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- NYT FRA GAB -

Nyt fra GAB  
Ejendomskontorlederens 
fratrædelse 
Efter et par års uoverensstemmelser 
med Ejendomskontorleder Susanne 
Palstrøm, ift. driftsmæssige prioriteringer, 
uoverskuelige regnskabskonteringer mv, 
har Bo-Vest – efter flere møder med GAB, 
besluttet, at den mistillid der var, skulle 
medføre, at samarbejdet med Susanne 
Palstrøm måtte ophøre.

Informationsmødet om 
helhedsplanen 
Den 25. november blev der afholdt et 
informationsmøde på AIF-stadion. Her 
blev helhedsplanen grundigt gennemgået 
af diverse fagfolk. 

En kort oplistning:
 
v Lette facader bliver erstattet af 
præfabrikerede, isolerede facader. B og 
C-boliger opføres med karnap – som 
vedtaget på beboermødet 26. april 2016.
Nuværende betonfacader bliver enten 
stående og isoleret yderligere, eller fjernet 
og erstattet af en ny isoleret betonfacade.

v Nye badeværelser - som vedtaget på 
beboermødet 26. april 2016.

v Mekanisk ventilation med 
serviceskab – der kan åbnes og dermed 
serviceres udefra.

v Nye køkkener - man vil afrense og 
ændre de eksisterende kvalitets-køkkener, 
nye låger, nye skuffer mv., hvor det er 
muligt. Nye køkkener sættes ind, hvor de 
“gamle” køkkener er for skadede. Efter 

beboerønsker, har rådgiver arbejdet med, 
at køkkenerne bliver vendt til en åben 
løsning, man kan dog stadig beholde den 
gamle indretning.

v Gulvvarme over hele huset, som kan 
reguleres i alle rum.

v Rør og installationer fra 
krybekælder bliver ført ud i terræn.

v Omfangsdræn etableres.

v Krybekælder bliver mekanisk 
ventileret.

Yderligere og uddybende kan læses 
i referat fra mødet på renoverings-
hjemmesiden: https://www.galgebakken-
renovering.dk/

Hvad sker der – hvis vi stemmer NEJ 
til Skema B: det svarede VA’s formand 
Vinnie Hansen på:
 
Hvis vi stemmer nej til skema B, 
må beboerne selv betale for en evt. 
renovering, og der vil derfor - langt fra 
blive råd til de nu planlagte forbedringer. 
Landsbyggefonden betaler ¾ af den 
samlede renovering, og vil ikke støtte et 
nyt tiltag - skulle beboerne stemme nej.

Beslutningsreferater fra udvalg 
Bestyrelsen opfordrer alle udvalg til, 
at skrive små beslutningsreferater 
fra deres møder, de kan sendes til 
GABkontor@gbakken.dk - hvorefter 
de vil blive lagt op på Galgebakkens 
hjemmeside, så alle kan følge med 
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i, alt det spændende der sker og 
planlægges i området.

Kunstudvalget 
Kunstudvalget har fået bevilget 2000 
kr., så de kan plante krokus omkring 
Galschiøt figuren, vi glæder os til at se 
det smukke resultat til foråret.

Tak 
Heidi Nielsen er fratrådt bestyrelsen, vi 
takker for den store indsats.

På vegne af Bestyrelsen 
Anette og Anita

GAB ønsker alle en 
rigtig glædelig jul 
samt et godt samt 

lykkebringende nytår.

Karnapper på B og C 
boligerne af Jens Ellesøe Olsen

Karnapperne indgår som en del af 
Helhedsplanen. De blev opfundet 
af arkitekterne hos vores rådgivere 
NOVA5 og i en C bolig i Torv 
7, blev karnappen bygget og vist 
for beboerne. Nogle synes de 
er en god idè og andre at de er 
overflødige og ligegyldige. 
I en facebookdiskussion fornylig 
blev det oplyst at karnapperne, var 
blevet besluttet på et beboermøde 
d. 26. april 2016. På denne dag 
blev der afholdt et ekstraordinært 
beboermøde, hvor Vinie Hansen 
var dirigent. Vinie startede mødet 

med at sige følgende, som er citat 
fra referatet: ’Vinie indledte med 
at fortælle, at der ikke var tale om 
et traditionelt beboermøde, at der 
var tale om et orienteringsmøde, 
og at der ikke skulle foretages 
afstemning.’ Derfor er der ikke 
truffet endelig beslutning om 
karnapperne skal bygges. 
Det er stadig et åbent spørgsmål 
og karnapperne kan eventuelt 
blive sløjfet, hvis vi skal igennem 
en sparerunde i forbindelse 
med vedtagelse af den samlede 
Helhedsplan. 

- HELHEDSPLAN -
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Kære Jens Ellesøe
Du har på vegne af redaktionsudvalget i Galgebakken har forespurgt VA’s formand, 
om det kan bekræftes, at BO-VEST har udstedt påbud om, at afdelingsbestyrelsen skal 
underskrive en tavshedserklæring. Administrationen har kigget ind i sagen, og har fundet 
frem til, at der ikke er tale om et påbud men snarere vejledning af afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen i Galgebakken havde et konkret problem med, at medlemmer 
fortalte vidt og bredt om diskussioner, der fandt sted i bestyrelsen. 
Dermed havde bestyrelsen ikke det fortrolige rum, der gjorde, at de kunne diskutere 
problemerne før de kom til en fælles beslutning.
Det er et af magtens grundvilkår, at bestyrelser skal kunne holde sig tavs om de ting, 
der ikke er egnet til offentliggørelse, og at man normalt udtaler sig i fællesskab om sine 
beslutninger.
I de fleste erfarne bestyrelser er det én så indarbejdet erfaring, at man slet ikke behøver 
diskutere det.
Enhver bestyrelse har en rangfølge til løsning af det problem:
• Bestyrelsen taler om at enes om, hvad man fortæller udad til eller ikke fortæller. Hvis 

det ikke er nok, så kan man følge pkt. 2.
• Bestyrelsen tager sig tid til at gennemarbejde en forretningsorden, der fastlægger 

hvordan bestyrelsen vil samarbejde inklusiv, hvad der fortælles udad til, hvis man 
ikke kan enes om det, så kan man gå videre til 3.

• En erklæring, hvor alle medlemmerne indgår en musketered om kommunikation.
På den baggrund fremsendte BO-VEST en erklæring, som kunne underskrives, hvis ikke 
bestyrelsen kunne blive enige om at følge pkt. 1 el. 2. Der er dermed ikke udstedt påbud 
fra BO-VEST. 
På vegne af Vinie Hansen.
Med venlig hilsen
Mads Reddersen Gauguin  
Forretningsfører for Vridsløselille Andelsboligforening
Stationsparken 37 
2600 Glostrup 
Mobil: +45 6035 2605 
Telefon: +45 8818 0880 
www.bo-vest.dk / Linkedin

Om Tavshedserklæring
From: Mads Reddersen Gauguin [mailto:mal@bo-vest.dk]  
Sent: 5. december 2019 16:37 
To: ‘Jens Ellesøe Olsen’ 
Cc: Vinie Hansen, VA best_VA60_ PRIVAT; Afd.bestyrelsen Galgebakken_VA59 
Subject: Svar på henvendelse om tavshedserklæring i Galgebakken

- BEBOERDEMOKRATIET -
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- LÆSERBREV -

Til bestyrelsen
Jeg har med stor forundring læst, at vores bestyrelse har underskrevet 
et dokument om tavshedspligt – føj for en stinker. Hvordan kan vores 
bestyrelse uden om beboermødet, som er vores højeste instans her på 
Galgebakken, underskrive en tavshedserklæring. Denne må tilbagekaldes.

Jeg vil forlange, at dette spørgsmål diskuteres og afgøres på et 
beboermøde. Bo-Vest er ikke en myndighed men et administrativt organ, 
som vi betaler for at administrere vores bebyggelse og ikke andet. De har 
ingen ret eller lovlighed til at bestemme over vores beboermøde endsige 
vores bestyrelse. Jeg skal på beboermødet redegøre for juraen omkring 
denne TAVSHEDS ERKLÆRING det er en ommer.

