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- BEBOERINDLÆG -

Regnvejr eller skybrud
af Jette Rank, Vester 2-13a

Det har været forfærdeligt at se, hvordan
tyske veje, huse og bydele er blevet oversvømmet og dækket af mudder denne sommer. Det har kostet mange menneskeliv.
Nedenstående prosadigt er skrevet efter et
voldsomt skybrud med store oversvømmelser i sommeren 2011 i København og
omegn.
I Danmark er der heldigvis kun sket
materielle skader, og der er siden foretaget
mange afværgeforanstaltninger. Vi ved
ikke, hvornår der i fremtiden opstår flere
voldsomme skybrud og oversvømmelser,
men klimaforandringerne er en realitet,
som vi må forholde os til.

Nyt fra GAB
Teknikskabe udenfor
På baggrund af de mange tilkendegivelser fra beboere om at få teknikskabene placeret udvendigt, har GAB
efter dialog med Den lille Ventilationsgruppe, fremført ønsket på HPU
mødet, som blev afholdt d. 1. juli.
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Skybrud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Regner det nu igen, eller er det skybrud
Vend bilen – hurtigt hjemad
Sandsække omkring huset
Kælderen skal evakueres
Hurtigt derudaf
Men hvad er nu det
Vejen er spærret, biler sejler rundt
Hvordan kommer vi hjem
Hjem til vores hus, der ligger så smukt
Tæt ved vandet, som vi altid drømte om
Fik vi købt waders til alle
Findes de i børnestørrelse

Svømmeveste og redningsbåd
Terrassen som anløbsbro
Vandet stiger, polarisen smelter
Hvem sagde klimaforandring?

På HPU mødet blev det besluttet, at
den valgte entreprenør får til opgave
at undersøge muligheden for at placere ventilations enhederne udenfor
vores huse, hvor boligtypen giver
mulighed herfor samt, at det kan udføres indenfor den fastlagte økonomi
for hele renoveringsprojektet.

- INFO -

GALGEBAKKEN , Torv 11
2620 Albertslund

GAB Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

bestyrelsen@gbakken.dk

Indkaldelse til:

Ekstraordinært Beboermøde om Skema B
Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 19.00
i MusikTeatret, Bibliotekstorvet 1
For at deltage i mødet skal du fremvise Coronapas eller bevis for negativ
Coronatest, som er foretaget indenfor de seneste 96 timer.
Stole placeres i biografopstilling. Mundbind/visir skal bæres, når du
bevæger dig rundt i salen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Godkendelse af forretningsorden.
Godkendelse af dagsorden.

6. Orientering om Helhedsplanprojektet:
Det udbudte projekt i hovedtræk
Gennemgang af tilvalgskatalog
Økonomi for Helhedsplanen samt huslejekonsekvens
Fremtidige forbrugsafregninger for vand, varme og el
Tidsplan
Genhusning

7. Beslutning om Skema B for Galgebakkens Helhedsplan
Materialet til beboermødet vil blive husstandsomdelt senest d. 17. august.
Materialet vil indeholde oplysninger om huslejekonsekvens og forventet varmebesparelse ved
gennemførelsen af Galgebakkens Helhedsplan.
Hvis Skema B bliver vedtaget, vil renoveringen forventeligt starte i november 2021.

8. Eventuelt.
Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2
stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens
boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer.
( Materialet er husstandsomdelt senest d. 27. juli 2021)
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- BEBOERDEMOKRATI -

Interview med Heidi Nielsen,
medlem af GAB
Foto og tekst ved Lise Buchardt
Du har tidligere været suppleant, og
nu er du valgt som ordinært medlem.
Hvad har fået dig til at genopstille?
Jeg håber på at gøre en forskel, og jeg
har det godt som medlem af det nuværende GAB. Det er et spændende arbejde, og demokratiet på Galgebakken er
meget vigtigt for mig. Vi repræsenterer
jo beboerne, og det synes jeg, at det
nuværende GAB kan finde ud af. Der er
selvfølgelig uenigheder, men det er jo
bare det, der gør det spændende. Nu er
jeg blevet færdiguddannet som SOSU
assistent, så nu har jeg også mere tid til
at deltage i arbejdet.
Hvad betyder GB for dig?
Den betyder alt. Her er børnevenligt.
Vi hjælper hinanden, vi har masser af
aktiviteter både genbrug, tøjcafeen,
beboerudlånet, fællesvaskeri, købmand,
beboerlokale og cykelværksted. Det gør
bare GB speciel, og det skal vi værne
om.
Mine naboer er helt fantastiske. Vi passer på hinanden, vi hjælper hinanden,
vi har stræderengøring en gang om året,
og en gang om ugen i sommerperioden
har vi fællesspisning ved strædebordet.
Det er dejligt at bo sammen med nogle,
som har boet her i rigtig mange år, hvor
jeg som tilflytter har erfaret, hvad GB er
for en slags bebyggelse. Det holder jeg
virkelig af. Og så bor vi tæt ved skoven
og tæt ved alting.
6

