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af Claes Solborg, Skrænt 1-7

Tanker før beboermødet...
Senere i dag afholdes det beboermø-
de, der skal tage stilling til skema 
B, den endelige godkendelse af det 
store renoveringsprojekt.

For min families vedkommende slut-
tede sommerferien temmelig brat med 
besked om genhusning i Valmuens 
Kvt. omkring 1.november dog med 
forbehold for den endelige godkendel-
se af Helhedsplanen på beboermødet.
Efter orienteringsmødet besluttede vi 

at holde et strædemøde for at orien-
tere hinanden om vores kommende 
planer for genhusning og måske have 
en mulighed for at lufte frustrationer. 
Strædemødet fik dog et andet forløb 
end forventet. Ud af 16 huse er vi p.t. 
10 ‘overlevende’, og det viste sig, at vi 
på nær ét hus alle havde planer om at 
vende tilbage efter genhusningen. 

Mødet kom derefter til at handle om, 
hvordan vi efter genhusningen kunne 
genetablere strædefællesskabet, som 

Beboermødet...
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tidligere har været meget stærkt. Vi af-
talte at forsøge at komme til det sidste 
spisehus hver måned (og måske flere) i 
genhusningsperioden for på den måde 
at holde kontakt, ligesom vi vil sørge 
for at opdatere vores mail-adresser 
og danne en lille mail-gruppe. Mødet 
sluttede i god stemning. 

Deltagernes forventning var, at der i 
aften vil blive stemt JA til Helheds-
planen, ikke som udtryk for stor 
begejstring, men mere som en form 
for træthedsreaktion – vi orker ikke 
mere at vente på, at vi kommer i gang, 
og vi tror ikke på, at der kan komme 
flere ændringer. Selv føler jeg mest 
for et NEJ, da jeg ikke kan forstå, at vi 
opererer med et projekt, der hverken er 
bæredygtigt eller i overensstemmelse 
med kommunens energipolitik. Men 
det ender nok med, at jeg stemmer ja – 
jeg har andet at bruge mit liv på de næ-
ste år.     

Tanker efter beboermødet 
Et meget anderledes beboermøde! 
Jeg husker ikke, at der nogensinde (jo 
måske med undtagelse af huslejeboy-
cotten i 1975/76) har været så mange 
beboere til stede. Der var i alt 472 
stemmer ud af 1078 mulige, dvs et 
fremmøde på 44 %.

Indholdsmæssigt var der meget infor-
mation om projektet, som lignede det, 
der blev givet på informationsmøderne 
for nylig. Der var klar besked fra Kri-
stian Overby og denne gang ledsaget 
af god visuel støtte på skærmen. Det 
kunne både læses og forstås (på stadi-
on var slides ikke til at læse).

Efter gennemgang og spørgsmål/svar 
var der lagt op til debat. Den var efter 
min mening særdeles tam. Der kom 
ikke mange indlæg, og den sædvanlige 
ophedede stemning på et Galgebak-
ke-beboermøde var helt fraværende.
Afslutningsvis fik vi ikke stemt, da et 
forslag om afholdelse af urafstemning 
blev vedtaget med 141 stemmer (118 
= 25 % ville have været nok). Jeg 
fornemmede en vis skuffelse over, at 
vi ikke fik stemt på mødet, men nu må 
urafstemningen gå sin gang. Jens for-
talte, at GAB med rettidig omhu havde 
forberedt materiale, der straks kan gå i 
trykken og blive uddelt, og et resultat 
forventes at være klar 3. september.
For mit eget vedkommende står det 
klart, at ‘toget er kørt’. Kommunen 
forventes at dispensere fra sine egne 
værdier, og ventilationsanlægget bli-
ver, som det er, selvom jeg tror rigtig 
mange beboere ikke ønsker det. 

Her må vi nøjes med at takke Den 
Lille Ventilationsgruppe for deres 
store indsats. De har trods alt været en 
væsentlig faktor i diagnosticeringen 
af årsagerne til skimmelsvamp og 
dermed også hjulpet os til en forøgelse 
af den oprindelige bevilling fra LBF 
på over en milliard kroner.

Så igen: Projektet kan ikke ændres, så 
uden begejstring vil jeg selv stemme 
JA til urafstemningen og hermed op-
fordre alle andre til at gøre det samme. 
Galgebakken har et godt fællesskab, 
og vi kan ikke tåle flere udsættelser.
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Interview med René Brokholt,
medlem af GAB

Foto og tekst ved Lise Buchardt

Hvorfor har du valgt at stille op til GAB?
Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen 
for en boligforening med 300 boliger i 
Korsør.

Der var både ejerboliger og lejeboliger, 
og jeg var formand for lejeboligerne. 
Jeg synes, at det er spændende arbejde. 
Jeg var med til at få nogle aktiviteter 
op og køre både for ældre, børn og 
børnefamilier. Det var bl.a. udflugter og 
banko. Så da jeg hørte, at der var 'ledige 
pladser' i GAB, valgte jeg at stille op. 
Desværre var jeg forhindret i at delta-
ge i mødet, men jeg havde skrevet en 
fuldmagt og et brev om mig selv og min 
baggrund og blev så valgt.

