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Indstilling af budget til opsætning af nye adresseskilte i Galgebakken. 
 
Baggrund 
 
På baggrund af adresseloven skal Galgebakken have nye adresser bestående af min. 
tre ciffer cifre og et bogstav. Derfor har skilteudvalget arbejdet med at løse denne 
problematik i samarbejde med arkitekt Jens Ulfeldt, MDD og Albertslund Kommune 
v/Camilla Schadegg. 
 
Opsætning af disse nye husnummerskilte vil gøre det væsentligt nærmere for 
alarmberedskabet, gæster og andre besøgende personer at finde rundt i 
Galgebakken.  
 
Beslutning på Beboermøderne den 5. december 2019 og den 15. juni 2021. 
 
På ovennævnte beboermøder blev de nye adresse nr. endeligt vedtaget og er 
efterfølgende godkendt af Albertslund Kommune. 
 
Kommune var samtidig indstillet på, at de nye adresser bliver opsat i starten af 2022, 
idet de nye husnumre successivt implementeres i forbindelse med færdigmelding af 
de totalrenoverede boliger ud fra de planlagte etaper i helhedsplanen for perioden 
2022-2026. 
 
Design af ny adresseskilte. 
 
Skilteudvalgt og driften har i samarbejde med arkitekt Jens Ulfeldt udarbejdet 
følgende forslag til design til de nye adresseskilte, som følger: 
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De midlertidige husnumre klistermærke som sættes på postkasserne og 
køkkendøren på de eksisterende boliger er udarbejdet i samarbejde med Dansign og 
vil se ud som følger: 
 

 
 
Planlægning af opsætning af de nye adresseskilte. 
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År 2022:  Nye adresseskilte opsættes for de nyrenoverede boliger beliggende: 

Skrænt og Mark (106 adresser) samt ved indkørsler, oversigtskilte på p-
pladser og henvisningskilte til strædeadgange. For øvrige eksisterende 
boliger opsættes midlertidige husnumre skilte. 

 
År 2023: Nye adresseskilte opsættes for de nyrenoverede boliger beliggende: Sten 

og Vester (180 adresser) samt nye henvisnings skilte til strædeadgange. 
 
År 2024 Nye adresseskilte opsættes for de nyrenoverede boliger beliggende: Torv 

og Sønder og Neder (254 adresser) samt nye henvisnings skilte til 
strædeadgange. 

 
 
År 2025 Nye adresseskilte opsættes for de nyrenoverede boliger beliggende: 

Over og Øster (163 adresser) samt nye henvisnings skilte til 
strædeadgange. 

 
 
Budgettering af de samlede omkostninger for opsætning af de nye adresseskilte: 
 
De samlede omkostninger er budgetteret årligt i langtidsplanen (PPV) konto 116 ud 
fra den etapevise færdiggørelse af boligerne i henhold til den planlagte helhedsplan, 
hvilken på nuværende tidspunkt er som følger: 
 
År Samlet budgetteret omkostning 
 
2022 1.590 t.kr. 
2023               400 t.kr. 
2024               500 t.kr 
2025     625 t.kr   
I alt  3.115 t.kr. 
 
Indstilling 
 
Skilteudvalget indstiller hermed, at GAB godkender ovennævnte budget og 
designforslag til opsætning af nye adresseskilte i Gangebakken, hvorefter af dette 
endelig skal godkendes på budgetbeboermødet i september i år. 
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