Jeg glæder mig også til, at Bakkens
Hjerte bliver færdigbygget, så vi kan
få de unge mennesker og en masse liv
tilbage.
Hvad er vigtigst for GB nu og i fremtiden?
Lige nu er det Helhedsplanen og,
hvordan vi når til enighed. Ventilationen
er et stort problem, og den nuværende
løsning ødelægger vores huse. Jeg vil
hellere vente et år eller to på en løsning,
der betyder, at vi ikke mister køkkenskabe og dermed får en forringelse af
vores boliger. Vi har ansat NOVA5 til
at finde en løsning, og det skal de bare
gøre. Jeg undrer mig over, at problemet
kan løses i Gårdhavehusene men ikke
i GB. Den løsning der foreligger, er jo
ikke afprøvet nogen steder i en 5-årig
periode, som Landsbyggefonden kræ-

- BEBOERINDLÆG ver, så derfor kan en mindre løsning vel
være lige så god.
Vi så jo i de tidligere prøveboliger, der
var renoveret, at de havde masser af
skimmel, så argumenterne halter. Jeg
undrer mig over, at de vil trække det
ned over hovedet på os. HPU vil snarest
bede entreprenørerne finde et andet
alternativ.
Vil du sige noget til afslutning?
Jeg er stor fortaler for bevarelse af
vores natur og alle træerne. Det betyder
rigtig meget for vores CO2. Det kan
godt være, at bilerne bliver lidt beskidte, men det er jo kun ting, og så må
man vaske bilen en ekstra gang, og jeg
støtter også Vild med Vilje.

Varmetab til
krybekælderen
af Poul Hansen, Sønder 3-3a
Jeg har et spørgsmål til varmetabet
til krybekælderen. Jeg har set et tal
på et samlet varmetab for en A5
lejlighed på i alt 650 kr. pr år. Er
der nogen, der kan bekræfte eller
afkræfte dette tal?
Hvis beløbet er på 650 kr svarer det
til ca 55 kr. pr måned. Det er jo et
lille beløb i forhold til en husleje på
ca. 10.000 kr.
Jeg synes, det bør indgå i diskussionen og have den vægt i argumentationen, som beløbet viser, selv om jeg
er enig i, at det er spild af ressourcer
og måske en dårlig løsning og slet
ikke grøn og energibesparende.

Et ufuldstændigt
grundlag
af Poul Albret, Neder 7-1b
Efter så mange års debat og diskussioner er det mærkeligt at skulle
sige, at vi beboere i Galgebakken
stadig mangler et ordentligt grundlag, når vi om ikke så længe skal
tage endelig stilling til renoveringen
af vores bebyggelse.
Man behøver ikke at være særlig
sagkyndig for at kunne se, at det nuværende projekt er i strid med helt
almindelige byggeregler. Skulle man
bygge et nyt hus, ville man aldrig
drømme om at forme det, som vores
rådgivere og Bo-Vest er nået frem
til. For selvfølgelig ville man isolere
gulvet ned til krybekælderen lige så
omhyggeligt, som man har tænkt sig
at isolere vægge og tag.
Jeg har selvfølgelig bemærket, at
der bl.a. i Albertslund Posten har
været en omfattende korrespondance mellem VA’s formand, Vinie
Hansen, og vores medbeboer, Benny
Klausen. Men de to’s pointer er
formentlig gået hen over hovedet på
de fleste. Derfor savner jeg stadig
den samlede seriøse redegørelse
fra Bo-Vest/ Nova5, der beskriver,
hvorfor det ikke kan lade sig gøre
at følge helt almindelig og gængs
byggepraksis.
Det burde være sket for lang tid
siden, men det kan nås endnu.
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- BEBOERINDLÆG -

Bo-Vest og det glemte notat
af Benny Klausen, Vester 8-3 - foto af Lise Buchardt
Albertslund kommune har været
meget grundig i sin beskrivelse af
det besynderlige forslag om opvarmning af Galgebakkens krybekældre.

Den ene af Bo-Vests rådgivere
fastholder teorien om opvarmning af
kældrene som løsning på de massive problemer med skimmel i vores gulve.
Denne løsning beskrives af Albertslund kommunes forvaltning i et notat
til kommunalbestyrelsen på en måde,
som burde have fået Bo-Vest til at
ændre kurs.
Beskrivelsen er en krystalklar advarsel om, at den valgte løsning på alle
måder er forkert.

med isolering.
Spørgsmålet er, om Bo-Vest har glemt
notatet.
…det kommunale notats beskrivelse
af forvaltningens vurdering af metoden med opvarmning af krybekældrene…
•

Løsningen afviger fra 'normale'
danske byggeprincipper.

•

Løsningen afviger fra bygningsreglementets energibestemmelser.

•

Løsningen afviger fra Albertslund kommunes energipolitiske
holdninger.

•

Løsningen er anderledes i forhold
til, hvad der normalt vælges for
at imødegå gode vækstbetingelser for skimmelsvamp, idet der
vælges en dækløsning, hvor der
hovedsaglig opvarmes i stedet
for at blive isoleret for at undgå
kuldebroer /skimmelvækst.

•

Løsningen er kun dokumenteret
teoretisk, og Albertslund kommune er ikke blevet præsenteret
for et konkret erfaringsgrundlag
svarende til lignende gennemførte
projekter.

•

Beboerne skal kunne sikres den
bedste løsning, som kan kræves i
henhold til byggelovgivningen.