Hvad betyder Galgebakken for dig?
Jeg er kommet her siden november 
2020 og oplever stedet som et dejligt 
område med masser af aktiviteter. Her 
er Tøjcaféen, Genbrugsgården, cykel-
værksted og snedkerværksted. Her er 
fællesspisning og fredagshygge og mas-
ser af legeplads til børnene. Det er et 
godt socialt sted, som jeg synes, det er 
vigtigt at fastholde og måske udbygge.
Her er bankospil op til jul, men måske 
er der interesse for at spille lidt oftere.
Jeg er frivillig hjælper på Genbrugs-
gården, og det er rart at kunne rådgive 
folk med at fordele affaldet og sikre de 
ting, som er egnet til genbrug. Det er et 
kæmpe plus, at vi har den mulighed for 
genbrug. Det skal vi virkelig bevare. 
Jeg synes også, at det er skønt, at vi har 

en lokal købmand. Ham skal vi huske 
at støtte.

Hvad er vigtigst for GB nu og i fremti-
den?
Lige nu er det selvfølgelig Helheds-
planen, som vi meget gerne skal have 
vedtaget.
Jeg tror, de fleste beboere bare ønsker, 
at vi snart kan komme i gang. Vi har 
heller ikke råd til at sige NEJ, synes jeg.  
Jeg vil arbejde for, at vi får nogle flere 
aktiviteter sat i gang, så vi kan få flere 
børnefamilier ind i bebyggelsen. Det 
er jo tæt ved Vestskoven og masser af 
grønne områder, som er ideelt for børn. 
Vi er nødt til at informere om GB via 
medierne. Vi kunne måske invitere til et 
Åbent Hus arrangement, hvor vi kunne 
vise os frem og vise, hvor meget godt vi 
kan tilbyde børnefamilierne.
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Miljødigt
af Jette Rank, Vester 2-13

Endnu et miljødigt fra mine gemmer. Der bliver anvendt mange 
kemikalier i det konventionelle landbrug, og et af dem er en 
såkaldt stråforkorter. I august er høsten i gang omkring os, 
og man kan iagttage, at visse kornsorter ikke er særligt 
høje, da de er blevet sprøjtet med stråforkorter. Det er 
en fordel for landmanden, fordi de korte strå ikke så let 
bliver slået ned, når der er skybrud.

En kort – en lang
Se hveden far, den er kort i år
Ja min dreng, det er dejligt at se
Men hvorfor er den så kort far
Jo ser du min dreng
Der findes gode kemikalier, som landmændene bruger
Nogle slår ukrudt ihjel
Andre slår små dyr ihjel

Der er også svampemidler
og mange andre gode sager
Men far, hvad med den korte hvede
Nåh ja, her er brugt stråforkortere
Men er det også giftigt
Nej min dreng, det er undersøgt af forskerne

Det er jeg glad for at høre
Men far, hvorfor skal kornet være kort
Min søn, nu må det være nok
Jeg har ikke svar på alt
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Målinger på ventilationsvindue

Da snakken om ventilationsvinduer, 
også kaldet russervinduer, begyndte 
her på Galgebakken for flere år siden, 
blev jeg så interesseret, at jeg ombyg-
gede vinduet i det lille værelse i min 
A2-lejlighed til et russervindue for at 
kunne måle et sådant vindues egen-
skaber. I Galgebakkeposten for marts 
2017 meddelte jeg nogle måleresulta-
ter, men siden da har jeg opnået mere 
viden om vinduets funktion.

I Galgebakkeposten er der løbende 
blevet - og bliver stadig - efterlyst 
oplysning om russervinduers egen-
skaber. På stormødet 24. august blev 
russervinduer også nævnt. Jeg synes 
derfor, jeg bør oplyse Galgebakkens 
beboere om de senere måleresultater, 
jeg har opnået, med mit hjemmelave-
de vindue.

Kort beskrivelse af vinduet.
På den eksisterende vinduesramme 
er påmonteret trælister, som giver 
vinduet et indre volumen på 65 liter. 
Inderpladen (det indre vindue) består 
af 3 mm glas. I bunden af vinduet er 
gennem rammen boret 10 huller med 
en diameter på 22 mm til luftindtag. I 
toppen afsluttes det indre vindue med 
en smal masonitplade med et 6 cm 
hul for udgang af ventilationsluften til 
værelset. Her indsættes flowmåleren, 
når den afgivne luftmængde ønskes 
målt.

