHW�PHQ�VWDGLJ�PHG�EUXJ�DI�
PXQGELQG�RJ�IUHPYLVQLQJ�DI�&RURQDSDV�
HOOHU�QHJDWLY�WHVW��9L�KDU�RJVn�InHW�SDUDVRO-
ler udendørs, så man kan sidde lidt mere 
beskyttet mod evt. mindre regnbyger.   

6n�O QJH�UHJOHUQH�RP�&RURQDSDV��
afstandskrav o.l. er gældende, vil det 
stadig være muligt at vælge, om I vil 
tage maden med hjem eller spise i huset. 
9L�KnEHU�GRJ��DW�OLGW�ÀHUH�VQDUW�Y OJHU�DW�
spise i huset eller udenfor, da det er med 
til at styrke fællesskabet. Det er også 
en meget vigtig del af oplevelsen for de 
frivillige på madholdene.

Juni
I juni fortsætter spisehuse og fredagsbar 
således som hidtil og, I kan stadig se 
menu, øvrige aktiviteter samt helt aktuel-
OH�RSGDWHULQJHU�Sn�)DFHERRN�SUR¿OHQ��
µ+HQULN�$NWLYLWHWVPHGDUEHMGHU¶�
I juni har vi udover spisehus og fredags-
bar 3 andre spændende aktiviteter.

Fredag d.11.06. Kl.19.00�L�%HERHUKXVHW�
HU�GHU�NRQFHUW�PHG�*DOJHEDNNHQV�6SLOOH-
mænd. Adgang er gratis, men tilmelding 
er nødvendig til mig på udlaan@gbak-
NHQ�GN�HOOHU�EHVNHG�WLO�µ+HQULN�$NWLYL-
WHWVPHGDUEHMGHU¶�Sn�)DFHERRN��(IWHU�GH�
i skrivende stund gældende regler kan vi 
ikke lave arrangementet, som vi gjorde 
I¡U�&RURQD��PHG�VSLVHKXV�I¡UVW��0HQ�
såfremt vejret er ok, vil der være fredags-
bar inden arrangementet udendørs, hvor 
man også vil kunne købe lidt at spise.

Onsdag d.23.06. Kl.21.00�HU�GHU�µ6NW��
+DQV�Sn�*DOJHEDNNHQ¶��9L�P¡GHV�IRUDQ�
%HERHUKXVHW�RJ�W QGHU�IDNOHU�RJ�JnU�L�
fakkeltog gennem Galgebakken til bål-
SODGVHQ��%nOHW�W QGHV�NO��������RJ�GHU�HU�
båltale kl. 22.00. 

Nyt fra aktivitetsmedarbejderen
af Henrik Seidenfaden
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Fakler og deltagelse i arrangementet er 
gratis. Der vil, som traditionen byder, 
være salg af øl, vand m.m. ved bålplad-
sen. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Fredag d.25.06. kl.19.00 er der 
�OVPDJQLQJ�PHG�3HWHU�-�KQH�RJ�FR��
6n�EOLYHU�GHW�HQGHOLJ�PXOLJW�DW�DIKROGH�
¡OVPDJQLQJ�LJHQ��9L�VNDO�VPDJH�L�DOW���¡O�
IUD�7KLVWHG��$DUKXV��cUVOHY�RJ�%U¡QGE\��
Der vil blive serveret omkring 10 cl af 
hver øl. Da vi kun skal præsentere 4 øl, 
vil der være god tid til hyggesnak ved 
bordene. Ud over øl vil der blive serveret 
en let anretning bestående af ølbrød, 
ost og pølse. Der er dog et begrænset 
antal pladser, og tilmelding er nødven-
dig på udlaan@gbakken.dk eller besked 
WLO�µ+HQULN�$NWLYLWHWVPHGDUEHMGHU¶�Sn�

)DFHERRN��$GJDQJ�NXQ�PHG�&RURQDSDV��
negativ test som sædvanligt. Pris: 60 kr.

&\NHOY UNVWHGHW�KROGHU�QDWXUOLJYLV�IRUW-
sat åbent hver torsdag i juni måned fra 
NO����WLO����IRUDQ�%HERHUXGOnQHW��.RP�
og få hjælp til at gøre din cykel køreklar 
LJHQ��9L�KDU�RJVn�HW�DQWDO�EUXJWH�LVWDQG-
satte cykler billigt til salg. De brugte 
cykler er perfekte som stationscykel o.l. 
Kom og kig.