Bo-Vest har valgt at overhøre og
ignorere advarslen og har i stedet
sendt den samlede plan for renoveringen af Galgebakken i udbud.
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Bo-Vest burde efter at have læst notatet have forstået budskabet fra forvaltningen og valgt en ny rådgiver og en
ny godkendt løsning med gulvvarme

- INFO -

foto Lise Buchardt

På Galgebakkens Ejendomskontor er:

Kenn Pedersen, Betina Jarnved, Maria Duus og Kenneth Fuglsang

foto Lise Buchardt

Galgebakkens Ejendomsfunktionærer er:

Flemming Byø, Martin Andersen, Stewart Vaz og Lars Thomsen
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Manipulation
af Benny Klausen, Vester 8-3
Bo-Vests ene rådgiver har manipuleret den simulering, som skulle være
dokumentation for påstanden om,
at isolering af krybekælderdækkets
underside vil give risiko for skimmel
i boligen.
Rådgiveren har indsat en temperatur i simuleringen på 20 grader, som
han selv har valgt, i stedet for fremløbs-temperaturen i gulvvarmen på 30
grader, som er den korrekte temperatur.
Med den korrekte temperatur i simuleringen bliver rådgiverens påstande om
skimmel i gulvet tilbagevist.

Rådgiverens påstand om, at krybekælderen bliver mere kold, når loftet
isoleres, er derimod helt korrekt.
Bo-Vest skal offentliggøre en ny simulering med den korrekte temperatur
inden Skema B- mødet.

Debat om Skema B
af Benny Klausen, Vester 8-3
Der er mange måder, man kan
beregne varmetabet til vores krybekælder på efter renoveringen.
Med gulvvarme uden isolering kan
regnestykket også se således ud for et
A hus på 128 m2:
Lofthøjden er 230cm i boligen og
120cm i krybekælderen.
Hvis vi omregner kælderarealet til
bolig, svarer det til, at A-huset får et
ekstra værelse på 66,8 m2. Dette ekstra værelse vil selvfølgelig
være helt særligt, fordi det har
loftvarme og et vådt jordgulv.
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I boligen er der ventilation med
varmegenvinding, men i det ekstra
værelse kører en ventilator med kold

frisk luft døgnet rundt for at fjerne
fugten fra jordgulvet.
Udgiften til opvarmning af det ekstra
værelse er endnu ikke udregnet.
Men prøv selv!

- INFO -
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Båltale i Galgebakken,
Sankt Hans 2021
af Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten
Kære Galgebakken.
Tusind tak for, at jeg måtte komme
og holde båltale her i aften.
Jeg elsker midsommer, varmen, de
lange lyse nætter og naturen, der
blomstrer, dufter sødt og er fuld af liv.
Om sommeren folder naturen sig ud.
Og selvom vi er hurtige til at brokke
os, når de kogende varme nætter gør
det svært for os at falde i søvn, kan
man mærke, at folk går glade og lettere rundt i sommervejret.

Det har man gjort i Albertslund igennem mange år. Bag os i Vestskoven
er der plantet tusindvis af træer – og
endda mange forskellige slags. Nogen
kalder faktisk området et levende leksikon for Danmarks træer og buske.
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Da Vestskoven blev plantet for over 50
år siden, var der ingen, der for alvor
tænkte på klima- og naturkrise. Men
det er vi nødt til nu. For den raser og
risikerer at ændre livet for os alle.
Nattergalen, som man kan høre mange steder i Albertslund, advarer os
sammen med sommerfuglene, sneglen
med hus på ryg og ræven, som nu også
er blevet truet: Pas på os!

foto Lise Buchardt

Midsommer er en slags naturens
kulmination med de lyse nætter og
den sprudlende farverige natur. Vi skal
nyde og glædes over naturen - men vi
skal virkelig også passe på den.
Klima- og naturkrisen var det første,
jeg tænkte på at ville holde tale om i
aften, hvor Vestskoven med alle dyrene står så frodig og smuk lige bag os.
Men netop omtanke og omsorg for
naturen er I jo kendt for i Albertslund,
hvor flere ildsjæle i mange år har sat
økologien, naturen og siden klimaet i
front. Så jeg tror faktisk, at jeg vil tage
fat i noget lidt andet.
Det er midsommer. Lige nu er vinteren
nærmest så langt væk, som den kan
komme, men nu vender det. Det store
hjul drejer, og vi drejer med. Vi kan
ikke andet. Vi har ikke noget valg,
årstiderne skifter, og tiden går.

- INFO Forleden stoppede tiden alligevel lidt.
Christian Eriksens ur gik kortvarigt
i stå. Ja, faktisk var det lidt som om,
at da Christian Eriksen fik hjertestop,
stod tiden stille for os alle sammen,
på barerne og i stuerne, hos venner,
kærester og familier, der sad og så en
glad landskamp sammen.
Vi fulgte alle sammen med ved storskærme. Og vi blev alle berørt. Var
der én eneste, som var ligeglad? Var
der én eneste som tænkte: ‘Hvad rager
Christian Eriksen mig?’. Jeg tror det
ikke. Alle holdt vejret, fodboldfan eller
ej, og alle følte glæde og lettelse, da
det endelig stod klart, at han havde
klaret den.
Hvad var det egentlig, vi oplevede,
alle os tre millioner, der fulgte landskampen i de minutter, hvor Christian
Eriksen svævede mellem liv og død.
Jeg tror, det var et øjeblik af ægte
medmenneskelighed og fællesskab.
Et samfund fungerer bedst, når borgerne respekterer hinanden og føler
omsorg for hinanden. Vi kan naturligvis ikke være tæt på hinanden alle
sammen, og vi kan ikke føle dybt for
hvem som helst, men vi kan holde fast
i en helt generel respekt og omsorg.
Og holde fast i fællesskabet.
Nu er Christian Eriksen ikke en Hr.
Hvemsomhelst. Han er både rig og
berømt og, da det gik galt for ham, var
han heldigvis omgivet af folk, som
vidste præcis, hvad der skulle til for at
redde hans liv.
Så heldig er vi ikke alle sammen. Alt
for mange oplever, at fællesskabet ikke
er der for dem, når krisen rammer på