Mængden af ventilationsluft.
Et russervindue giver mest ventilation 
om vinteren og mindst eller slet ingen 
ventilation om sommeren. Drivkraf-
ten er den såkaldte skorstenseffekt. 
Varm luft er lettere end kold luft. Når 
luften inde i vinduet opvarmes gen-
nem inderglasset, vil denne luft stige 
opad, og en luftstrøm gennem vinduet 
vil vedligeholdes, så længe tempera-
turen indendørs er større end tempe-
raturen udendørs. Luftstrømmen er 
proportional med temperaturforskel-
len. På en sommerdag, når tempe-
raturen ude og inde er den samme, 
forekommer der ingen skorstenseffekt 
og derfor heller ingen ventilation.  
På tegningen herunder er afbildet 
nogle målinger, som er udført ved for-
skellige temperaturforskelle (mellem 
inde- og udetemperatur). Den optruk-
ne linje, som repræsenterer middel-
værdien af målingerne, ses at pege 
mod nulpunktet, som den teoretisk set 
også skal.

af Knud Mørk Hansen, Mark 4-8A 
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Bemærk, at mængden af ventilations-
luft er ret lille. Ved en temperaturfor-
skel på 10 grader afgiver vinduet kun 
ca. ½ liter luft pr. sekund, svarende til 
1,8 kubikmeter pr. time.
Det er meget vigtigt, at udgangs kana-
len for luften har tilstrækkelig vidde. I 
mit tilfælde forlader ventilationsluften 
lejligheden gennem udluftningsrøret i 
badeværelset. Er denne luftkanal mere 
eller mindre tillukket, vil den virke 
som en bremse og derved nedsætte 
ventilationen.

Effekten af større volumen.
Intuitionen siger én, at hvis man øger 
russervinduets indre volumen, må 
mængden af ventilationsluft stige. 
Men sådan er det ikke. Som forsøg 
forøgede jeg rumfanget fra 65 liter til 
130 liter ved at forskyde inderglasset 
indad (mod værelset) med bredere 
trælister, så vinduets tværsnitsareal 
blev fordoblet.  Dermed skal var-
mestrømmen gennem inderglasset 

opvarme den dobbelte luftmasse, 
hvilket resulterer i den halve strøm-
ningshastighed for ventilationsluften. 
Men – den halve strømningshastighed 
gennem det dobbelte tværsnitsareal 
giver uændret luftmængde pr. tids-
enhed.  Mængden af ventilationsluft 
afhænger af 3 faktorer:
    
1. Vinduets areal.
2. Temperaturforskellen (mellem 

inde- og udetemp.)
3. Varmeledningsevnen for             

inder-glasset.

Vindens indflydelse.
Skorstenseffekten er en meget svag 
kraft. Når det blæser, er det vinden, 
der styrer strømmen af ventilations-
luft. Herunder er vist en måling af 
luftstrømmen gennem vinduet på en 
dag med blæsevejr og endda en ret lav 
vindhastighed. I stormvejr vil udsvin-
gene være langt større. Billedet viser 
en måling over en halv time.

Målinger, middelværdi

Flow under blæsevejr.





- BEBOERINDLÆG -

10

Turbulenser omkring huset giver 
uafbrudt trykforskel mellem vindsiden 
og læsiden.  Det medfører en meget 
uregelmæssig luftstrøm gennem ven-
tilationsvinduet. I korte øjeblikke ses 
luftstrømmen at være nul. I virkelighe-
den har luftstrømmen gennem vinduet 
da skiftet retning, men printeren kan 
ikke vise dette. Da denne modsatret-
tede ventilation er meget kortvarig, er 
den uden betydning. Den uregelmæssi-
ge luftstrøm gennem værelset kan ikke 
mærkes, da den mest foregår i højden.  

Påvirkning af varmeregningen.
Fabrikanternes reklamer om russervin-
duernes egenskaber er stærkt over-
drevne.  Nogle fabrikanter kalder deres 
vinduer klima vinduer eller energivin-
duer, og en fabrikant påstår, at anven-
delsen af hans vinduer vil medføre et 
fald i varmeregningen på 25 %!
Den indkommende kølige luft opvar-
mes til stuetemperatur, først delvis inde 
i vinduet og derefter i værelserne, der 
skal ventileres. Der er kun én energi-
kilde til rådighed til denne opvarmning 

nemlig husets radiatorer. Efter passagen 
gennem lejligheden sendes den op-
varmede luft direkte ud i det fri. Dette 
energitab kan kun forøge varmeregnin-
gen. Da luft har en lav varmekapacitet, 
er tabet dog ret begrænset. Jeg vil 
forsøge at lave en beregning herover og 
senere meddele resultatet.

Russervinduer på Galgebakken.
Kan russervinduer anvendes på Gal-
gebakken?  Det kan de naturligvis, 
hvis følgende forhold kan accepteres:

1.  Et russervindue giver mest ventila-
tion om vinteren og mindst eller ingen 
ventilation om sommeren.
2.  Hvis en lejlighed forsynes med rus-
servinduer, vil deres afgivne mængde 
af ventilationsluft være langt mindre 
end den luftmængde, der kalkuleres 
med i anlægget i skema B.
3.  Russervinduer vil forøge varme-
regningen.
Disse 3 egenskaber gælder for alle 
slags ventilationsvinduer og er uaf-
hængige af fabrikantens navn.





Sørgeligt
at vi udskyder
en beslutning
som vi ved
ikke bliver bedre
Sørgeligt
at vi bliver solgt
af magten
Sørgeligt
at kommunen
ikke kæmper
for én af deres

sociale og arkitektoniske 
PERLER
De der bliver hjemme
gider ikke
engagere sig
De gider måske 
heller ikke 
at urafstemme
De mange fremmødte
kunne have taget
en smertelig beslutning
som er nødvendig.