,�VRPPHUIHULHQ�YLO�%HERHUXGOnQHW�NXQ�
have åbent om lørdagen i perioden fra 
G��������WLO�G��������%HJJH�GDJH�LQNO��
6SLVHKXVHW�HU�OLJHOHGHV�OXNNHW�L�KHOH�MXOL�
måned. 
Sommerhilsner fra
Henrik Aktivitetsmedarbejder 

Marinas digt
‘Fuglesang foroven’
Nedenunder
ellesumpen
bregner
og
padderokker
små lyserøde
og
hvide blomster.
I søen
bygges
reder.

Foråret 
er
en eksplosion
af farver
mest grønt
og et polyfonisk
fuglekor
(vandretur på 
‘Vaserne’)

af Marina Testa Pedersen, Skrænt 1-7
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Interview med Steffen Stripp, 
kontaktperson til petanque gruppen

Tekst og foto ved Lise Buchardt

Hvornår er petanque gruppen startet?
Galgebakken afholdt et fremtidsværksted 
L�������KYRU�&KULVWLDQ���*%
V�IUDQVNPDQG�
- foreslog, at vi skulle have en petanque 
EDQH�Sn�7RUYHW��'HQ�¿N�YL�EHYLOJHW�RJ�
etableret, og vores første turnering fandt 
VWHG�L������PHG���GHOWDJHUH��9L�KDU�Y UHW�
PHJHW�YHGKROGHQGH�RJ�KDIW�*%�PHVWHU-
skabsturnering hvert år siden - med pokal 
og indgravering osv.

Hvormange medlemmer er I nu?
Igennem tiden har vi været omkring 
25 medlemmer mere eller mindre fast 
tilknyttet.
,�¡MHEOLNNHW�HU�GHU����Sn�YRUHV�
LQWHUHVVHOL-
ste', og vi er 10, der kommer regelmæssigt.
9L�KDU�Y UHW�ULJWLJ�JODGH�IRU�DW�NXQQH�VSLOOH�
hele denne vinter, da mange af vores andre 
LQWHUHVVHU�EOHY�XPXOLJJMRUW�SJD�FRURQD��9L�
VSLOOHGH�IDNWLVN�KYHU�GDJ�NO������9L�KDU�HQ�
sms-kæde, der holder øje med vejret.

Hvormange af spillerne er kvinder?
Da vi startede, var der et par stykker, 
der var meget aktive, men lige nu er der 
GHVY UUH�LQJHQ��9L�HU�JDPOH�P QG��GHU�
HU�LJDQJ�PHG�YRUHV�RWLXP��2J�GHW�HU�OLGW�
ærgerligt. Petanque er jo en rigtig sport 
PHG�'0�RJ�90��$OOH�HU�PHJHW�YHONRPQH�
og, hvis der er yngre, der vil spille, kan vi 
jo lave en træningsaften en dag kl. 19.
(W�VSLO�YDUHU���WLPH�WLO��������9L�VNDO�MR�
også have tid til at drikke kaffe undervejs. 

Det er meget hyggeligt, synes jeg. Det er 
en social gruppe, hvor vi kender hinan-
den og holder en dialog kørende.

Hvad med fremtiden?
9L�KDU�VWRUH�DPELWLRQHU�RP�DW�In�HQ�EDQH�
2. Nu har vi haft denne bane i 11 år, men 
den del af spillet, der er lidt mere teknisk, 
hvor man kaster kuglen op i en bue, 
og den derefter falder ned, kan vi ikke 
XGI¡UH�SJD�SHUJRODHQ��9L�KDU�NLJ�Sn��QnU�
%DNNHQV�+MHUWH�HU�I UGLJE\JJHW��RP�GHU�
kan være plads ved siden af institutionen 
og uden overbygning.

Galgebakken sørger for, at vores bane er 
velholdt. Den plejer at blive renoveret af 
HW�¿UPD�KYHUW�DQGHW�nU��'HQ�VNDO�ULYHV�RS�
og planeres, og noget specielt stenmel 
lægges som øverste lag. Det er rigtig 
dejligt, og vi har aldrig oplevet nogen 
chikane eller ødelæggelser. Det sætter vi 
stor pris på.
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Tøjcaféen åbner igen
af Pia Grindorf, Tøjcaféen

Efter en lang Coronapause er vi 
glade for at byde velkommen i 
Tøjcaféen fra søndag d. 30. maj.