Til IT-udvalget 
Vi er blevet orienteret om at YouSee slukker for 10 kanaler - vel nok de 
vigtigste for alle som er sportsinteresseret - med en så stor forringelse af 
vores abonnement og uden at sænke prisen.  
Hvad skal vi, som er sportsinteresseret gøre, når vi ikke kan se hverken 
landskampe eller det kommende OL? Nu skal vi have en ny udbyder, som 
ikke bare sådan forringer vores muligheder.

Med hilsen 
Christian Haxthausen - Sønder 1-4

- OM NYE HUSNUMRE -

Kære GAB
Hvor jeg ærgrer mig over, at jeg ikke fik stillet et ændringsforslag til 
Forslag 1, som blev vedtaget på beboermødet i går.

Når vi ønsker at fastholde strædenumrene, ville det være mere logisk at 
fortsætte stræde 9 til at omfatte de nuværende stræde 10, i stedet for at 
give os et 800 nummer.
Anita og Lysette virkede afvisende overfor at finpudse det vedtagne 
forslag, men måske I alligevel vil give ovenstående en logisk overvejelse.
Med venlig hilsen 
Lise Buchardt - Over 10-8



Renoveringen

Det betyder 
Fornyelsen

Galgebakken

Hvor de brændte hekse 
skal renoveres.

Renoveringen

Der betyder 
Forskønnelse 
Forbedring

Forbedring

af 
fejl. 

Sjuskeri 
koster dyrt

Renovation

Ordet bruges 
i forbindelse  

med fjernelsen 
af affald

Nu kommer 
Lastbilen med kæmpegab

Og Æder  
containernes indhold. 

De små affalds øer 
Skjuler grimhed 

og lugten.

I Efteråret 
Er øerne 
kønnest 

Med de røde og orange farver 
omkransende 

De blomstrede tage

Galgebakken 
Et liv 

Siden 70érne

Et liv Igen 
Snart???

Forhåbentlig 
Et godt liv!!!

RE...NO...VE...RIN...G

af Marina Testa Pedersen
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I sin tid, da Galgebakken blev bygget, 
tegnede arkitekterne et køkken med 
skabsplads. Plads til kolonialvarer, 
kosteskabsplads til støvsuger og kost 
og gulvspand og rengøringsmidler, 
plads til tallerkner og fade og glas 
og kopper, og plads til brødrister og 
bageforme og gryder og pander.  
You name it. 

Så gik det hverken værre eller bedre 
sådan, at boligerne 50 år senere skulle 
renoveres, og Landsbyggefonden, 
som skulle finansiere hovedparten af 
renoveringen, resolverede, at boligerne 
skulle isoleres bedre, og fordi husene 
blev isoleret bedre, var det nødvendigt 
at sørge for ventilation i lejlighederne. 
Det ville hjælpe på varmeøkonomien 
og hjælpe os af med skimmelsvamp.

Ventilation kan mig bekendt 
foretages på mange måder, men for 

Galgebakkens vedkommende skal 
det partout være et ventilationsanlæg,  
hvor aggregater til anlægget har brug 
for vores kosteskab.  Et andet af 
højskabene i køkkenet beslaglægges 
til VVS-styring.

Når vi som beboere er kommet med 
forslag til andre måder at ventilere på, 
har vi fået at vide, at kosteskabet er 
den bedst mulige løsning. 

Ingeniørfirmaet har nok haft for meget 
om ørerne, for de har ikke sørget for 
at få en køkkenindretningsekspert 
til at tegne og fortælle, hvordan vi - 
med lodder og trisser - kan indrette 
vores nye køkken, så der bliver plads 
til alle køkkentingene. Det bliver en 
hård nød at knække for bemeldte 
køkkenindretningsekspert.

Lars Messell - Vester 2-14
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- HELHEDSPLAN -

Køkkenskabene der forsvandt

RENOVERINGSDIGT
Varme i gulvet bliver dejligt

Især
når man om natten

på bare tæer
vakler afsted til dit toilet

sætter sig ned på det kolde bræt
tisser og tøffer tilbage

for atter søvnens sødme at smage
Åh mit dejlige varme gulv

og min seng
Især

Susanne - Vester 2-14



- LÆSERBREV -
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Skal vi finde os i at miste 2 
højskabe i køkkenet?
På informationsmødet den 25. 
november gik der et sus gennem 
forsamlingen, da det viste sig, at der 
ved renoveringen vil ”forsvinde” 
2 køkkenskabe til teknik og til 
ventilation. Det havde vi ikke set 
komme.  
For C-huse er det katastrofalt, og for 
de store B-huse er det forfærdeligt. 
Slemt er det også for A-husene, der 
mister hele garderobepladsen i en lille 
entre.

Den lille ventilationsgruppe har , med 
sædvanlig kompetent vejledning fra 
Sergio Fox, udarbejdet et alternativ, 
hvor der ikke  anvendes køkkenskabe. 
Vi viser her en principskitse for et 
sådant anlæg, som er anbragt i den 
høje del af toiletterne i C og B huse.

Anlægget har umiddelbart en række 
fordele pladsmæssigt, funktionelt/ 
synsmæssigt og økonomisk:

DE TO HØJSKABE BEVARES. 
Det undgås at nedlægge de to 
højskabe i køkkenet i alle boligtyper 
B og C, idet vi foreslår, at både 
varmeveksleren til fjernvarme og 
ventilationsanlægget placeres for 
oven på højvæggen i det nederste 
badeværelse - se tegning . Med den 
placering af de to tekniske anlæg 
imødekommes den meget markante 

beboerkritik af de forringede 
pladsforhold.

SYNLIGE OG 
PLADSKRÆVENDE KANALER 
UNDGÅS. 
I rådgivers (Orbicons) forslag er der 
en del kanaler, som sluger pladsen 
henover højskabene i køkkenerne, 
ligeledes forsvinder pladsen på den 
gennemgående hylde i entreen over 
indgangsdøren. Endvidere inddrages 
de hjemmegjorte hylder over 
mellemgangen, som mange beboere 
har glæde af til opbevaringsplads.

DET FORESLÅEDE 
VENTILATIONSSYSTEM ER 
BILLIGERE OG BEDRE 
Systemet er billigere i 
anskaffelses end Orbicons. 
Ventilationsanlægget vurderes at 
være et anlæg i en bedre kvalitet, end 
det beskrevne. Ventilationssystemet 
overholder desuden kravene 
i Bygningsreglementet. 
Ventilationsforslaget er baseret på 
hybrid mekanisk ventilation med 
et standard balanceret mekanisk 
ventilationsanlæg til de ”fugttunge” 
badeværelser, med indblæsning og 
udsugning samt fugtstyret udsugning 
fra emhætter og med friskluftindtag 
fra f.eks. spalter i vinduer.
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Forslaget er sendt til VAs bestyrelse 
og GAB med ønsket om at få 
bevilling til afprøvning i en af de 
tomme boliger. 

I skrivende stund har vi fået afslag på 
ansøgningen til VAs bestyrelse om at 
afprøve vores forslag til ventilation. 
Derfor må vi opfordre vores 

repræsentanter i HPU om at kæmpe 
for, at vi kan beholde højskabene.

En mere detaljeret gennemgang af det 
alternative forslag findes på:

 https://denlilleventilationsgruppe.
wordpress.com/



For anden gang i år havde BO-
VEST indkaldt til informationsmøde 
om den kommende renovering 
af GB. Rådgiverne fra NOVA-5 
og flere teknikere fortalte nyt om 
renoveringen og gennemgik indholdet 
af helhedsplanen efter granskerens 
anbefalinger. 

Den reviderede tidsplan ser 
nu således ud:

2020 - april: Prøvehuse opføres 
2020 - foråret: Beboermøde om 
D-husenes fremtid 
2020 - september: Beboermøde om 
Skema B, dvs. beboernes endelige 
godkendelse af helhedsplanen. 
2021 - påbegyndelse af arbejde primo 
2021.

Arbejdet med den enkelte bolig 
forventes at tage ca. 6 måneder; man 
vil påbegynde arbejdet med 15 nye 
huse hver måned.