Marinas digt
af Marina Testa Pedersen, Skrænt 1-7
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af Søren Vinzent, Over 1-1B

‘Kun en 100 % gennemgribende 
renovation kan anbefales, og vil 
man ikke det, er næstbedste løsning 
mekanisk ventilation og rå mængder 
af varme på bygningerne’.  
(Rambølls granskningsrapport august 
2020 bestilt af Albertslund Kommune ).

Rå mængder af varme, det står der 
virkelig i rapporten. Og det er så den 
løsning med en afledt økonomi, som vi 
skal stemme om. Den er ikke afprøvet 
før og er altså et eksperiment. Den er 
ikke bæredygtig, og vi lejere kunne 
have sparet mange penge i varme-
regnskabet, hvis der var blevet valgt 
en gennemgribende renovation, som 
anbefalet af Rambøll..

Det kan jeg da ikke stemme JA til.

MEN det er jeg nødt til. Situationen på 
GB med så mange tomme huse og så 
mange år, hvor vi har gået og ventet på 
at få gjort noget ved husene, gør, at jeg 
må stemme JA.
Men det er kun fordi, at der skal gøres 
noget nu.
Mit JA skal bare ikke tages til indtægt 
for, at VA og BO-VEST og rådgiverne 
har løst skimmel problemerne og, at 
det er den rigtige løsning.

Vi må derfor som det mindste forlan-
ge, at skimmel problematikken i de ny 
huse bliver fulgt løbende.
Spørgsmål til rådgiverne:

Add 1 : Mht huslejen kommer der 
forvirrende udmeldinger. I foråret 
skulle de 17 % udregnes på baggrund 
af huslejen i 2019. Nu står der i ma-
terialet, at det er 2021, og vi har haft 
huslejestigninger siden da.

Add2 : Fra 2026 skal vi stige 1 % i 
husleje om året. Kan det af BO-Vest 
ændres til 2 %? Hvor mange år skal vi 
det?  10 – 20 - 30 år? 
Hvad får vi for garanti på, at vi skal 
stige 17%? Er det max stigningen, 
eller kan det også ændres?
Selv når man køber en brugt bil, er der 
en vis form for garanti.
Hvad er vores sikkerhed?

Add 3: Da vi begyndte at få skim-
mel på GB, var første udmelding, 
at udgiften skulle finansieres over 
Helhedsplanen. Da det så blev værre, 
blev det lagt over på vores husleje af 
BO-Vest. Det havde vi ingen indflydel-
se på. Men med det resultat at GB nu 
har lagt 35 mill. kr. ud (50.000 kr. pr. 
hus i gennemsnit) for at løse skimmel 
problemerne.
Hvad er vores indflydelse på fremti-
dens huslejeudvikling, og kan vi få en 
garanti?

Det vil jeg gerne have svar på.
Rådgivernes svar i min udlægning:
Add 1:  Det blev ikke besvaret.
Add 2:  Vi har allerede fra 2012, da 
skema A blev vedtaget, betalt 1 % 

Indlæg på Ekstraordinært   
beboermøde  24/8  - 2021 
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ekstra i husleje til Helhedsplanen. Jeg 
har siddet i GBs Økonomiudvalg i hele 
perioden, og det har jeg aldrig hørt 
før. Der blev ikke givet garanti om de 
17 %, men budgetterne fra Landsbyg-
gefonden plejer at holde, fordi der er 
overbudgetteret med en ‘buffer’.

Add 3: Blev der ikke svaret på, men 
min erfaring er, at vi skal forlange 
fuld åbenhed med hele økonomien i 
Helhedsplanen og forholde os kritisk 
til den og de huslejestigninger, der er 
udsigt til også i byggeperioden.

ANNONCE

af Claes Solborg, Skrænt 1-7

af Susanne Messell, Vester 2-14

Som en del af forberedel-
serne til genhusning har vi 
besluttet at skille os af med 
et par store møbler. 
Begge dele kan hentes gratis 
i Skrænt 1-7 
(ring først 21 84 22 61).

3-personers sofa i god stand 
med mørkegrønt læder.
Futon kan bruges som sofa 
og udslået som dobbeltseng 
190 x 140cm.

Hvis du flytter
Hvis du flytter fra mig
mister vi hinanden.
Du vil ikke længere være en del af det fællesskab
jeg kan tilbyde.
Du starter et nyt liv uden mig
og held og lykke med det.
Men gør det ikke!
Jeg vil så nødigt have
at vi skal miste hinanden.
Kærlig hilsen, din ven Galgebakken.
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GALGENFUGLEN 2021

Den traditionsrige pris er et vandretrofæ, der også i år gives til en 
beboer, som har bidraget heldigt eller uheldigt til fællesskabet på 
Galgebakken.