9L�KROGHU�nEHQW�KYHU�V¡QGDJ�IUD�NO��
11-14 og onsdag fra kl. 16-18 i hele 
sommerperioden.

9L�WDJHU�GRJ�IRUEHKROG�IRU�XGYLNOLQJHQ�
PHG�&RURQD�UHVWULNWLRQHU�
Foreløbig må der kun være 2 gæster i 
lokalet.

Vi mangler vagter til at passe 
Tøjcaféen
Hvis du har tid og lyst til at være med 
til at løfte opgaven med en vagt eller 
to om måneden, om søndagen er der 2 
vagter á 1,5 time, kan du kontakte Pia 
Grindorf på 2825 5227 eller  
p.grindorf@hotmail.com eller hen-
vend dig i caféen i åbningstiden.

OBS 
Indtil videre er 

Genbrugsgården ÅBEN om ONSDAGEN kl. 17 - 18
Søndag er der åbent kl. 11.00 - 13.00

Genbrugsladen er igen åbent om søndagen

 ”Genbrugsgruppen”
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Galgebakkens  Seniorklub
af Niels Wilken, Vester1-8B

1. 9DOJ�DI�GLULJHQW

2. Formandens beretning – vedtagelse

3. Kassererens regnskab – godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. 9DOJ

�������D�������)RUPDQG�RJ�NDVVHUHU

�������E�������6XSSOHDQW

�������F�������5HYLVRU

6. Indkomne forslag

��� (YHQWXHOW

Indkomne forslag:   
Hvis  der ikke bliver valgt en ny for-
mand og en ny kasserer, så nedlægges 
foreningen, og der indkaldes til en 
ekstraordinær 

Generalforsamling  d. 17/6 2021 kl 
13.00 i Beboerhuset, så alle regler 
kan overholdes.

Generalforsamling d. 10/6 2021 kl 13.00 i Beboerhuset

Glemmebogen?
af Claes Solborg, Skrænt 1-7

I sit svar til René Leisin i Galge-
bakkepostens maj-nr skriver Jens 
Ellesøe om udvendig placering af 
teknik, at ‘udvendig placering er 
gået i glemmebogen’. 

I glemmebogen?!  Uforståeligt, når 
man tænker på, hvor ofte ønsket om 
udvendig placering har været frem-
ført på møder og i Galgebakkepo-
sten. Adskillige beskeder om, at det 
ikke ville være muligt, er modsagt af 
den delvise udvendige placering, der 
kan ses på de renoverede gårdhu-
VH�L�$OEHUWVOXQG�9HVW��%HERHUQH�HU�
LNNH�EOHYHW�K¡UW��0nVNH�KDU�PDQ�
O\WWHW�PHUH�WLO�GH�µNXVWRGHU¶��GHU�IRU�

enhver pris vil bevare Galgebakkens 
oprindelige arkitektoniske udtryk?

Gad vide hvad der ellers er gået i 
JOHPPHERJHQ"�)[�KXVNHU�MHJ�VHOY�
drøftelser i den oprindelige gruppe, 
der skulle se på badeværelsernes 
indretning, hvor vi bl.a. pegede på 
uhensigtsmæssig placering af spejl 
RJ�JODVY J�WLO�EUXVHU��6RP�PDQ�NDQ�
læse andetsteds i dette nummer om de 
første beboere i det nye A-hus, er disse 
ønsker ikke fulgt op i praksis, ligesom 
dørene er hængt til den forkerte side.

%DUH�JOHPPHERJHQ�LNNH�EOLYHU�WLO�HQ�
glemmekasse.....
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Så er sæsonen til Pétanque i gang igen 
og vi glæder os til at spille sammen med dig!

Nye spillere er meget velkomne. 
Du kan bare møde op på vores spilledage 

Det er gratis, du skal bare have kugler med, 
og har du ingen, kan du låne.

PETANQUE KALENDER
Fra  Maj  til Oktober måneder spiller vi 

hver tirsdage og torsdage kl 13.00
Så er der Turnering for to-mandshold søndag 27. juni kl. 11

Og Galgebakken Individuelt Mesterskab 
Søndag den 22 august kl.11.00.

Vi spiller også i November når vejret tillader det.

Alle er velkommen!