- BEBOERDEMOKRATIET -
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Indtryk fra 
informationsmøde på 
stadion 25. november 2019
af Claes Solborg

Alt i alt en stor 
imødekommelse af 
beboerønsker med tilhørende 
stor forøgelse af tilskuddet 
fra LBF, som vi kun kan være 
tilfredse med !
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- INFO -
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Genhusning vil så vidt muligt 
finde sted i GB, efter besvarelse 
af spørgeskema for hver enkelt 
husstand. Der er p.t. 40 ledige boliger 
i GBK, og nyudlejning vil stoppe pr. 
december 2019. 

Huslejestigning kan der endnu ikke 
siges noget sikkert om, men fraregnet 
gevinsten ved den forbedrede energi 
(et lavere varmeforbrug) forventes 
p.t. en stigning af boligudgiften på 
10-12%. 

En af de tilbageværende knaster er 
ventilationsanlægget. LBF insisterer 
under henvisning til gældende BR 
(byggereglement) at der installeres 
et balanceret, mekanisk anlæg med 
varmegenvinding og kanaler. Det vil 
betyde inddragelse af to højskabe i 
B og C huse og 1 højskab i A huse i 
forbindelse med indvendig montering, 
hvilket afstedkom en del protester, 
især fra beboere i de små huse.

På mødet var der gentagne 

spørgsmål fra de fremmødte 
beboere til BO-VEST om denne 
løsning.

Så vidt beboerne vidste, kræver BR 
ikke kanalfremføring, men blot et 
”balanceret, mekanisk anlæg med 
varmegenindvinding”. Hvis det 
er tilfældet, hvorfor kan man så 
ikke installere, hvad der tidligere i 
debatten er kaldt et decentraliseret 
anlæg med luftindtag gennem 
ventilationshuller og udsugning via 
badeværelser og emhætte? Det kan 
laves for et væsentligt mindre beløb 
end det store anlæg. Når man går en 
tur ved de nyrenoverede gårdhuse i 
Vest, kan man se, at varmepumpen 
delvis er sat udenpå husene. Hvorfor 
kan den løsning ikke bruges i GB, evt. 
kombineret med inddragelse af kun ét 
højskab, hvis vi endelig skal have det 
store anlæg?

Læs hvad BO-VEST fortæller om 
mødet på https://www.galgebakken-
renovering.dk/nyheder
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VA´s bestyrelse har d. 6. december 
2019 afvist forsøgsprojektet med 
henvisning til, at det ikke lever op 
til Landsbyggefondens krav om bl.a. 
kanaler til alle rum.

Forsøgsprojektet skulle netop vise, 
at det er muligt at ventilere en B 5 
bolig med et ventilationsanlæg næsten 
uden kanaler og med et balanceret 
mekanisk ventilationsanlæg, som 
krævet af Landsbyggefonden.  
 
Idéen med ansøgningen var, at VA 
som boligorganisation skulle tage 
ansvar, og præsentere resultaterne 
for Landsbyggefonden for at få 
fonden til at omgøre kravet om 
ventilationskanaler til alle rum. 

VA´s bestyrelse har bl.a. begrundet 
afslaget sådan: 

Organisationsbestyrelsen ser ikke 
noget formål med at etablere et 
alternativt ventilationsanlæg, 
da det ikke kan blive en del af 
helhedsplanens løsning.

Men det er helt forkert! – Hvis 
VA´s bestyrelse og nogle aktive 
beboere sammen kæmpede imod den 
magtfuldkomne Landsbyggefond, 
så kunne vi sikkert slippe for et 
vanvittigt stort og dyrt anlæg, som 
totalt ødelægger indretningen af vores 
fleksible boliger. 

Den eneste måde at få undersøgt om 
et alternativt anlæg virker i praksis er, 
at vi selv gennemfører forsøget, og 
derfor blev VA´s bestyrelse spurgt om 
Dispositionsfonden ville betale for 
forsøget. 

Bestyrelsen i VA tør eller vil ikke tage 
kampen med Landsbyggefonden 
om ventilation uden kanaler på 
Galgebakken.
Vil du være med til at kæmpe for det?

- BEBOERINDLÆG -
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Ventilationsgruppen har spurgt VA´s bestyrelse, om de vil støtte et 
forsøgsprojekt med et alternativt ventilationsanlæg i et B 5 hus som 
betyder:
 
v at vi får et bedre og billigere ventilationsanlæg uden kanaler 
v at vi kan bevare de to højskabe 
v at spisepladsen i alle C husene bevares  
v at A husene ikke får beslaglagt entreen med teknikskabe



Et heldigt gennemført forsøgsprojekt 
vil være et meget stærkt argument 
over for Landsbyggefonden, som i 
forvejen dispenserer fra sine egne 5 
års krav med den valgte gulvløsning 
– næsten uden isolering mod 
krybekælderen – og som vil koste 
beboerne ekstra på varmeregningen i 
al fremtid. 

Det er super ærgerligt, at VA 
som organisationsbestyrelse ikke 
vil kæmpe sammen med nogle 
af beboerne, (tidligere har flere 
hundrede beboere skrevet under imod 
ventilationsanlægget), og åbenbart 
ikke kan eller vil se, at de alene sidder 
med nøglen til få lavet det forsøg, 
som en gang for alle kan demonstrere 

om et alternativt ventilationsanlæg 
virker. Tiden er inde til at få lavet det 
forsøg nu – om lidt er det for sent.

En visionær og modig bestyrelse 
ville stå last og brast med beboerne 
i den her sag – og tage kampen med 
Landsbyggefonden – hvem andre 
skulle ellers gøre det end beboernes 
valgte tillidsrepræsentanter.  
Er det godt at have en 
organisationsbestyrelse, der ikke vil 
eller tør kæmpe for beboernes sag?

Du kan se svaret fra VA på https://
denlilleventilationsgruppe.wordpress.
com/ 
                                 
Jesper Lohse Jørgensen
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Her ser jeg på en af tegningerne, 
at alle mine skille vægge i mit 
A4-hus bliver taget ned og nye 
vægge monteret. Fint nok, men 
mit spørgsmål/ sondering går på 
følgende:
 
I mit hus er væggen i stuen flyttet 
en meter ud mod køkkenet for at 
gøre rummet bagved større og med 
skydelåge i højre side.
På planchen er der en dør i 
venstre side, og væggen sat op 
på oprindeligt sted  (mit hus er 
spejlvendt i forhold til planchen). 
Jeg har ikke noget imod at få sat 

dør i, i stedet for skydelåge, men 
højre placering er vigtig i forhold til 
stuens brug og møblering, og selve 
væggen vil jeg gerne have opstillet 
samme sted som i dag. 

Får vi beboere mulighed for at 
komme med forslag til vores meget 
forskellige huses indretning ? 
   
Venlig hilsen.     
 
René Leisin - Neder 2-3a 

PS. Og … Flyt nu de to teknikskabet 
udenfor ... tak.

Bliver min stuevæg bare flyttet?
Jeg har nu nærlæst de mange plancher fra info mødet.
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C-huse skure

På infomødet om Helhedsplanen 
kommenterede jeg på det prøveskur, 
der er lavet ved C-4 prøvehuset. 
Det blev der ikke svaret på. For at 
undgå at opmærksomhed på skurene 
”forsvinder” i diskussionerne om 
køkkener, ventilation og gulve, så 
beskriver jeg problemet igen. Husk, 
at det er en særlig problematik 
for C-husene. I, der bor i de andre 
hustyper, vil jeg opfordre til selv at 
overveje, om de foreslåede skure 
opfylder jeres behov.

Prøveskuret er lavet med en dør og 
et langt rum parallelt med forhaven. 
Skuret har en dybde på ca. 150 cm. 
Det betyder, at det ikke er muligt 
umiddelbart at sætte en cykel ind i 
skuret. Det er ikke tilfredsstillende. 

Jeg er imidlertid 
meget ked af, at vi 
ikke får 2 rum sådan, 
som der er nu. Jeg 
bruger mit skur sådan, 
at jeg i det store rum 
har cykler og andre 
mere værdifulde 
ting, medens jeg 
bruger det lille rum 
til dets oprindelige 
formål nemlig som 
affaldsrum. Vi skal 
sortere og ingen af os 
har plads i køkkenet 
til alle de former, 
der skal sorteres i, 
og ingen af os går 
til affaldsøerne, 
hver gang vi har 

en flaske eller en papkasse. Vi har 
brug for et mellemlager. Jeg har 
mellemlager i det lille rum. Jeg har 
lås på det store rum men ikke på det 
lille rum. Jeg synes, at det vil blive 
meget besværligt, hvis jeg skal låse 
op hver gang, jeg skal have noget på 
mellemlageret, og jeg synes også, 
at det vil blive besværligt med et 
langt rum, hvor mellemlageret ikke 
kan være lige inden for døren, hvis 
cyklerne skal kunne tages frem og 
sættes ind uden for meget besvær.  
Derfor vil jeg foreslå, at vi får C-huse 
skure med samme rumopdeling, som 
vi har i dag.