Forslagsstiller:

Adresse:

Telefon:

Indstiller hermed:

Adresse:

til at modtage prisen GALGENFUGLEN 2021 med begrundelse i at:

Denne seddel afleveres senest d. 30.09. i Beboerudlånet Torv 2-10C                         
(evt. i brevsprækken udenfor åbningstid)

✃
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Frihed på Cykel
Tekst og foto af Anahi Testa Pedersen

f 1977, beboer på GB 1977-1996

Når jeg tænker på Galgebakken og, 
hvad dette sted har givet mig, bliver 
jeg glad, rørt og også oprørsk. For 
værdierne, man får, når man er opvok-
set på Galgebakken, er værdier, som 
verden måske mere end nogensinde før 
har brug for, og som vores samfund i 
mindre og mindre grad er indrettet efter. 
Jeg får lyst til at slås for retfærdighed, 
mangfoldighed, alsidighed og ikke 
mindst humor! Jeg husker de mange 
gange, hvor jeg som barn flækkede af 
grin på vej op til købmanden på bare 
tæer, på kælkebakken i mørket om vin-
teren, i gryderne, da jeg blev teenager 
eller i klubben hos Per og Marijuana, 
som vi kaldte hende. 

På Galgebakken lærte vi som børn at 
tage os af hinanden, at løse konflikter, 
at være åbne, og ikke mindst lærte vi at 
bruge vores kreativitet. At bevæge sig 
rundt et sted, hvor der ikke er biler giver 
ro, mindsker frygten og giver plads til 
at finde på, være impulsiv og mærke 
naturen. Jeg kan næsten dufte mannaer-
ne, æblerne og mælkebøtterne, der var 
et frisk pust på min cykel eller gåtur hen 
til en ven eller på vej til en fritidsaktivi-
tet. Jeg mødte altid nogen, jeg kendte, 
som smed en pudsig bemærkning eller 
joinede mig på min rute. 

Jeg arbejder i dag som underviser/
foredragsholder og filminstruktør/
tilrettelægger og har igennem mange 
år udviklet og produceret mine egne 
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dokumentarfilm. Jeg har insisteret på at 
lave og udvikle mine film på min helt 
egen måde i mit helt eget tempo - og 
altid med hjertet og lysten til at lege 
med filmsproget først. Jeg er sikker på, 
at min måde at arbejde med min krea-
tivitet på kommer fra Galgebakken og 
den frihed, jeg oplevede der. Kreativitet 
opstår, når man føler sig inspireret og 
ikke bundet, og når man er frisk i krop 
og sind, så flyder ideerne bedre. At jeg 
senere hen har skullet lære at styre min 
kreativitet, så den ikke løber af med 
mig, har gjort, at jeg i dag kan bruge 
min kreativitet som et ganske alminde-
ligt arbejde. Jeg har været så heldig at 
møde folk, der i min proces med at ska-
be rammer om mit kreative virke ikke 
har presset og styret på en forkert måde. 
Derved er den kreativitet, der voksede 
i mig på Galgebakken blevet nurset og 
udviklet sundt og meget naturligt.  

Inspiration betyder indånding, så at 
være kreativ kan betragtes som at ånde, 
og uden kreativitet tror jeg mennesker 
degenererer og står stille, hvilket ikke 
er naturligt for os. Mange tror, at det at 
være kreativ er forbeholdt nogle, jeg 
tror mennesker af natur har brug for at 
skabe og vokse af det, de skaber. Denne 
drivkraft blev i mit tilfælde styrket af 
at bo og vokse op på Galgebakken, og i 
dag bruger jeg den til at slås for tosser-
ne i en reportageserie om diagnosticere-
de unge, som jeg er ved at udvikle sam-
men med DR-ung, slås for at det skal 
anerkendes, at elever forstår og lærer på 
forskellige måder, og så har jeg prøvet 
at give min datter den samme frygtløse 
følelse af frihed, som jeg oplevede ved 
selv at gå og køre rundt på Galgebak-
ken. Hun er opvokset i København 
på Nørrebro og Indre By, men jeg har 

insisteret på at kaste hende ud i trafik-
ken ret tidligt og lære hende at bevæge 
sig rundt i byen på egen hånd. Jeg håber 
også, hun har fået andre værdier med 
fra min tid på Galgebakken, hvilket jeg 
faktisk tror er uundgåeligt, og jeg synes 
også, at jeg klart kan se fællesskabs-
følelse, social åbenhed og ikke mindst 
retfærdighedssans hos hende.              
 
Jeg vil altid slås for mangfoldighed og 
åbenhed og vil altid tænke tilbage på 
Galgebakken, som det sted, der gav mig 
disse værdier. Jeg har et billede i mit 
sind af en 1.maj fest for en del år siden. 
Jeg husker, at jeg havde min datter 
med, der legede rundt på trommerne 
på den scene, som var stillet op af Peer 
fra Bakkens Hjerte. Den selv samme 
scene, som jeg mange år tidligere stod 
på med mit pigeband. Vi sang "Den Jeg 
Elsker", så det gav genklang helt ud på 
parkeringspladsen ved Torv. Der blev 
også sunget Albertslund-sangen, og 
mine øjne løb i vand, for det er virkelig 
rørende at tænke på, hvad dette sted 
har betydet for mig. Jeg er meget social 
af natur og har i dag mange venner og 
bekendte og er kendt for at være hende, 
der ringer, inviterer, og som man går i 
biffen med. For en del år siden blev jeg 
skilt og var igennem en ikke helt så nem 
skilsmisse. Jeg var mindre social i den 
periode, og det var også mine nærmeste 
fra Galgebakken, der hankede op i mig 
og støttede mig videre, så skål for Gal-
low Hill, du griner fjoget, smiler skævt 
og får mig til at føle mig fri og let.
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Høstfest med Rumpistol, spillemænd 
og fællessang
Til årets høstfest d. 2.10. inviterer vi 
børn, unge og voksne ud på en musikalsk 
oplevelse med Rumpistol alias Jens 
Berents Christiansen. Jens er opvokset 
på Galgebakken, hvor han bl.a. som helt 
ung slog sine folder i bandet ‘Kajs Bril-
leband’ i Bakkens Hjerte. Siden dengang 
har Jens gjort en meget flot karriere i 
musikkens verden under kunstnernavnet 
Rumpistol. 