PÉTANQUE
- AKTIVITETER -

PETANQUE GRUPPEN
Steffen Stripp 
Sønder 4-15a

mobil: 2329 6948
Mail: stst2620@outlook.dk
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af Lars Messell, Vester 2-14, tlf.: 4364 6590 - lokomohinken@hotmail.com

Fra Stampworld - Frimærker

For 14 dage siden kom min gamle røde 
YHQ�2OH�WLO�PLJ�PHG�HW�JU¡QW�DOEXP�
PHG�P UNHU�L��0 UNHU�IUD�PHVWHQGHOV�
�����������'H�ÀHVWH�DI�GHP�KDYGH�
jeg i forvejen, så dem puttede jeg i 
kuvert til mine byttesamlinger, men 
de mærker, som jeg ikke havde, dem 
forøgede jeg min samling med. 
Tak Ole.

2OH�ERU�L�*ORVWUXS�RJ�KnEHU�Sn�DW�
NXQQH�À\WWH�WLO�*DOJHEDNNHQ��RJ�KDQ�
kom egentlig bare, fordi han skulle 
HQ�WXU�L�9HVWVNRYHQ�VDPPHQ�PHG�VLQ�
NRQH�(OOHQ��RJ�Vn�W QNWH�KDQ��DW�KDQ�
ville kigge forbi til en kop kaffe, fordi 
vi gamle mennesker jo nu er blevet 
vaccineret.

Han kan ikke stille op til Ældrerådet i 
Alberslund Kommune, fordi han bor i 
Glostrup - desværre. Han er en ældre 
dynamisk herre, noget a la mig.

Et af Oles 
frimærker. 
Ungarn 
1986 Halleys 
komet.

Mange har en mani med at samle på 
et eller andet. 
Her kan du fortælle om:
z�Hvad samlingen er en samling af
z�Hvordan din samling startede
z�Hvorfor det er en spændende samling

Musikken høres
fra en lysning i skoven
bæres af vinden.

Stilhed på stranden
fodspor igennem livet
aftryk i sandet.

Haiku digte 
af Margit Kristensen Klok, sønder 2-2
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KONTAKTOPLYSNINGER

Afdelingsbestyrelsen 
Kontor - Torv 11 

 

GAB medlemmer    
Jens Ellesøe Olsen, Formand   
Lars Steinov, Sekretær   
Birthe Y. Nielsen    
Steen Søndergaard    
Thor Hansen    
Benny Klausen    
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 
�ďŶŝŶŐƐƟĚĞƌ͗ 
Onsdag: 17.00 – 18.00 
Søndag: 11.00 – 13.00

DŽĚƚĂŐĞƌ�ƐƚŽƌƚ�ĂīĂůĚ͕�ŵŝůũƆĨĂƌůŝŐƚ�ĂīĂůĚ͕�
ŐĞŶďƌƵŐƐƟŶŐ�ŵǀ͘

Tøjcaféen - Sten 2-26 
�ďŶŝŶŐƐƟĚĞƌ͗����� KŶƐĚĂŐ͗� ϭϲ͘ϬϬ�ʹ�ϭϴ͘ϬϬ 
  Søndag: 11.00 – 14.00 
Kontaktperson: Pia Grindorf - Tlf.: 28 25 52 27 
p.grindorf@hotmail.com   
�ŇĞǀĞƌŝŶŐ�ĂĨ�ŐĞŶďƌƵŐƐƚƆũ�ŬĂŶ�<hE�ƐŬĞ�ŝ�
ĊďŶŝŶŐƐƟĚĞŶ͘

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 
 
dƌĂĮŬƵĚǀĂůŐ 
dƌĂĮŬƵĚǀĂůŐΛŐďĂŬŬĞŶ͘ĚŬ 
 
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 
<ƌŝƐƟĂŶ�KůĞƐĞŶ 
důĨ͘ �Ϯϴ�ϯϲ�ϱϬ�ϴϭ

hĚƐƟůůŝŶŐƐŐƌƵƉƉĞŶ 
Margit Kristensen Klok 
Tlf. 21 28 93 03 

Hanne Skov 
Tlf.: 27 29 13 99

'ĂůŐĞďĂŬŬĞŶƐ�^ĞŶŝŽƌŬůƵď 
Helle Haagen   
Sønder 1-3A   
důĨ͘ ͗ϰϯϲϮ�ϭϲϳϭ� � �
h.haagen@gmail.com