den ene eller anden måde, og det er
uendelig trist.
I Danmark har vi nemlig opbygget et
samfund, hvor vi passer på hinanden.
Vi kalder det et ‘velfærdssamfund’, og
her i coronakrisen har det netop igen
bevist sit værd. Vi passede på os selv
ved at passe på hinanden.
Velfærdssamfundet bygger på, at
dem, der har mest, bidrager mest. Det
bygger på, at alle skal have samme
muligheder, om du er født på stenbroen eller ved gadekæret og, om din
mor er direktør eller kasseassistent i
Dagli’Brugsen. Og det er vigtigt, og
det er godt.
Vi bør have et velfærdssamfund der
griber dig, uanset om dit hjerte går
i stå, du har brækket en arm, har et
handicap, har ondt i sindet eller har
flækket en tand.
Men alligevel oplever vi sprækker og
huller i velfærden. Førstegangs-fødende der sendes ud fra fødegangen to
timer efter, at deres barn er kommet til
verden, eller sendes i taxa midt under
fødslen fra det ene hospital til det
andet pga travlhed.
Mennesker med handicap som svigtes
af kommunerne, fordi tallene er røde
på bundlinjen, eller de folk, der er
ude for en ulykke, og som selv må til
lommerne for at betale for den genoptræning, de så desperat har behov for.
Vi skal have en velfærd, som er der for
os alle, og et samfund, hvor du ikke
behøver at have dankortet op af lommen, hvis du har brug for hjælp.
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foto af Hanne Fleinert

- INFO -

 Og så er der de ansatte i velfærden,
som for alt for manges vedkommende
ikke får den løn, de har fortjent. Det
skal vi rette op på.
Sygeplejerskerne er gået i strejke,
fordi de er utilfredse med deres løn
og arbejdsvilkår. Men de er ikke alene
med utilfredsheden, for tilbage for
mange år siden besluttede politikerne
på Christiansborg, at nogle offentligt
ansatte skulle lønnes lavere end andre
nemlig de traditionelle kvindefag.
Så den dag i dag får SOSU’er, jordemødre, pædagoger, sygeplejersker og
mange andre for lidt i løn.
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Lige nu - i de her dage - har regeringen alle mulighed for sammen med os
at genopbygge velfærdssamfundet og
vise de mennesker, der arbejder i vores
børnehaver, på plejehjem og sygehuse, at vi har deres ryg, ligesom de har
vores.

Men hvad har det nu med Sankt Hans
og midsommer at gøre? Måske ingenting eller måske en hel masse. For
hvad er det vi fejrer i aften? Er det kun
de lyse nætter og sommerens glæde
eller, er det også fællesskabet og den
gensidige omsorg?
Jeg mener, at det er begge dele.
Når vi synger Midsommervisen rundt
om bålet, synger vi, at hjerterne aldrig
må blive tvivlende kolde. Jeg synes,
det er et smukt billede. Og hvert år
tænker jeg selv på at holde hjertet
varmt for mine kære, men også dem
jeg endnu aldrig har mødt. Og er det
egentlig ikke kernen i vores samfunds
fællesskab kontrakt?
Jeg mener, at et stærkt velfærdssamfund netop er med til at sikre det
stærke fællesskab.
Rigtig god midsommer og Sankt Hans
aften!


- BEBOERDEMOKRATI -

Radiogrunden skal være Vestskov
Nedenstående udtalelse blev vedtaget af GB's beboermøde d. 15. juni 2021
Galgebakkens beboermøde hilser med
tilfredshed, at Radiogrunden ikke det
næste lange stykke tid kan overføres fra
land- til byzone med henblik på bebyggelse. I den gældende lokalplan står, at
området skal anvendes til tele formål.
Det har hele tiden været meningen, at
området skulle overgå til Vestskov, når
det ikke længere blev brugt til tele formål.
Tiden er nu til, at dette bliver til virkelighed og Radiogrunden bliver en del af
Vestskoven.
Det gør sig gældende, at Vejdirektoratet
har skullet tilvejebringe erstatningsskov
efter skovloven, da Frederikssundsmotorvejens forlængelse i nordkanten af
Vestskoven blev gennemført for nogle år
siden. Det var ca.18 ha. erstatningsskov,
Vejdirektoratet skulle tilvejebringe. Noget
(8-10 ha.) er allerede blevet plantet i Egedal Kommune lige på den anden side af
kommunegrænsen, men de skylder stadig
6-8 ha. Det er indlysende, at Vejdirektoratet opfylder sine lovmæssige forpligti-

gelser ved at erhverve Radiogrunden og
overdrage den til Naturstyrelsen. Herefter
kan der omsider deklareres fredskovspligt
for området.
Vi opfordrer Albertslund Kommune til at
gå i forhandling med de nuværende ejere,
Pensionsselskaber, Vejdirektoratet og Naturstyrelsen om overgang til Vestskov.
5 af områdets ca. 6 ha. er allerede skovbevokset, og tilslutningen til Vestskoven vil
derfor være enkel og simpel.
Vestskoven og dens natur betyder særdeles meget for Galgebakkens beboere, hvor
mange dagligt går tur eller cykler. Der er
et åbenlyst behov for mere natur og skov
på Vestegnen til børn og voksnes brug.
Padder, insekter og andet dyreliv kan også
få god gavn af et sammenhængende skovområde, der kan forbinde vådområdet vest
for radiomasten med stensøen.
Som naboer til Vestskoven og Radiogrunden udtaler Galgebakkens beboermøde
sin klare støtte til at gøre Radiogrunden til
Vestskov.
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- KUNST -