Han har optrådt i både ind- og udland og 
fået sin musik udgivet på både amerikan-
ske og tyske pladeselskaber. Jens spiller 
også med bandet Kalaha, men den d. 
2.10. kommer han forklædt som Rumpi-
stol og giver sin musik videre til den nye 
generation af børn og unge på Galgebak-
ken med showet ‘Tilbage til fremtiden’. 

Gennem den musikalske tidsrejse bliver 
børnene introduceret til elektronisk mu-
sik, som kredser om temaer som tekno-
logi, rumfart, synthesizere, robotter og 
meget andet. I et sjovt og publikumsin-
volverende show får Rumpistol skabt en 
forståelse af fortidens og nutidens tekno-
logiske landvindinger samt givet børnene 
en mulighed for selv at spille med.
‘Rumpistol: Tilbage til Fremtiden’ har 
to gange været nomineret til en Danish 
Music Award.
Rumpistol spiller kl.13.30 i Beboerhu-
set d. 2.10., og der er gratis adgang.
 
Til Høstfesten bliver der naturligvis 
også fællessang med spillemændene og 
fællesspisning for alle. Årets uddeling af 
Galgenfuglen vil også finde sted. Nær-
mere program for høstfesten vil blive 
offentliggjort snarest.

Kommende aktiviteter 
på Galgebakken 

af Henrik Seidenfaden, aktivitetsmedarbejder
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Galgenfuglen
Prisen er et vandre trofæ, som gives til 
en beboer, der har bidraget heldigt eller 
uheldigt til fællesskabet på Galgebakken. 
Du kan indstille en person ved at aflevere 
dit begrundede forslag skriftligt i udlånet 
eller sende en e-mail på:   
udlaan@gbakken.dk senest d.30.09. 
Med prisen følger der en kasse øl til 
såvel modtager som forslagsstiller.  

Halloween 
Er i år søndag d. 31.10. Vi skal selvføl-
gelig have en festlig uhyggelig aften på 
Galgebakken for de yngste og, hvis du 
har lyst at være med eller har gode ideer 
så kontakt mig gerne. 
Galgebakkehilsner fra Henrik 
 
 
 

Den Blå Legeplads
af Birthe Y. Nielsen

Kunstudvalget inviterer børnene til 
at være med til at udsmykke Den 
Blå Legeplads (Piratlegepladsen).

Børnene må meget gerne tage forældre 
med til at lave udsmykning med mosaik 
på murene. Vi tænker, at børnene kan 
komme med gode fantasifulde ideer og 
dermed tage ejerskab af pladsen.

Vi forestiller os, at børnene kan tegne 
ideerne på papir, og vi derefter finder de 
sten, der kan bruges og sætte dem op på 
murene.

Vi mødes kl. 10 søndag den 12 september 
og arbejder så længe, kræfterne er der. 
I tilfælde af regn kan vi ikke arbejde, 
og det bliver aflyst, og så prøver vi igen 
søndag den 19 september kl.10.
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Bakkens Hjerte
Tekst og foto Christian Desfeux

Her er de første 3 etape billeder af byggeriet på Bakkens Hjerte.
Flere billeder vil følge efterhånden som byggeriet skrider frem.
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Så er det tid til frugtplukkerne
Tekst og foto af Lise Buchardt, Over 10-8

Det er september, og æblerne på 
Galgebakken er ved at være klar 
til at blive plukket.
Sidste år indkøbte Henrik, vores ak-
tivitetsmedarbejder, udstyr til Bebo-
erhuset, så vi kan presse den dejligste 
æblemost.
Niklas Bergmann og jeg starter 
mosteriet ude foran Beboerhuset 
fredag d. 10. september kl. 12.

Hvis du vil være med, skal du komme 
med dine æbler i vasket stand. 

Så skal de snittes, rives og presses, og 
saften skal fyldes på flaske. 
Af 5 kg æbler kan vi presse mellem 
1,0 og 1,5 liter most.

HUSK også at medbringe et par rene 
flasker udover æblerne.
Vi har oprettet en Facebook gruppe, 
'Frugtplukkerne på Galgebakken', 
som du kan tilmelde dig, hvis du er 
interesseret.