Petanque gruppe 
^ƚĞīĞŶ�^ƚƌŝƉƉ 
důĨ͘ �Ϯϯ�Ϯϵ�ϲϵ�ϰϴ� � �
ƐƚƐƚϮϲϮϬΛŽƵƚůŽŽŬ͘ĚŬ

Havevennerne 
Janne Jørgensen 
Tlf.: 40 44 78 42 
janneljorgensen@gmail.com

ANDET   
zŽƵ^ĞĞ 
Tlf.: 70 70 40 40 
kundeservice@yousee.dk 
Ma-To  08.30 – 17.30 
&ƌĞĚĂŐ͗� � Ϭϴ͘ϯϬ�ʹ�ϭϲ͘ϯϬ

,ũčůƉ�Ɵů�'�͛Ɛ�ŝƚͲŶĞƚǀčƌŬ�ŽŐ�zŽƵ^ĞĞ 
<ƌŝƐƟĂŶ�KůĞƐĞŶ 
důĨ͘ ͗�Ϯϴ�ϯϲ�ϱϬ�ϴϭ 
kmo@post13.tele.dk

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

Købmanden 
Torv 2-10a 
důĨ͘ ͗�ϰϯ�ϲϰ�ϬϬ�ϮϮ 
�ďŶŝŶŐƐƟĚĞƌ͗� 
Alle ugens dage 08.00 – 19.00

>ŽŬĂůďĞƚũĞŶƚ�sĞƐƚ 
Jonas Kofod   
ŵŽďŝů͗�ϲϭ�ϯϴ�ϱϱ�ϵϭ� � � �
DĂŝů͗�ũŽůϬϮϳΛƉŽůŝƟ͘ĚŬ�

�ũĞŶĚŽŵƐŬŽŶƚŽƌĞƚ 
Galgebakken Torv 11 
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 
KŶƐĚĂŐ�ƟůůŝŐĞ� ϭϲ͘ϬϬ�ʹ�ϭϳ͘ϬϬ

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

EĊƌ�ĚƵ�ŚĞŶǀĞŶĚĞƌ�ĚŝŐ�Ɵů�ŽƐ͕�ďĞĚĞƐ�ĚƵ�ƐŝŬƌĞ�
dig at vi får alle dine oplysninger.

^ĞŶĚĞƌ�ĚƵ�ĞŶ�ŵĂŝů�Ɵů�ŽƐ͕�ǀŝů�ǀŝ�ƐčƩĞ�ƉƌŝƐ�ƉĊ�
at du i emnefeltet starter med at skrive din 
adresse, og gerne telefonnr.
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^ĊĨƌĞŵƚ�ĚƵ�ŚĞŶǀĞŶĚĞƌ�ĚŝŐ�ŇĞƌĞ�ŐĂŶŐĞ�ǀĞĚƌ͘ �
den samme sag, vil det være en fordel for 
både dig og for os, hvis du husker at få 
ŶĂǀŶĞƚ�ƉĊ�ĚĞŶ�ĚƵ�ƚĂůĞƌ�ŵĞĚ͘�sĞĚ�ƐŬƌŝŌůŝŐĞ�
ŚĞŶǀĞŶĚĞůƐĞƌ͕ �ǀŝů�ǀŽƌĞƐ�ŶĂǀŶĞ�ĂůƟĚ�ƐƚĊ�ŶĞĚĞƌƐƚ�
i den mail du modtager fra os.

WĊ�ĞũĞŶĚŽŵƐŬŽŶƚŽƌĞƚ�ŵƆĚĞƌ�ĚƵ 
Ejendomsleder:  Kenneth Skåning Fuglsang 
Førstemand:  Kenn S. Pedersen 
�ƌŝŌƐƐĞŬƌĞƚčƌ� /ƌĞŶĞ�DŽŶďĞƌŐ 
�ƌŝŌƐƐĞŬƌĞƚčƌ͗� �ĞƟŶĂ�:ĂƌŶǀĞĚ

sĂŐƚŽƌĚŶŝŶŐĞŶ 
důĨ͘ ͗�ϳϬ�Ϯϱ�Ϯϲ�ϯϮ 
DĊ�ŬƵŶ�ďĞŶǇƩĞƐ�ǀĞĚ�ĂŬƵƚ�ŽƉƐƚĊĞĚĞ�
ƉƌŽďůĞŵĞƌ�ƐŽŵ�Ğƌ�ƵŽƉƐčƩĞůŝŐĞ͘