Interview med Kirsten Schjødt,
multikunstner
Tekst og foto ved Lise Buchardt

Hvornår har du malet murene mellem
Vester 8 og 9?
Jeg malede dem første gang i 1990, da
jeg flyttede til Galgebakken. Der var 4
grå betonmure, og man havde afmonteret nogle jernbøjler, som børn kunne
klatre på. Det var ligesom et forladt
sted. Så spurgte jeg, om jeg måtte male
på dem. Det fik jeg lov til, og jeg fik
malingen betalt. Jeg brugte 4 uger på at
tegne skitser og male dyrene. Det var
også lidt af en overvindelse at skulle stå
og male i et offentligt rum.
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De fleste beboere, der så det, syntes, at
det blev rigtig flot. Så det var et dejligt
tilløbsstykke. Så har jeg genmalet og
ændret nogle af motiverne vel nok en 3

gange. Jeg har ændret, fordi noget af det
skulle være vildere.
Hvad synes du ellers om GB's kunst
eller mangel på samme?
Det er lidt spredt fægtning, synes jeg.
Der er lidt her og der, og så er der
kvinden på pinden ved Tøjcafeen. Jeg
synes, der mangler noget. I forbindelse
med renoveringen kunne man sige: 'Den
her plads, den hedder det og det', og så
give pladsen et udtryk eller et særkende.
Lige for nylig kiggede jeg på den betonklods, der ligger på Rullebakken, hvor
der er plantet så mange stauder. Den
lille indhegning omkring blomsterne fik
mig til at tænke Tivoli. Den klods kunne
godt males med lidt sjov. Det kunne

- KUNST være et cirkus, en karusselhest eller andet. Så kunne
pladsen måske blive Cirkusbakken eller Tivolibakken.
Jeg vil godt være med til
at male rundt omkring. Og
nogle gange har jeg haft lyst
til at male på en stor gavl
med stillads osv. Jeg laver
ting i ler, men det kunne
også være sjovt at lave noget
stort skulpturelt, en figur,
hvor man sætter sig på låret
eller armen. Man kan måske
bruge det, der hedder fiberbeton. Men
det har jeg ikke styr på. Det skal jeg undersøge nærmere. Jeg har fx lavet denne
lille lerting, som, nogen synes, ligner
en tupilak. Den forestiller min datter
og hendes familie. Sådan noget kunne
være sjovt uden hjørner og kanter men
med runde former, hvor man måske
kan kravle igennem, så der bliver noget
interageren med figuren.
Jeg har lige været i Helsinki, hvor der
står en bronzefigur i et vandbassin. Hun
står med en stang og kigger ned i vandet
efter fisk. Det er så flot i et byrum.
De har også indrettet en kæmpestor
legeplads i en park med forskellige
slagtøjs instrumenter, der er udviklet
af et legetøjsfirma. Der er trommer,
marimba, xylofon og maracas.
På GB bor der rigtig mange sjove og
kreative mennesker, så hvorfor skal vi
ikke indrette os med sjove områder?
Hvordan tror du, at man kan organisere det?
Vi kunne starte med at danne en gruppe
af kreative herboende kunstnere. Så

kunne vi fremkomme med en masse
ideer, som vi forelagde kunstudvalget. Det er vigtigt at kigge på GB
med luftøjne. Og så finde ud af, hvem
der kan og vil. Vi skal have penge til
materialer og betaling til udøverne. Der
er rigtig meget frivilligt arbejde på GB,
men betaling er en anerkendelse af det
arbejde, som kunstnerne lægger for
dagen. Måske kunne vi søge fonds- eller
kulturpenge til formålet.
Hvad arbejder du ellers med?
Der er en byudviklingsgruppe tilknyttet Vridsløselille Fængsel. Der har jeg
smidt mine 'slævere' ind. Der vil jeg
være med. Jeg underviser 4. klasse børn
i Albertslund i musik og drama, så der
håber jeg at få nogle rum, hvor jeg kan
undervise og lave børneteater. Enhver
by med respekt for sig selv skal have
et multikulturhus/ medborgerhus. De
musiske fag er voldsomt nedprioriteret,
og kreativiteten i skolerne er for stærkt
nedadgående, og det er så vigtigt for
personlighedsdannelsen. Det er en af
mine missioner. Albertslund har musikskole og billedskole, men intet drama.
Nu er jeg fuldtids multikunstner, og det
har jeg altid gerne villet være.
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- INFO -

Nyt fra aktivitetsmedarbejderen

Foto Lise Buchardt

af Henrik Seidenfaden

Så er sommerferien overstået for de
flestes vedkommende, og Beboerhuset er igen åbent for spisehuse, privat
udlejning og diverse arrangementer.
Der er uddelt månedsseddel, hvor I kan
se menuen på onsdags spisehuse, fredagsbar m.m. i august.
I kan selvfølgelig også altid holde øje
med min Facebook side, hvor alle aktiviteter slås op. Den hedder 'Henrik Aktivitetsmedarbejder', hvis I ikke allerede
kender den.
Cykelværkstedet er også i gang igen
hver torsdag fra kl.15.00 til 18.00 foran
Beboerudlånet på Torv.
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Vi mangler frivillige, der vil hjælpe til i
køkkenet til spisehuse om onsdagen.
Giv lyd fra jer, hvis I kan en af dagene d.
11.august, d. 25.august, d. 15.september,
d. 13.oktober, d. 3.november, d. 10.november eller d. 18.november.