Måske ses vi?
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Så kom Seniorklubben i gang

Med et overmåde velbesøgt fælles-
møde i Galgebakkens Seniorklub er 
der kommet gang i sagerne.
32 medlemmer er nu registreret i klub-
ben, og der er plads til flere. Vi har 
oprettet en lukket Facebookgruppe, 
hvor medlemmerne kan finde diverse 
aktiviteter og meddelelser.

Derudover vil der i Galgebakkeposten 
komme nyheder, så nye interessere-
de - også dem der ikke er på Face-
book - kan følge med. Alle seniorer er 
velkomne.

På mødet præsenterede Anne – den 
nye formand – og resten af bestyrel-
sen vores tanker og ideer. Og efter et 
summemøde væltede det ind med flere 
forslag.

Der blev på stedet oprettet en tors-
dagscafé, som vil være åben hver 
anden torsdag eftermiddag i ulige 

uger. Her kan der spilles brætspil, 
strikkes, diskuteres og, hvad der ellers 
kan findes på. Første gang er d. 30. 
september kl.13-15.

To deltagere meldte sig som tovhol-
dere for henholdsvis en cykeltur og en 
vandretur.
Et meget vigtigt formål med klub-
ben er at kunne holde fast i hinanden 
under renoveringen og genhusningen, 
når vi måske er spredt for alle vinde.
Midt i september tager klubben på sin 
første tur, som er en havnerundfart 
med efterfølgende frokost på Reffen 
og de mange gadekøkkener her. Det 
er for sent at tilmelde sig, når dette 
læses. Ja ØV - men bestilling af trans-
port skal ske i god tid.

Har I brug for at høre mere, så kom i 
torsdagscaféen eller anmod om opta-
gelse i Facebookgruppen.

af Seniorklubbens bestyrelse
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af Grete Apetri, Vester 9-30A

Jeg samler på postkort

Siden jeg var barn, har jeg samlet 
på et eller andet. Engang var det 
glansbilleder, som jeg byttede ivrigt 
med veninderne. En anden gang var 
det servietter, hvor især de meget tynde 
kinesiske servietter var ønskede. Inden 
jeg startede i mellemskolen, samlede 
mine skolekammerater og jeg på 
appelsinpapir, men det stoppede i 5. 
klasse.

Da jeg var 9 år gammel, arvede jeg et 
postkortalbum fra min mors kusine 
med mange postkort fra hele verden. 
Min mors onkel, Hans Kristian Røder, 
var kaptajn på store fragtskibe, der 
sejlede på alle verdenshavene. Når han 
var ude og sejle, sendte han postkort 
hjem til sin lille datter i København. 
De blev samlet i et stort album. Da jeg 
arvede det, var det trekvart fyldt med 
kort fra hele verden.

Jeg fortsatte med at fylde albummet 
med kort. Nogle havde jeg liggende, 
nogle fik mine forældre eller jeg 
tilsendt, og nogle købte jeg, når jeg var 
på ferie i Danmark.
Når min far og jeg sad og kiggede på 
alle kortene i albummet, forestillede 
vi os, at vi var på rejse i de forskellige 

lande, som kortene kom fra.
Da albummet var fyldt, blev de 
kort, som jeg fik sendt fra venner 
eller familie i stedet samlet på min 
opslagstavle, hvor de blev skiftet ud, 
når der kom nye til.

Nu er det sjældent, at man får tilsendt 
et postkort. I stedet køber jeg et par 
kort i den by, jeg besøger i ferien, og 
de kommer så også på opslagstavlen.
Engang var der en udstilling på 
biblioteket, hvor mit postkortalbum 
blev udstillet. Alle kortene var 
affotograferet og blev vist som video 
på en storskærm.

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
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af Lars Messell, Vester 2-14, tlf.: 4364 6590 - lokomohinken@hotmail.com

Agendagruppen v/ Lars Messell, Vester 2-14

7-8 flyttekasser

Modne æbler og pærer 
på Galgebakken

Jeg har mere eller mindre gjort min 
frimærkesamling klar til genhusning. 
I flyttekasse nummer 8 vil der være 
plads til ekstra mærker, som kommer 
ind.

Smid aldrig mærker ud, men forær 
dem til en samler. 
Jeg tilbyder vurdering af  eventuelle 
samlinger. Det kunne jo være, at de 
kan sælges på frimærkemarkedet.

Selvhjælp og medhjælp
Der står æbletræer og pæretræer med moden frugt på 
Galgebakkens udearealer. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal gå hen,  
så kommer der til at ligge et kort på Galgebakkens 
hjemmeside, som viser hvor træerne står.   
Under menuen ‘Om Galgebakken’ finder du et 
punkt, der hedder ‘GB’s beplantning’.

Det er Gartner-Kim fra Driften, der har 
udført kortlægningen.
Jamen nu kommer Helhedsplanen 
jo! … og så graver de alle træerne 
op, ikk', og så skal vi jo helt over i 
Vestskoven!!!