�KͲs�^d 
^ƚĂƟŽŶƐƉĂƌŬĞŶ�ϯϳ 
ϮϲϬϬ�'ůŽƐƚƌƵƉ 

Tlf.: 88 18 08 80 
bo-vest@bo-vest.dk 
www.bo-vest.dk

�ďŶŝŶŐƐƟĚĞƌ 
Ma-ons:  10.00 – 14.00 
Torsdag:  10.00 – 17.00 
Fredag:  10.00 – 14.00

TŬŽŶŽŵŝƐŬ�ďĞďŽĞƌƌĊĚŐŝǀĞƌ 
Laura Lorentzen 
důĨ͘ ͗�ϲϬ�ϯϱ�ϰϲ�ϲϯ 
llo@bo-vest.dk

- KONTAKTER -
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Nu er det svampesæson, og Hjalmar spør' sig selv, om hans ejerinde kan se 
IRUVNHO�Sn�VSLVHOLJH�VYDPSH�RJ�HXIRULVNH�U¡GSOHWWHGH�ÀXHVYDPSH�



Beboerudlånet
Udlånet, Torv 2-10C 
7OI����������������XGODDQ#JEDNNHQ�GN�
Åbningstid: Tir -fre kl. 16.30-18.00, 
lørdag kl. 10.30-11.30. 

Beboerhus leje/depositum:  
)UH�O¡U�	�KHOOLJGDJH�����������NU�
Alle andre dage 500/1000 kr

Betaling er delt i to:  
Depositum betales ved bestilling af 
%HERHUKXV��%HVWLOOLQJ�PD[���PGU��I¡U�
brugsdato.    
Leje betales senest 3 uger før brugsdato.

9HG�DIPHOGLQJ�LQGHQ���XJHU�I¡U�EUXJVGDWR�
UHIXQGHUHV�GHSRVLWXP��9HG�DIPHOGLQJ�
hhv. 2 og 1 uge før brugsdato refunderes 
GHSRVLWXP���KKY�����RJ�����DI�OHMHQ�

%HQ\WWHV�ORNDOHW�LNNH�RJ�DIPHOGLQJ�
undlades, refunderes kun depositum.

1nU�%HERHUKXVHW�DÀHYHUHV��UHIXQGHUHV�
depositum såfremt lokalerne er i orden. 
Aftal gennemgang af huset ved betaling af 
lejen.

Fadølsanlæg i Beboerhuset: Fustager 
j�����NU��VNDO�N¡EHV�L�%HERHUXGOnQHW�RJ�
bestilles senest 14 dage før brug.

3UHVHQQLQJ��[��P��������NU

���ERUGH���[����FP�	�VWROH��LQFO��
WU NYRJQ����	������NU��EHVWLOOHV�VHQHVW�
GDJHQ�I¡U�EUXJ�

Værksteder:   
Autoværksted 25/100 kr   
6WRU�OXNNHW�DXWRKDO��������NU��
Træværksted 10/100 kr  
3RUWQ¡JOH�������NU��N¡UVHOVWLOODGHOVH�InV�L�
8GOnQHW�

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

Værktøj og redskaber:  
boremaskine, bore-/skruemaskine, 
båndpudser, cykelanhænger, damprenser, 
H[FHQWHUVOLEHU��ÀLVHVN UHU��JU VWULPPHU��
haveredskaber, el-hæftepistol, 
hækkeklipper, el-høvl, klaverseler, rundsav 
med skinne, rystepudser, slagboremaskine, 
ERUHKDPPHU��VWLNVDY��VWLJH����HO������P���
symaskine, tapetafdamper, tapetbord 
�LQFO��Y UNW¡M���WUHNDQWVOLEHU��WU NYRJQ��
trillebør/kærre, tæpperenser, varmluftpistol, 
YLQNHOERUHPDVNLQH��YLQNHOVOLEHU��ZHHN�
end børneseng.9 UNW¡M�WLO�QHGWDJQLQJ�
DI�HVSDOLHU��9 UNW¡M�WLO�VOLEQLQJ�DI�
WHUUD]]RJXOY�L�EDGHY UHOVH����PDVNLQHU��

Leje af værktøj og redskaber: 10 kr pr. 
G¡JQ��:HHN�HQG� ���[�G¡JQWDNVW�

Spørg om det du mangler!

- BEBOERUDLÅNET -