Anita Sørensen - Sten 6 -1
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Ølbrød
Til ølsmagning i Beboerhuset 
i november smagte vi noget 
vidunderligt ølbrød. Her er 
opskriften:

INGREDIENSER
4,5 dl mørk øl
25 gram gær
2 dl youghurt
1 spk salt
2 dl havregryn
2 spk mørkt maltmel
3-4 spk rørsukker
11-12 dl hvedemel.

TILBEREDNING
• Gæren røres i øl og derefter røres 

yoghurt og salt i.
• Tilsæt havregryn og maltmel og 

rør grundigt.
• Tilsæt rørsukker og et par dl 

hvedemel.
• Tilsæt mere hvedemel indtil dejen 

er fugtig.

• Ælt dejen grundigt og dæk den 
med et vådt viskestykke.

• Lad dejen hæve til dobbelt 
størrelse (1-2 timer).

• Tag dejen ud på et meldrysset 
bord uden at ælte den.

• Skær dejen i 2 lige store stykker 
og form dem til brød.

• Læg brødene på en bageplade 
med bagepapir.

• Læg et fugtigt viskestykke over.
• Lad brødene efterhæve i en halv 

time.
• Drys derefter brødene med 

lidt mel, eller smør dem med 
olivenolie eller pensl dem med øl.

• Bag dem ved 220 grader 25-30 
minutter - bank på undersiden af 
brødene: De skal føles sprøde og 
hårde på overfladen og og lyde 
hule

• Bagetemperatur i varmluftovn: 

       Annebett Koch - Torv 3-3A

- BEBOERINDLÆG -
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På beboermødet den 5. december 
vedtog beboerne Agendagruppens 
forslag til den årlige revision af 
Galgebakkens Agendaplan.
I planen står der, at der i det 
kommende år skal arbejdes med miljø 
og bæredygtighed i Helheds-planen.

Planen indeholder også en status over 
miljøtilstanden på Galgebakken i 
2018-19. Her kan man læse, at der er 
kommet lys ved busstoppe-stederne 
ved Trippendalsvej, men ingen 
flisesti. Det vil GABs Trafikudvalg 
forsøge at få kommunen til at gøre 
noget ved.

Og man kan læse at cykelstien ned til 
Hyldespjældet er blevet repareret på 
Galgebakkens foranledning.

Beboerne spurgte ind til, hvordan 
det stod til med forbruget af vand 
og varme og el på Galgebakken. 
Agendagruppen kunne fortælle at 
forbuget så sådan ud:

Vand 2019  
Et mikroskopisk fald i forbrug, når 
man fraregner oversvømmelsen på 
Bakkens Hjerte.
Varme 2019  
En lille stigning i forbrug. 
El 2019 
Et uforklarigt lavt elforbrug.

Mødeindbydelse til beboerne
Vi holder Agendagruppemøde onsdag 
den 26. februar i Beboerhuset, hvor 
tanken er at diskutere grønne tage på 
vores skure. Også andre spørgsmål 
om Hlhedsplanen kommer på 
dagsordenen, fx solceller. 
Vi kommer med en dagsorden 
for mødet i GalgebakkePosten 
februarnummer.

Velkommen til Knud Hansen
Knud har efter flere års overvejelser 
besluttet sig for at gå ind i 
Agendagruppen, og det er vi glade 
for.

Agendagruppen

Agendaplan for Galgebakken
2019-20
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Hvad laver beboerhusgruppen 
og hvem er de?

Struktur 
Beboerhusgruppen er ligesom 
Afdelingsbestyrelsen valgt på det 
årlige regnskabsbeboermøde. Indtil 
videre har der ikke været noget fast 
antal i beboerhusgruppen, alle som 
har lyst til at være med er blevet 
valgt. Vi er som regel en 5–7 stykker. 
Beboerhusgruppen arbejder ud fra et 
kommissorium, som er vedtaget på et 
beboermøde i 2013. 
 
Kommissorium for beboerhusgruppen 
v Beboerhusgruppen (BG) vælges på 
det årlige regnskabsbeboermøde. 
Medlemmerne rekrutteres blandt 
Galgebakkens beboere.

v BG er ansvarlige for aktiviteterne 
i beboerhusene, beboerværksteder 
og i Udlånet i et samarbejde med 
Galgebakkens aktivitetsmedarbejder 

BG er ansvarlig for at overholde 
bevillinger/budget til drift af 
Udlånet, beboerhuse og afholdelse af 
Galgebakkens fester.
 
v BG er ansvarlig for økonomi ved 
salg i baren i beboerhusene. Overskud 
går til formål i beboerhusene. 
Et BG-medlem har spiritusbevilling 
til salg af spiritus i beboerhusene.
 
v BG fungerer som sparringspartner 
for aktivitetsmedarbejder.  
GAB og Driften kan deltage i 
beboerhusgruppens møder for at 
drøfte ønsker/forslag/forandringer i 
forhold til aktiviteter i beboerhusene, 
værksteder og Udlån.

v BG udøver primært sin virksomhed 
ved møder ca. hver anden måned, 
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men medlemmerne løser andre 
frivillige opgaver i forbindelse med 
beboerhusene.” 
 
Som man kan se af kommissoriet 
består arbejdet i gruppen i, sammen 
med aktivitetsmedarbejderen, 
at få ting til at ske i og omkring 
beboerhuset. 

Spisehusene
En primær og vigtig aktivitet er 
spisehusene onsdage og fredage og 
enkelte lørdage. For en billig penge, 
35 kr. for voksne kan man onsdag 
få et dejligt måltid, ligeledes om 
fredagen hvor det er lidt dyrere og lidt 
finere mad. Man slipper for indkøb, 
madlavning og opvask. 
Nyindflyttede kan få gratis 
spisebilletter til en valgfri dag. 
 
Traditioner 
Herudover har vi alle de skønne 
traditioner på Galgebakken, som alt 
efter arten af festligheden tiltrækker 
forskellige beboere. 
 
Her kan nævnes:  
v Nytårspub d. 1.1 hvor man kan 
pleje tømmermændene med en øl, en 
cola, en lille en og en hotdog. 
 
v Fastelavn hvor der er tøndeslagning 
for alle aldre og åbent i cafeen i huset 
med varm kakao og fastelavnsboller.  

v Majfesten i samarbejde med 
områdets institutioner, med optræden, 
mad og musik og dans. 
 
v Sankthansfest på det grønne 
område ved bakken med fakkeltog fra 

beboerhuset, politisk tale og salg af 
øl, vand og popkorn. 

v Markedsdag i september hvor man 
kan få solgt ud af alt det man ikke 
har brug for mere og hvor der også 
er åbent i cafeen i huset, og dejlig 
musik. 
 
v Høstfesten en lørdag aften hvor vi 
synger og spiller sammen og hvor 
årets Galgenfugl uddeles til en eller 
flere beboere som har gjort noget godt 
for fællesskabet i årets løb. 

v Halloween, uhygge for børn. 

 
v Julen byder på både julebanko med 
julemad, koncert foran købmanden 
med dejlig gullashsuppe, julefest for 
børnene og hele 2 julemarkeder.
 
Øvrige arrangementer 
Desuden kan året i beboerhuset 
indeholde arrangementer i samarbejde ►
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med biblioteket, arrangementer med 
musik og dans om lørdagen, ølsmagning, 
fodbold og håndbold på storskærm og 
andre sjove arrangementer som beboerne 
finder på og som aktivitetsmedarbejderen 
støtter op om som f.eks. sankthans 
for børn, og som noget helt nyt i år 
fredagsbar, som har rigtig god tilslutning.
Alle beboere er velkomne til at komme 
med gode ideer til arrangementer.