Vi mangler også en opvasker om onsdagen og visse fredage m.m. fra oktober
måned! Du skal være mellem 15 og 18 år.
Kom gerne forbi og hør mere om jobbet
som opvasker.
D. 4. september holder vi, som traditionen byder, MARKEDSDAG på Galgebakken.
I har denne dag mulighed for at bytte, sælge eller købe alskens gode ting. I kan få
en bod ved at skrive til Udlånskontoret på
Facebook, på mail: udlaan@gbakken.dk
eller komme forbi i kontorets åbningstid.
En bod på 3 x 3 m koster 50 kr. Der vil
naturligvis være åben café med salg af
mad og drikke i og udenfor Beboerhuset.
Der vil være HOPPEBORG til de
mindste, popcorn og levende MUSIK fra
scenen.

Galgebakkehilsner fra Henrik

- INFO -

foto Lise Buchardt

Galgebakkens Gartnere er:

Michael Orup, Necdet Gökce, Kim Vanner og Louise Vestergaard
ANNONCE

TIL SALG

Miele Triflex HX1 ledningsfri støvsuger
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. 2000
Henvendelse: 21 84 22 61 - csolborg@gmail.com
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- BEBOERINDLÆG -

At bo på Galgebakken i coronaens tid
Interview med Jane Eriksen, Mark 6-19
ved Susanne Messell, Vester 2-14, foto Lise Buchardt
I de mange coronamåneder har vi på
Galgebakken levet med de samme
restriktioner som alle andre steder i samfundet. Beboerhuset har været lukket,
ekspedition i udlånet kun i døråbningen,
mundbind på i vaskeriet og når man
hentede take away mad i beboerhuset.
Intet personligt fremmøde hos Driften,
og håndværkere skulle bære mundbind
og holde afstand, når de kom ind i hjemmet. Hos købmanden skulle vi holde
afstand og spritte hænder og selvfølgelig
med mundbind på. Ingen knus og ingen
besøgende indendørs.
Jane Eriksen er en gammel kone. Det
siger hun selv, og jeg spørger hende, om
hun har følt den ensomhed og isolation,
som mange gamle mennesker siges at
have følt i denne periode. Men det har
hun ikke.
'På Galgebakken bliver man ikke ensom.
Når man går rundt, møder man altid
nogen, man kender. Jeg har også gået
rundt og banket på stalddørene hos dem,
jeg kender, for at høre, hvordan det gik.
Det sværeste i de mange måneder har
været at undvære knus og kram især fra
børnebørnene.'
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Noget af det mest irriterende har været at skulle bære mundbind. Jane har
måttet anskaffe sig et særligt designet
høreapparat, som ikke bliver revet af,
når man sætter mundbindets elastik om
ørerne. Hun fortæller en sjov historie
om mundbind. Hun og en veninde skulle
på en udstilling på Birkelundgård. Hun
havde et mundbind med, men det havde

veninden glemt. Ved døren møder de et
ældre par, og manden siger, at veninden
da kan få hans mundbind. Han har jo
været derinde og har ikke brug for det.
Veninden tog chancen og tog hans brugte
mundbind på.
Jane er normalt aktiv med gymnastik og
stavgang. Gymnastikken har været aflyst,
men stavgangen blev organiseret, så små
grupper kunne gå sammen.
Jane har en nyttehave tæt på Dyregården.
Den har været og er stadig hendes store
glæde og et fristed i hverdagen. Her er
altid andre mennesker at snakke med.
Hun cykler derned. Jane er glad for at
bo på Galgebakken og har boet her i 18
år. Før det har hun boet adskillige andre
stedet i Albertslund. Hun er erfaren med
at skulle flytte, pakke ned og ud.

- BEBOERINDLÆG Alligevel har hun nu valgt at flytte fra
Galgebakken. Hun gruer for renoveringen og har det i øvrigt sværere og sværere med sine trapper i C-2`eren.
Hun havde håbet på at få tildelt en D-2,
den nye etplans bolig til beboere med diverse skavanker. Men den bliver jo ikke
bygget foreløbig, og hun synes ikke, hun
kan vente. Og hvad gør man så?
Via en anden beboer hørte hun om de
helt nyopførte boliger i Syd. Ringede til
Bo-Vest, hvor hun i forvejen var skrevet
op til en etplans bolig. Hun fik det sidste
ledige hus dernede på 68 m2 og alt helt
nyt, idet de gamle huse var blevet revet
ned til soklerne. Der er varme i gulvet
og en husleje af cirka samme størrelse
som nu. Sit indskud får hun med til den
nye bolig. Hun kender området, da hun

har boet der før og kender også nogle
dernede. Desuden er der flere fra Galgebakken, der flytter derned. Sin elskede
nyttehave kommer hun heldigvis meget
tættere på, når hun flytter.
Så på en måde glæder hun sig, selv om
hun gerne ville være blevet her.
Desværre er der høje stakitter omkring
den kommende lille have, og det er det
mest ærgerlige, at hun mister sin nuværende udsigt. Hun kommer også især til at
savne købmanden her. I Syd skal man gå
til Albertslund Centrum for at købe ind.
Men selv om hun tænker med gru på sin
kommende nedpakning, vælger hun at
se positivt på forandringen og glæde sig.
'Det er man nødt til', siger hun.
Jeg ved dog, at hun vil blive meget
savnet.