NEJ-NEJ.
I Helhedsplanen er det ikke planlagt at 
grave træerne på udearealerne op, så du kan 
stadig hente frugten nu og fremover.
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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     
René Brokholt
Lars Messell   
GAB kontaktes på mail:   
bestyrelsen@gbakken.dk

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

Galgebakkens 
renoveringshjemmeside:  
www.galgebakken-renovering.dk

Galgebakkeposten 
Ansv. Redaktør: Lars Messell 
galgebakkeposten@hotmail.com

Genbrugsgården - Øster 7-10 
Åbningstider: 
Onsdag: 17.00 – 18.00 
Søndag: 11.00 – 13.00

Modtager stort affald, miljøfarligt affald, 
genbrugsting mv.

Tøjcaféen - Sten 2-26 
Åbningstider:     Onsdag: 16.00 – 18.00 
  Søndag: 11.00 – 14.00 
Kontaktperson: Pia Grindorf - Tlf.: 28 25 52 27 
p.grindorf@hotmail.com  
Aflevering af genbrugstøj kan KUN ske i 
åbningstiden.

LISTE OVER UDVALG

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

Genbrugsgruppen 
genbrugsgaarden@gbakken.dk

Grønt udvalg 
groentudvalg@gbakken.dk 
 
Legepladsudvalg 
legepladsudvalg@gbakken.dk

Lysudvalg 
lysudvalg@gbakken.dk

Husdyrudvalg 
husdyrudvalg@gbakken.dk 
 
Trafikudvalg 
Trafikudvalg@gbakken.dk 
 
Agendagruppen 
agendagruppen@gbakken.dk 
 
IT-udvalg 
itudvalg@gbakken.dk

Kunstudvalg 
kunstudvalg@gbakken.dk 
 
Beboerhusgruppen 
Dorte Brink  
Tlf.: 28 91 82 27

Husreglement udvalg 
Birthe Y. Nielsen   
birtyn57@gmail.com  

- KONTAKTER -
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Brugergruppen 
Birthe Y. Nielsen    
birtyn57@gmail.com

Koret 
Kristian Olesen 
Tlf. 28 36 50 81

Udstillingsgruppen 
Margit Kristensen Klok 
Tlf. 21 28 93 03 

Hanne Skov 
Tlf.: 27 29 13 99

Galgebakkens Seniorklub 
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

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

Købmanden 
Torv 2-10a 
Tlf.: 43 64 00 22 
Åbningstider:  
Alle ugens dage 08.00 – 19.00

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

Ejendomskontoret 
Galgebakken 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

Personligt på kontoret   
Hverdage:  08.00 – 08.30  
Onsdage tillige  17.00 –18.00 
pr. mail. galgebakken@bo-vest.dk

Når du henvender dig til os, bedes du sikre 
dig at vi får alle dine oplysninger.

Sender du en mail til os, vil vi sætte pris på 
at du i emnefeltet starter med at skrive din 
adresse, og gerne telefonnr.
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Såfremt du henvender dig flere gange vedr. 
den samme sag, vil det være en fordel for 
både dig og for os, hvis du husker at få 
navnet på den du taler med. Ved skriftlige 
henvendelser, vil vores navne altid stå nederst 
i den mail du modtager fra os.

På ejendomskontoret møder du 
Ejendomsleder:  Kenneth Skåning Fuglsang 
Førstemand:  Kenn S. Pedersen 
Driftssekretær Maria Roman Duus 
Driftssekretær: Betina Jarnved

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

BO-VEST 
Stationsparken 37 
2600 Glostrup 

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

Åbningstider 
Ma-ons:  10.00 – 14.00 
Torsdag:  10.00 – 17.00 
Fredag:  10.00 – 14.00

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

- KONTAKTER -
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Petanque årlige individuelle Galgebakken Mesterskab blev afholdt på en dejlig solfyldt 
sensommerdag den 22. august. Turneringen blev spillet med to indledende runder og en 
finale. Willy Møller Hansen blev en sikker vinder både af sin indledende runde kamp og af 
finalen. Sølvmedaljen gik til Jens Ohlsson og bronze blev vundet af Rene Leisin.
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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.

Presenning 5x4 m 10/200 kr

50 borde 80x120 cm & stole (incl. 
trækvogn) 10&3/200 kr (bestilles senest 
dagen før brug)

Værksteder:   
Autoværksted 25/100 kr   
Stor lukket autohal 10/100 kr  
Træværksted 10/100 kr  
Portnøgle 0/300 kr (kørselstilladelse fås i 
Udlånet)

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

Værktøj og redskaber:  
boremaskine, bore-/skruemaskine, 
båndpudser, cykelanhænger, damprenser, 
excentersliber, fliseskærer, græstrimmer, 
haveredskaber, el-hæftepistol, 
hækkeklipper, el-høvl, klaverseler, rundsav 
med skinne, rystepudser, slagboremaskine, 
borehammer, stiksav, stige (5 el. 6,2 m), 
symaskine, tapetafdamper, tapetbord 
(incl. værktøj), trekantsliber, trækvogn, 
trillebør/kærre, tæpperenser, varmluftpistol, 
vinkelboremaskine, vinkelsliber, week-
end børneseng.Værktøj til nedtagning 
af espalier. Værktøj til slibning af 
terrazzogulv i badeværelse (2 maskiner).

Leje af værktøj og redskaber: 10 kr pr. 
døgn. Week-end = 2 x døgntakst.

Spørg om det du mangler!

- BEBOERUDLÅNET -