Beboernes aktiviteter 
Desuden bruges beboerhuset jo til 
et hav af aktiviteter som forskellige 
beboere står for, strikkeklub, ler, 
malergruppe, udstillingsgruppe, yoga, 
gymnastik, kor, musikforsyningen og 
der er sikkert flere. Alt dette er presset 
ind i beboerhuset lige nu, fordi vi har 
mistet det lille beboerhus. 
 
Frivillige 
Al aktivitet bygger på frivillige, også 
de mange spisehuse, så jo flere der er 
med, jo flere muligheder har vi for at 
lave noget sammen. 
 
Aktivitetsmedarbejderen 
Alt dette med arrangementer 
i beboerhuset og omegn, med 
værksteder og med udlånet kunne 
ikke fungere uden vores ansatte 
aktivitetsmedarbejder, som der 
heldigvis på sidste budgetbeboermøde 
var stor opbakning om. 

Vi har haft aktivitetsmedarbejder i 
Galgebakken i mange, mange år og disse 
medarbejdere og deres kæmpeindsats 
igennem årene har været en drivende 
kraft, sammen med de frivillige, 
som betyder at vi i Galgebakken har 
et rigt fællesskab som mange andre 
bebyggelser kigger på og besøger, når de 

gerne vil etablere noget lignende. 
Aktuel udfordring 
Netop i disse år, hvor vi står med 
store udfordringer på Galgebakken 
med vores renovering/helhedsplan, er 
det særlig vigtigt at vi står sammen og 
værner om det fællesskab vi har. 

Med nedrivningen af klubben 
Bakkens Hjerte, mistede vi vores lille 
selskabslokale, vores beboerudlån, 
som blev genetableret i vaskeriet, 
og vores beboerværksted, som p.t. 
er etableret i pavilloner. Udgiften til 
disse pavilloner dækkes af den husleje 
vi ikke mere betaler for lokaler i 
Bakkens Hjerte. 

Vi savner meget det lille beboerhus til 
både udlejning, møder og aktiviteter. 
Det store beboerhus er stort set i brug 24-7. 
 
Fremtiden 
En hovedprioritet for 
beboerhusgruppen i de kommende 
år er, i samarbejde med GAB, at få 
reetableret de lokaler vi har mistet. Vi 
tænker lige p.t. at det skal ske i form 
af tilbygning til vores beboerhus, 
men det er selvfølgelig noget der 
skal drøftes og besluttes på et 
beboermøde. 

Ligeledes så vi gerne at vi på 
Galgebakken fik en større debat om 
vores fællesskab, hvordan det kan 
videreudvikles så vi både bevarer 
det der fungerer godt og får nye 
ting i gang som tiltrækker nye og 
unge beboere, så vi kan bevare de 
værdier Galgebakken bygger på, 
nemlig fællesskabet og sammenholdet 
beboerne imellem.
Beboerhusgruppen

◄
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Albertslund Kommunalbestyrelse 
har fornylig vedtaget budget for 
2020. I budgettet er det vedtaget, 
at den nye klub skal opføres som 
det oprindeligt projekterede. Det 
vil sige, at der bliver ikke tale 
om at reducere på størrelsen af 
bygningerne, som det ellers var 
frygtet, da entreprenørerne i første 
omgang havde afgivet priser på 
opførelsen. Deres priser var nemlig 
langt over kommunens budget. 
I budget 2020 er der afsat flere 
penge til klubbyggeriet og der 
pågår lige nu forhandlinger med 
entreprenører med henblik på en 
aftale om at opføre den nye klub 

indenfor rammebeløbet og uden at 
gå på kompromis med projektets 
indhold. Klubben forventes at stå 
færdig medio 2021.   

Af Jens Ellesøe Olsen

I sidste nummer af bladet skrev vi, 
at entreprenør Jensen havde glemt 
at tage sine gå-paller med sig, da 
han afsluttede nedrivningen af 
Bakkens Hjerte.

Dette er imidlertid ikke 
rigtigt. På Beboermødet den 
5. december fortalte Jens fra 
Driften, at kommunen havde 
besluttet at lade pallerne blive 
liggende, fordi der vil være brug 
for dem, når det nye Bakkens 
Hjerte skal bygges. 

Der er tale om paller af ikke-
imprægneret træ, så de vil kun 

kunne modstå vind og vejr i en 10 
års tid. Og græsset under pallerne 
vil nok have svært ved at gro, fordi 
pallerne dækker for sollyset.

Red

Status for Bakkens Hjerte

Jensen glemte ikke pallerne 

Hvad er planerne for byggeriet og hvornår går det i gang?
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- REDAKTIONEN -

Hvem er vi?
Vi er 6 i redaktionen. Nogle er gamle, nogle er halvgamle, og 
så er vi 2 novicer. Du kan læse om os nedenfor.

Christian Desfeux: 
Jeg kom til redaktionen for nylig, 
for som Grafiker syntes jeg, at vores 
lokale blad trængte til en kærlig hånd. 
Mange beboerblade har en meget 
alvorlig tone og fungerer som 
bestyrelsens værktøj til at fortælle 
beboerne om, hvad der er lovligt 
og ulovligt. Sådanne blade gider 
beboerne ikke at læse. Gode 
beboerblade bør bruges til at 
skabe interesse for fælles tiltag 
og påvirke beboernes adfærd og 
holdning på en positiv måde. 
Beboerblade skal henvende sig til alle 
aldersgrupper og skal være positive 
og imødekommende ogsætte et højt 
niveau for beboerdialogen. Bladet 
skal bruges til at fortælle de positive 
og sjove historier.

Claes Solborg: 
Jeg er med til at lægge 
den redaktionelle linje for 
GalgebakkePosten, og jeg deltager 
løbende i redaktionsmøderne. 
Derudover skriver jeg til bladet om 
Demokrati-serien, interviews mm.Den 
primære kontakt til GAB og Driften 
er også min opgave. Endelig leverer 
jeg fotos til layout.

Jens Ellesøe Olsen: 
GalgebakkePosten er et vigtigt 

medie til oplysning om, hvad 
der sker på Galgebakken, med 
information fra grupper, udvalg, 
afdelingsbestyrelse og beboere.Jeg 
skriver til bladet samt arbejder med 
layout og korrekturlæsning af artikler, 
somredaktionen modtager. Desuden 
er jeg optændt af at modernisere 
bladet og gøre det mere interessant at 
læse for en bredere kreds af beboere. 
Redaktionen er ved at implementere 
en platform i skyen (Google Drev), 
som vil gøre redaktionsarbejdet 
væsentligt lettere.

Lars Messell: 
GalgebakkePosten skal være et 
levende blad. Det skal fortælle hver 
måned om, hvad der rører sig på 
Galgebakken.  
Redaktionelt arbejde: Jeg deltager 
i arbejdet med at lægge den 
redaktionelle linje. Journalistisk 
arbejde: Jeg får beboerne til at skrive, 
og jeg skriver selv. 
Layout: Jeg er med til at layoute 
bladet.

Lise Buchardt: 
Jeg er ny i redaktionen. 
GalgebakkePosten har altid været som 
en længe ventet ven imin postkasse. 
Det er en god måde at følge med i 
livet i vores bebyggelse. Jeg syntes 
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dog, at der var for få billeder i bladet, 
så derfor har jeg tilmeldt mit kamera 
og mig til redaktionen.

Nina Vestergaard: 
Jeg har været med i 
GalgebakkePostens redaktion siden 

sidste århundrede. Jeg har mest 
været illustrator og forsidetegner.
Jeg er ikke så skrivende, men ind 
imellem kommer der et par ord.Ellers 
deltager jeg i redaktionens møder og 
beslutninger.

Æbleskiver med det hele
Vores købmand Asif byder på spiseklare æbleskiver med varm glögg. Du 
behøver ikke tage krus og bestik og servietter med. Det har han sørget for. 

For 30 år siden fortalte Glistrup til 
boulevardpressen at han havde købt 
en pose med frosne æbleskirver til 
servering, fordi famlien kom på 
besøg. Han tog de frosne æbleskiver 
ud af fryseboksen og puttede dem 

med plastikmballage og det hele ind 
i ovnen ved 200 grader. 

Familien sagde nejtak til 
serveringen og bad ham tage sig af 
ting, som han havde forstand på.