Valget til Ældrerådet
den 16. november 2021

af Lars Messell, Vester 2-14, Kandidat til Ældrerådet
Undgå kø ved valgstedet
På valgdagen bliver der sikkert kø på
valgstedet på bestemte tidspunkter af
dagen. Der er en solid chance for at
undgå kø ved at møde op på valgstedet, når de andre vælgere sidder
derhjemme og spiser morgenmad eller
ved frokostbordet eller med middagsmaden på tallerkenen.
Det afgående Ældreråd har udarbejdet
en beretning om sit arbejde og fremtidsudsigterne for rådets arbejde.
Denne beretning vi blive bragt i Æl- Valg for nogle år siden i Gribskov
drerådets blad 60+ til august.
Kommune
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- BEBOERINDLÆG -

Galgebakkens Seniorklub
Hej alle i seniorer på galgebakken (og vi er mange!!!)

Nu har klubben fået ny bestyrelse,
hvoraf de fleste aldrig har været
medlemmer før. Men nu prøver vi at
puste nyt liv i klubben. Vores intention
er at finde på nye spændende tiltag,
udflugter, foredrag og diskussioner. Vi
håber at kunne få mange af jer med i
klubben! Det var et ønske fra de ‘gamle’ medlemmer, at der kunne komme
fornyelse og nye medlemmer. Så det
prøver vi at gøre noget ved.
Klubben har eksisteret i mange år.
Den blev ikke oprettet for at grave
skel mellem unge og gamle beboere.
Den blev oprettet for at støtte op med
aktiviteter for alle ældre beboere,
hvoraf nogle måske har svært ved selv
at komme ud til diverse kulturelle
tilbud. Der kan søges tilskud fra kommunen og fra boligselskabet til driften
af en seniorklub.
Vi starter med at invitere til fællesmøde TORSDAG D. 19. AUGUST
KL. 13 – 15 I BEBOERHUSET.
Her vil vi fremlægge vores ideer og
tanker og høre jeres meninger. Kom
bare an!
Vær opmærksom på, at aktiviteter og
udflugter primært kommer til at foregå
i dagtimerne. Vi kan se på de gamle
22

foto Lise Buchardt

Måske kender I Galgebakkens Pensionistklub, som nu hedder Galgebakkens Seniorklub. Og måske har
I tænkt, at det gider I da ikke være
med i, så gamle er I da ikke.

Susanne og Anne

referater, at der tidligere blev betalt
kontingent men, at man slettede dette
og i stedet indførte en vis egenbetaling
ved særlige udflugter og arrangementer. Sådan tænker vi, at det skal
fortsætte.
Vores første udflugt har vi planlagt til
d. 16. september. Her skal vi på tur i
Københavns havn med Flyvefisken,
som vil sætte os af på Refshaleøen.
Her er der mulighed for at købe sig en
frokost i en af de mange street food
boder på Reffen, inden hjemturen.
Alle seniorer er velkomne til at melde
sig til turen. Hør nærmere på fællesmødet om tilmeldingsfrist, tidspunkter, transport, betaling m.m.
De kærligste hilsner fra
Anne Kryger (formand), Vester 2,
Susanne Messell (suppleant/næstformand), Vester 2, John Amdisen (kasserer), Neder 5 og Birgit Krogstrup
(revisor), Torv 1.

- SAMLERHJØRNET
- BEBOERINDLÆG
- -

Galgebakkens keramikhold
af Anne Kryger, Vester 2-15
Efter en dejlig sommer starter 		
Galgebakkens keramikhold igen.
Det sker d. 2. august kl.10-14.
Der er ledige pladser, så hvis du har lyst
til at deltage, møder du bare op foran
beboerhuset.
Vi mødes hver 14. dag kl. 10-14 og leger/
arbejder med ler – snakker og hygger.
Det er kun stentøjsler, vi bruger, og man
kan købe det ler, man skal bruge på
stedet. Desuden betaler vi 25 kr/ md, som
går til kaffe, te og kiks eller småkager.
Efter, at Pubben blev revet ned, har det
været lidt udfordrende for keramikholdet.
Vi arbejder som sagt i beboerhuset på
1.sal, vores glasurer står i træværkstedet, og ovnen står i rummet ved siden

af autoværkstedet, så der transporteres
meget frem og tilbage. Ved ovnen er der
hylder til at sætte de ting, der skal brændes. Først skal de helt tørre ler emner
forglødes (1000 gr). Dernæst kan det
glaseres, og når der er samlet nok til en
glasurbrænding (1250-60 gr.), brændes
det igen. Og derefter kan de færdige ting
hentes.
Efter hver brænding aflæses, hvor mange
kwh brændingen har forbrugt, og der
beregnes, hvad hver enkelt ‘keramiker’
skal betale i forhold til den plads, de har
brugt i ovnen.

Summa summarum. Det koster 25 kr
pr. måned + materialer og brændinger
– og så er det smadder hyggeligt.
Mødedatoer i august: 2. - 16. - 30.