Glistrup ku’ ikke finde ud af det



Hvordan slipper Danmark af 
med unødvendig emballage? Og 
emballage der ikke kan genbruges! 
Hvad kan vi hver især gøre for at 
få producenter og myndigheder og 
politikere til at gøre noget ved det?

Genbrug af emballageaffald handler 
ikke kun om borgernes kilde-
sortering. Mindst lige så vigtigt 
er det at kigge på emballage-
producenterne og detailhandlerne. 
Og det er nødvendigt, at politikerne 
i lovgivningen omkring returpant og 
afgifter på emballage kommer ganske 
væsentligt op i omdrejninger, så det 
simpelt hen bliver meget dyrere for 
producenten og detail-handleren at 
overforbruge emballage. Det vil være 
tåbeligt at ignorere dette og kun sige 
sorter, sorter, sorter!  
 
Lidt kan vi dog gøre ved at købe 
de varer, der er mest bæredygtigt 

emballeret. Selvom det for nuværende 
måske kun er at rokke lidt med ørerne, 
så skal det gøres alligevel.

Og så over til en lille situations-
rapport med baggrund i lokale 
erfaringer:

Plast

 
Snart sagt alle dagligvarer er 
pakket ind i plast. – Vi ved, at 
det er nødvendigt at genbruge og 
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Emballage
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recirkulere, hvis det ikke skal gå helt 
agurk med natur og miljø. – Vi prøver 
at sortere det, så godt vi kan.

Onde tunger hævder, at meget af 
den plastikemballage, vi sorterer, 
bliver brændt. Det vil jo unægtelig 
være ret demotiverende, hvis det 
er rigtigt, men det er det ikke! Der 
er mangel på plastikaffald som er 
genbrugeligt. Arla f.eks. ville godt 
fortsætte med deres mælkekasser i 
grønt genbrugsplast, men det var der 
ikke råvarer nok til, så det bliver sorte 
genbrugsplastkasser i stedet.

Så naturligvis har de onde tunger ikke 
ret. Men det er ikke det samme som 
at sige, at der ikke er problemer. Et af 
de største er, når forskellige plasttyper 
blandes sammen i en emballage, 
så de er svære at sortere, eller når 
plast og papir blandet sammen som 
f.eks. i brødposer med gennemsigtigt 
plastikvindue.

Når du køber ind, så vælg varer, 
hvor det er angivet at plasten kan 
genbruges.

Der er også gang i processer, hvor 
genbrugsbranchen prøver at finde ud 
af at genbruge det svært sorterbare 
plast til granulater, fyldmateriale o.s.v.  
Her er vi ikke ved vejs ende. Men det 
er genbrugsbranchen der har nøglen. 
Med robotteknologi og teknologisk 
udvikling i det hele taget, kan en langt 
større del af vores plastikemballage 
gøres genbrugeligt.

Papir og pap 
Det ser ud til at papirmængderne 

aftager i disse år, og at vi begynder 
at nærme os ”det papirløse sam-
fund”, som folk har fablet om i flere 
årtier. Nu taler Brugsen om at stoppe 
udsendelsen af reklameaviser, fordi 
så meget efterhånden er digitalt. Men 
der er lidt vej endnu, og der vil langt 
frem være papir, der skal sorteres og 
genbruges. Jeg tror, papirsorteringen 
vil betyde noget lang tid fremover. 
Og genbrugspapiret med den svagt 
gråbunlige tone er egentlig yderst 
behageligt at skrive og tegne på. 
Papirsorteringen er vist ret effektiv, 
men med plads til forbedringer.

Kan vi begrænse papemballagen? 
Næppe noget væsentligt i sig selv 
– foreløbigt. Men vi kan tænke 
lidt mere i genbrugsmentalitet for 
elektronik, møbler o.s.v. Og måske 
opdager forretningerne så, at vi er 
trætte af det eksorbitante emballage-
forbrug.  
 
Også her: lovgivning og afgifter, 
der gør emballagen dyrere. Og det 
virker da rimeligt og enkelt nok at ►



lave returpant på pap! Og selvfølgelig 
skal papkasserne foldes og presses 
sammen, så de ikke lynhurtigt fylder 
hele containere. 

Metal

 
Er den fraktion ikke så lille i sig selv, 
at det er bedre at køre den over på 
Genbrugsgården og bruge containerne 
på affaldsøerne til noget andet, f.eks. 
en container mere til plast? Belær 
mig, hvis jeg tager fejl!

Organisk affald – det vi skal 
putte i de grønne poser 
Jeg har stadig lidt svært ved at 
forstå, at der er et væsentligt positivt 
energiregnskab ved at køre det langt 
væk til bioforgasning m.v. med 
tilsvarende forbrug af benzin og diesel.  
– Var det ikke en fejl, at vi gjorde 
hjemmekompostering næsten politisk 
ukorrekt? – Vis mig det positive 
energiregnskab og jeg vil fluks æde 
min sure kritik i mig igen! Men 
selvfølgelig er det indlysende, at folk 
der ikke orker at hjemmekompostere, 
fortsat skal brug ordningen, som 
den er nu. Og man skal selvfølgelig 
ikke hjemme-kompostere, hvor 
der er lugt og sundhedsgener som 
kødaffald, fiskeaffald m.v. Og 
hjemme-komposteringen skal være 

i en kompostbeholder med fast og 
hård bund. Man kan gerne kombinere: 
gulerods- og kartoffelskræller, blade, 
småkviste fra haven og lignende 
i kompostbeholder,  madrester og 
kødaffald og lignende i de grønne poser.

Restaffald, fedtede 
pizzabakker, køkkenrulle m.m.

Det kan jo ikke genbruges hverken til 
papir eller pap. Og det er noget stads. 
Løsninger: emballagepant, 
spise mindre pizza, brug mindre 
køkkenrulle.

Konklusion 
Det gælder om både at forbedre vore 
sorteringsvaner og om at stille krav 
til producenter og forretninger.  Og 
returpant er en meget vigtig spiller. 
Disse ting skal gå hånd i hånd. 
Det er for perspektivløs, at vi skal 
”nøjes med” at blive bedre til at 
sortere stigende affaldsmængder. 
Tag din kultur med over i 
butikken, når du handler, og når du 
stemmer til kommunalvalgene og 
folketingsvalgene.

Poul Evald fra Agendagruppen

- MILJØ -
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Hvem betaler regningen for 
skimmelrenovering?

Alene i 2019 er udgifterne til 
skimmelrenovering eksploderet og 
forventes at runde svimlende 16 mio 
kroner, hvilket er 9 mio kr. mere end 
der er budgetteret.  
 
Udgifterne dækker foruden den 
egentlige renovering også udgifter 
til genhusning samt tab af husleje-
indtægter for tomgangsboliger, d.v.s. 
boliger, som står tomme, fordi det 
ikke kan svare sig at istandsætte dem.

Indtil nu er udgifterne blevet dækket 
over konto 116 i Galgebakkens 
budget og har altså påvirket vores 
husleje i opadgående retning. 

Men heldigvis indgår det i 
helhedsplanen, at alle disse udgifter , 
vil blive tilbageført til Galgebakken. 
Landsbyggefonden vil med 
Helhedsplanen dække de rene udgifter 
til renoveringsarbejderne samt til 
genhusning, og VA’s dispositionsfond 
dækker mistede indtægter på 
tomgangsboliger. 
 
Rent praktisk vil det virke på den 
måde, at pengene kommer til at indgå 
i Galgebakkens egenfinansiering 
af vores andel i den samlede 
helhedsplan. 

Galgebakkens Økonomiudvalg

40 mio kr har det kostet Galgebakken igennem de sidste 10 år.
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Interview med Lenka Klapková
af Claes Solborg

Lenka er førskolelærer i 
Albertslunds venskabsby, 
Ricany, nær Prag. I 
forbindelse med Bakkens 
Kors besøg dér i efteråret 
har hun nu været på 
besøg i Albertslund, hvor 
Galgebakkeposten talte med 
hende.

Lenka følte sig lidt fastlåst i sin måde 
at undervise på og ville gerne ud og 
se noget andet. Hun arbejder på en 
privatskole i Ricany og opdagede, 
at Albertslund var en venskabsby. 
Hun henvendte sig til korets dirigent, 
Morten Präem, og fik etableret 
forbindelse til folk fra Baunegaarden 
og Mie fra ”Ved Vejen”. Den dag, jeg 
taler med hende, har hun været på 
Baunegaarden for første gang.

Hvad synes du om Baunegaarden? 
Jeg er meget imponeret over den 
frihed, børnene har; hjemme forventes 
jeg konstant at overvåge alle børn, og 
her er det så forskelligt: De kan gøre, 
hvad de vil, og lærer på den måde en 
masse om sig selv.

Her har skoler og institutioner et 
dobbelt formål: Det faglige og det 
sociale. Lærerens og pædagogens 
håndtering af dette er yderst vigtig. 
Er der også et dobbelt formål med 
din skole? 
Min privatskole har en del penge og 
kan klare sig med kun 15 elever i 
klassen; skolen har sin egen psykolog, 
som er specialist i relationer. Skolen 
er tosproget, der undervises både 
på engelsk og tjekkisk helt fra 
børnehaven. Børnene lærer virkelig 
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at kommunikere på engelsk, og lærer 
om verden på engelsk. Der er endda 
klubaktiviteter efter skoletid, som 
foregår på engelsk.

Modtager skolen også elever med 
særlige behov ? 
Ja, men ikke alle børn kan klare 
det tosprogede miljø. Vi har dog 
mulighed for at sætte støtte på disse 
børn.

Hvad betaler forældrene ? 
Det koster CKK 17000, det svarer til 
omkring DKK 5000 om måneden.

Det lyder meget dyrt, betaler staten 
noget af udgiften ? 
Ja, nogle familier modtager støtte, 
men mange børn kommer fra eliten. 
Jeg ved det ikke helt præcist, men 
Ricany er en rig by – folk med gode 
jobs arbejder inde i Prag men bor i 
Ricany.

Lenka vender hele tiden tilbage til sin 
oplevelse af Baunegaarden, og den 
frihed børnene har der. Det vil være 
utænkeligt i hendes skole.

Vi arbejder meget med begrebet 
selvværd, ”hvem er jeg?” 
Ja, det er det, der mangler i Tjekkiet; 
vi har ikke tid til at fokusere så meget 
på det.

Hvordan er dialogen med 
forældrene? 
Vi evaluerer den enkelte elev sammen 
med forældrene, men det drejer sig 
ofte om meget konkrete ting, om 
at komme til tiden og den slags. 

Det ville være fint at tale mere om, 
hvad børnene kan, end det der skal 
korrigeres.

Hvordan tiltaler eleverne dig? 
Bruger de fornavn? 
Nej, de kalder mig ofte for ”Fru 
Lærer”, men det er sådan set OK, 
at de kalder mig for Lenka, som 
nogle børn gør. Mødes vi på gaden, 
tiltaler de mig mere formelt. Selv 
tiltaler vi rektor formelt med hendes 
efternavn, især på de offentlige 
skoler. På privatskoler er der et mere 
uformelt forhold mellem ledelse og 
medarbejdere.

Hvad synes du generelt om livet i 
Prag? 
Jeg  holder virkelig meget af at bo i 
byen, hvor jeg bor tæt på centrum. 
Min mand og jeg bor i en god lille 
lejlighed, med et køkken-alrum og et 
soveværelse. Jeg vil ikke blive i Prag 
hele mit liv, men der er så mange 
muligheder for at går ud, teater, bio, 
koncerter, som vi nyder sammen 
med vores venner. En af de få ting i 
byen, jeg ikke holder af, er de mange 
hundelorte allevegne (!)

På længere sigt, når vi får børn, vil vi 
gerne lidt længere ud, selvom det ikke 
skal være en lille landsby langt ude på 
landet. 

Jeg ville en gang meget gerne til 
Finland, som har et meget godt ry, 
rent pædagogisk, men nu er jeg gift 
og har besluttet at blive. Min skole 
giver mig dog mange muligheder for 
personlig og faglig udvikling.
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Find Galgebakken 117
På Beboermødet den 5. december 
vedtog beboerne, at vi alle skal have 
nye adresser. Det gør det lettere for 
ambulancer og postbude og andre 
udefrakommende at finde os. 

Heldigvis bliver min postadresse ikke 
ændret fra Galgebakken Vester 2-14a 

til Galgebakken 117, for så ville det 
blive svært at finde mig. Prøv selv.

GAB vil opsætte skilte ved 
P-pladserne om, hvor det er bedst at 
gå ind for at finde et nummer.

Lars Messell - Vester 2-14 

- BEBOERINDSLÆG -
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- SAMLERHJØRNET -

Frimærker fra Sydamerika

I den forløbne måned har jeg skaffet mig 
en del frimærker fra Bolivia. Min datter 
er nemlig rejst på et 3-årigt ophold til La 
Paz, og jeg tager over og besøger hende 
til foråret, og så vil det jo være godt at 
vide lidt om frimærker fra Bolivia. 

Jeg har også fået brevkort fra 
NordKorea. Det var fra en af mine 

fans, som satsede på at jeg ikke havde 
postkortets frimærke i min samling. 
Og ganske rigtigt, det havde jeg 
ikke. Desværre var håndskriften på 
brevkortet vanskeligt tydbart, så jeg 
ved ikke, hvilken fan  der er tale om.

af Lars Messell - Vester 2-14 

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
Vi har lovning på en artikel om en mand der samler på tandpasta.

Frimærke fra 2006, da Evo 

Morales blev valgt til præsident.
fra NordKorea
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- ØKONOMI -

Planlagt periodisk 
vedligeholdelse af 
Galgebakken
Galgebakkens driftsbudget indeholder en langtidsplan for 
vedligeholdelse, den hedder PPV.
af Jens Ellesøe Olsen

PPV står for Planlagt Periodisk 
Vedligeholdelse og er en 20-årig 
langtidsplan. PPV er beskrevet i 
Driftsbekendtgørelse for Almene 
boliger, som er vedtaget i Folketinget. 
 
For Galgebakken er PPV ret 
omfattende og lægger hvert 
år beslag på ca. 13 mio kr. I 
huslejekroner betyder det, at 20 
% af din huslejebetaling bruges til 
henlæggelser. 
 
PPV’en indeholder alle 
vedligeholdelsesopgaver, der 
forventes udført indenfor de næste 
20 år, og er derfor en opsparing. Det 
er sådan set meget fornuftigt, at vi 
foretager denne opsparing. 
I modsat fald skulle vi på kort tid, 
indenfor et budgetår, finansiere 
meget store opgaver som f.eks. ny 
tagbelægning i hele Galgebakken 
eller udskiftning af vinduer og 
døre. Det ville medføre en vældig 
huslejestigning indenfor et enkelt år. 
Lige nu har vi en opsparing 
stående på ca. 20 mio kr, som 
altså er båndlagt til de fremtidige 
vedligeholdelsesopgaver.

 
 
I Galgebakkens økonomiudvalg er vi 
gået i gang med at gennemgå PPV. 
Udfordringen er, at Helhedsplanen 
snart bliver udført (fra 2021 til 2025). 
Dermed skal rigtig mange poster 
i PPV slettes samtidig med, at der 
skal tilføjes nye opgaver. F.eks. 
har vi lige nu stående, at beholdere 
i varmecentraler skal udskiftes 
i 2023 til en pris af 2,7 mio kr. 
Denne post skal slettes, eftersom 
varmecentralerne nedlægges under 
Helhedsplanen. Og sådan er det med 
rigtig mange af posterne i PPV. På 
den korte bane vil vores forbrug 
af opsparingen falde og dermed 
frigøre midler, som dog vil blive 
indregnet i vores egenfinansiering af 
Helhedplanen.
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Blandt meget andet har 
Økonomiudvalget focus på en post, 
der hedder ”Ekstern granskning 
af PPV”, som koster 703.000 kr. 
og skal udføres i 2020 (og derefter 
hvert 5. år). Det dækker over, at et 
uvildigt firma skal sikre, at alt er 
medtaget i PPV’en. Dette er fastlagt i 
Driftsbekendtgørelsen.