Marinas digt
af Marina Testa Pedersen, Skrænt 1-7
Et lille spurvepar
er vores gæst
i revnen
i betonmuren.
De bygger rede.

hortensia
i to nuancer af lilla.

Varmen omgiver os
og holder
farvesymfonien i haven.

Nydelsen
strækker sig
til midt ud på natten
med frisk brise
og
smuk måne.

Roser, røde, pink og hvide

Tak
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- SAMLERHJØRNET -

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

Suharto på frimærker
af Lars Messell, Vester 2-14, tlf.: 4364 6590 - lokomohinken@hotmail.com
Suharto er en afdød statsleder fra
Indonesien. Han blev født i 1921 dvs
for præcis 100 år siden. Han begyndte
en løbebane inden for militæret i den
hollandske kolonihær.
Han deltog i den
indonesiske befrielseskamp i
årene efter 2. verdenskrig og
blev i 1951 regeringsleder.
Frimærkemæssigt er der
noget dronning Margrete
over ham. De har begge
lagt portræt til lange serier
af frimærker.

Tanka digt

For Suharto startede det i 1951.
Min egen samling af frimærker med
Suharto udgjorde her i foråret 39
mærker, men efterfølgende er der
tilgået mig, så nu er jeg oppe på
41 mærker. Det er ca.
en tredjedel af samtlige
Suhartomærker, og det er jo
ikke så dårligt endda.
Smid aldrig frimærker
væk, men forær dem til en
samler. Jeg kan give dig en
vurdering af din samlings
værdi, hvis du overvejer at
sælge den.

af Margit Kristensen Klok, Sønder 2-2

Tanka er en anden digteform end Haiku. Det består af 5-7-5-7-7 stavelser.
I Haiku- og Tankagruppen lavede vi nogle Tanka digte under EM, hvor
bænken skulle indgå.
Tanka 5-7-5-7-7
Fodbolden ruller
der dribles hen ad plænen
bænkevarmerne
venter spændt på udskiftning
godt det ikke er Krobal
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Sidder på bænken
nyder en iskold pilsner
roen sænker sig
EM er overstået
bolden sparket til hjørne

ØKONOMI - - -KONTAKTER

KONTAKTOPLYSNINGER

LISTE OVER UDVALG

Afdelingsbestyrelsen

Byggeudvalg/Helhedsplan udvalg (HPU)
hpu@gbakken.dk

GAB medlemmer 		

Genbrugsgruppen
genbrugsgaarden@gbakken.dk

Kontor - Torv 11

Jens Ellesøe Olsen, Formand			
Lars Steinov, Sekretær			
Grønt udvalg
Birthe Y. Nielsen				
groentudvalg@gbakken.dk
Steen Søndergaard				
Thor Hansen				
Legepladsudvalg
Benny Klausen				
legepladsudvalg@gbakken.dk
Heidi Nielsen 				
René Brokholt
Lysudvalg
Lars Messell			
lysudvalg@gbakken.dk
GAB kontaktes på mail: 		
Husdyrudvalg
bestyrelsen@gbakken.dk
husdyrudvalg@gbakken.dk

Galgebakkens hjemmeside

www.gbakken.dk
Administrator: galgebakken@mail.dk

Trafikudvalg
Trafikudvalg@gbakken.dk

Galgebakkens
Agendagruppen
renoveringshjemmeside:		 agendagruppen@gbakken.dk
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		

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

Aflevering af genbrugstøj kan KUN ske i
åbningstiden.
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- KONTAKTER -

Brugergruppen
Birthe Y. Nielsen 			
birtyn57@gmail.com

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

Koret
Kristian Olesen
Tlf. 28 36 50 81

Købmanden
Torv 2-10a
Tlf.: 43 64 00 22
Åbningstider:
Alle ugens dage

Udstillingsgruppen
Margit Kristensen Klok
Tlf. 21 28 93 03
Hanne Skov
Tlf.: 27 29 13 99
Galgebakkens Seniorklub
Anne Kryger 			
Galgebakken Vester 2-15 			
Tlf.: 2360 0994 			
ag.kryger@gmail.com
Petanque gruppe
Steffen Stripp
Tlf. 23 29 69 48			
stst2620@outlook.dk
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
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08.00 – 19.00

Lokalbetjent Vest
Jonas Kofod			
mobil: 61 38 55 91				
Mail: jol027@politi.dk
Ejendomskontoret
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
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.
				

- KONTAKTER -

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
Førstemand:
Kenn S. Pedersen
Driftssekretær
Maria Roman Duus
Driftssekretær:
Betina Jarnved

Tlf.: 88 18 08 80
bo-vest@bo-vest.dk
www.bo-vest.dk
Åbningstider
Ma-ons:		
Torsdag:		
Fredag:		

10.00 – 14.00
10.00 – 17.00
10.00 – 14.00

Økonomisk beboerrådgiver
Laura Lorentzen
Tlf.: 60 35 46 63
llo@bo-vest.dk

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

foto Steffen Stripp

BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Ved Petanque gruppens turnering for 2-mandshold blev
Jørgen Jensen og Jens Ohlsson sikre vindere med 2 suveræne sejre.
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- BEBOERUDLÅNET -

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 Beboerudlånet og
bestilles senest 14 dage før brug.

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, weekend 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.

Presenning 5x4 m 10/200 kr

Spørg om det du mangler!