 

Det, synes vi i udvalget, er meget 
uhensigtsmæssigt og spild af vores 
penge, idet Helhedsplanen vil flå 
vores boliger fra hinanden og bygge 
op på ny, hvilket vil give et helt andet 
udgangspunkt for den fremtidige PPV.

Vi arbejder derfor på at overbevise 
BO-VEST om, at vi venter med 
granskningen til efter 2025.

Vi er blevet oplyst om, at Drift-
kontoret har været udsat for 4 
flytninger inden for de seneste år. 

Det er derfor forkert, at vi på 
forsiden i bladets novembernummer 
skrev, at Driften havde været udsat 
for 3 flytninger.
Vi beklager, og siger tak til Driften 
for at have fortalt os det.

Red.

Driften tæller bedre 
end redaktionen

Idé: Lars Messel - Tegner: Mikkel Massel

Strip 
nummer 

4
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Billigt nyt gulv i badeværelset

Kor og Hornorkester

Nytårspub

Det koster ikke meget mere 
end lidt fysisk arbejde med at 
slibe og polere dit terrazzogulv 
i badeværelset. Du kan slibe dit 
gulv med maskiner og slibepapir, 
som vi har til udlejning og salg fra 
Beboerudlånet. 

Efter at du har fjernet kalken med 
en let slibning af gulvet, giver du 
gulvet et lag specialolie der også 
fås her i Beboerudlånet. Olien er 

billig, for jeg var tilfældgivsvis på 
indkøb

 Black Friday. fEfter 20 minutter 
fjerner du det overskydende lag 
olie, og dit gulv ser flot og blankt 
ud. Næsten som et helt nyt gulv. 
Vejledning til brug af maskinerne 
fås naturligvis når du låner dem. 
Så behøver du ikke kede dig i 
juleferien.

Efter en travl december med 
masser af juleaktiviteter på 
Galgebakken ønsker vi hinanden 
glædelig jul torsdag d.19.12. 
kl.17.00. Det sker med musik af 

Galgebakkens kor og hornorkester 
på pladsen ved købmanden. Der er 
naturligvis gullasch, æbleskiver og 
gløgg til de kolde tæer.

Allerede onsdag d.01.01. har vi 
den første aktivitet i 2020. Det er 
den traditionsrige nytårspub hvor 
vi ønsker hinanden godt nytår. Der 
er naturligvis åbent i baren med de 
sædvanlige gode Galgebakke priser 
på kolde drikke. I dagens anledning 
kommer Adolfo & Co. og serverer 
de lækreste hotdogs. De er gratis, de 
gode hotdogs, så længe lager haves.

Husk i øvrigt at Beboerudlånet 
holder åbent d.27.12. fra kl.16.30 
til 18.00 og d.28.12. fra kl. 10.30 
til 11.30. Søndage, helligdage 
og mandage samt d.24.12. er der 
lukket. 

God jul og godt nytår til 
alle på Galgebakken fra 
Aktivitetsmedarbejder Henrik 
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KONTAKTOPLYSNINGER

Afdelingsbestyrelsen 
Kontor - Øster 10-7a 
Tlf. 31 98 08 58, bestyrelsen@gbakken.dk 

 

Formand:   Maria Ottesen 
Næstformand:  Lysette Hansen 
Sekretær:    Lasse Wilson 
Kasserer:     Thomas R. Rasmussen 
Medlemmer: Zahir Bashir 
  Janik La cour 
  Karsten Ankerdal 
  Anette Pedersen 
  Anita Parly Jensen 
  Mathias Hansen
 
Galgebakkens hjemmeside 
www.gbakken.dk 
Administrator: galgebakken@mail.dk

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

Genbrugsgården - Øster 7-10 
Åbningstider: 
Onsdag: 16.00 – 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: Maj-Britt Tlf.: 51 91 12 62 
maj-britlykke@live.dk

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

- KONTAKTER -
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Brugergruppen 
Birthe Y. Nielsen

Koret 
Kristian Olsen 
Tlf. 28 36 50 81

Udstillingsgruppen 
Margit Kristensen Klok 
Tlf. 21 28 93 03 

Hanne Skov 
Tlf.: 27 29 13 99

Pensionist klub 
Torv 2-14 
Henrik Nordfalk 
Tlf.:43 64 14 51

Petanque gruppe 
Steffen Stripp 
Tlf. 23 29 69 28

Havevennerne 
Janne Jørgensen 
Tlf.: 40 44 78 425 
janneljorgensen@gmail.com

ANDET

YouSee 
Tlf.: 70 70 41 24 
kundeservice@yousee.dk 
Ma-To  08.30 – 17.30 
Fredag:  08.30 – 16.30

Hjælp til GB’s it-netværk og YouSee 
Kristian Olsen 
Tlf.: 28 36 50 81 
kmo@post13.tele.dk

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

Cykelværkstedet 
Sønder 1-5 
Tlf.: 28 35 03 01 
Åbningstider: 
Ma-fr:  13.00 – 18.00 
Lørdag:  12.00 – 16.00

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

Lokalbetjent Vest 
Peter B. Thøgersen 
Tlf.:  51 25 40 74 
mobil: 72 58 78 90

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

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

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

Personlig på kontoret 
Hverdage:              08.00-08.30 
Onsdag tillige         17.00-1.00 
 
pr. mail. galgebakken@bo-vest.dk
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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.

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 i 
nederst i den mail du modtager fra os.

På ejendomskontoret møder du 
Ejendomsmester: Jens Damgaard 
Driftssekretær Irene Monberg 
Driftssekretær: Betina Jarnved

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

BO-VEST 
Stationsparken 37 
2600 Glostrup 
Tlf.: 88 18 08 80 
bo-vest@bo-vest.dk 
www.bo-vest.dk

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

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

- UDLÅNET -

Udlånet, Torv 2-14D 
Tlf.: 43 64 70 75, udlaan@gbakken.dk 
Åbningstid: Tir -fre kl. 16.30-18.00, 
lørdag kl. 10.30-11.30. 

Beboerhus: 
Fre/lør & helligdage: 1000/1000 
Alle andre dage: 1000/500 

Pub: 
Fre/lør & helligdage: 1000/500 
Alle andre dage: 1000/250 

Betaling er delt i to: Depositum & leje: 
Depositum betales ved bestilling af 
Beboerhus/Pub. Max 6 mdr. før brugsdato. 

Leje skal betales sanest 3 uger før 
brugsdatoen. Ved afmelding inden 3 uger 
før denne dato refunderes depositum. Ved 
afmelding hhv: 2 & 1 uge før brugsdato 
refunderes depositum + hhv. 70% & 
28% af lejen. Benyttes lokalerne ikke, 
og afmelding undlades, refunderes kun 
depositum. Når Beboerhus/Pub afleveres, 
refunderes depositum, såfremt lokalerne 
er i orden. Aftal gennemgang af huset ved 
betaling af leje. 

Fadølsanlæg (Beboerhuset): Fustager 
skalkøbes i udlånet, og bestilles senest 

14dage før brug. 100/650 

Presenninger (5x4m). pr. gang: 50 Borde 
(80x120cm.) & stole, inkl. trækvogn pr. 
gang: 200/10 & 3 (skal bestilles min. dagen 
før brug). 

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

Værktøj, mm.: 
Boremaskine. Bore-/skruemaskine. 
Båndpudser. Cykelanhænger. Exentersliber. 
fliseskærer. Græstrimmer. Haveredskaber. 
El Hæftepistol. Hækkeklipper. El 
Høvl. Klaverseler. Rundsav med 
skinne. Rystepudser. Slagboremaskine. 
Borehammer. Stiksav. Stige (5ell. 6,2m). 
Symaskine. Sækkevogn. Tapetafdamper. 
Tapetbord (incl værktøj). Trekantsliber. 
Trækvogn. Trillebør/kærre. Tæpperenser. 
Varmluftspistol. Vinkelboremaskine. 
Vinkelsliber. Weekend-børneseng. 

Værktøj til nedtagning af espalier.
Værktøj til slibning af terrazzogulv i 
badeværelse (2 maskiner). 

Værktøj Leje: 10kr. pr. døgn 
Weekend = 2 x døgntakst 

Tilbehør såsom slibebånd, slibeskiver & 
slibepapir samt klinger til stiksav mm. kan købes 
til dagspris i udlånet.

Spørg om det du mangler!


