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Beboermøde

VALG TIL 
NY AFDELINGSBESTYRELSE

Mødets dagsorden kommer des-
uden til at indeholde:
 Godkendelse af Galgebakkens 
regnskab 2019
 Godkendelse af Galgebakkens 
budget 2021

 Behandling af indkomne forslag
 Valg af medlemmer til Beboer-
husgruppen
Den endelige dagsorden med 
materiale husstandsomdeles senest 
mandag d. 19/10

Der afholdes Beboermøde med bl.a. valg til ny afdelingsbestyrelse.
Mødet afholdes i hallen på Albertslund Stadion mandag d. 26. oktober kl. 19.00

Vi er en gruppe, som vil opstille 
til GAB-valget d. 26/10.
Vi har et fælles ønske om at danne 
en bestyrelse, som efter en turbulent 
periode, kan tilsikre kontinuitet og 
stabilitet i bestyrelsesarbejdet.

Vi er ikke en fasttømret gruppe. Vi 
rummer uenigheder om bl.a. Galge-
bakkens Helhedsplan, ventilation osv. 
Vi er dog enige om, at arbejde for at 
få gennemført Helhedsplanen med 
størst mulig tilfredshed for et bredt 
flertal af Galgebakkens beboere.
Vi vil arbejde for et konstruktivt 
samarbejde med vores drift og VA/
BO-VEST.

På beboermødet vil vi anbefale, at 
formandsvalget sker ved konstituering 
i det nyvalgte GAB. Det er en helt ny 
bestyrelse, der skal starte på en frisk 
og det er rimeligt, at den beslutter, 
hvem der skal tegne bestyrelsen som 
formand. 

Vi vil stærkt opfordre til, at flere unge 
vil melde sig som kandidater til GAB.

Hilsen

 Birthe Y. Nielsen  

 Lars Steinov

 Ib Skyum   

 Steen Søndergaard

 Jens Ellesøe Olsen  

 Thor Hansen
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Belysning i stræderne

En mørkemand

Af Lars Messell

Fra en af Lars Messells sangbøger

Bekæmp behovet for pandelygter

En læser har skrevet på Facebook, at 
hun ikke kan finde vej på Galgebak-
ken, når det er mørkt. I de næste 5-6 
måneder går solen ned før klokken 
20, og står først op efter klokken 06, 
så det er ikke kun mørkemænd, der 
står med problemet .

Sagen er, at der ikke er god strædebe-
lysning i alle stræder på Galgebakken. 
Sine steder er strædebelysningen så 
dårlig, at det nærmest er umuligt at 
finde rundt uden pandelygte.

Du kan gøre noget ved det, ved at 
tænde lampen foran din hoveddør 
natten over. 

Lars Listepik

dadidadi dadumdadi dadidadi dadumdadi

For jeg er tyveknægten, 
og jeg stjæler fra enhver.
Altid midt om natten,
og mens det er stille vejr.

Mens folk de sover 
sødt og roligt,
lister jeg omkring
Mit ærinde det er højst fortroligt.
Jeg er klar til spring.

dadidadi dadumdadi dadidadi dadumdadi
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Nyt fra Driften
Seneste nyt vedr. opførelse af nyt 
ejendomskontor

I forbindelse med de sidste jord-
bundsundersøgelser, er der desvær-
re konstateret svær jordforurening 
på grunden, hvor det nye ejendom-
skontor skal opføres.

Da jorden nu ekstraordinært skal 
oprenses forventes projektet at bli-
ve forsinket med minimum 8 uger, 

hvilket betyder at det nye ejendoms-
kontor først forventes at være klar 
til indflytning i løbet af december 
måned.

Vi forventer at vi snart kan udmel-
de en mere detaljeret tidsplan om 
byggeriet.

Hilsen
Kenneth Fuglsang
Galgebakkens ejendomsleder

Gode råd om opvarmning 
af din bolig
Fyringssæsonen er startet

Ejendomskontoret har modtaget en 
del henvendelser vedr. manglende 
varme i boligen.
Der har efterfølgende været en gen-
nemgang af afdelingens varmecentra-
ler og temperaturen er blevet reguleret 
hvor det var påkrævet.   

Sådan varmer du din bolig op
Sørg for samme temperatur i alle rum. 
21 grader svarer ca. til trin 4 på en ter-
mostat med 5 trin, men prøv dig frem 
og find det trin på termostaten, der 
bedst giver ca. 21 grader i rummet. 

Sådan måler du temperaturen 
i din bolig
Du måler temperaturen i din bolig ved 
at hænge et termometer på en inder-

væg i 1,5 meters højde. Den optimale 
temperatur i en bolig er 21 grader.

Varmer din radiator som den skal?
Hvis en radiator varmer rigtigt, skal 
den være varm i toppen og kold i 
bunden.

Oplever du at din radiator ikke varmer 
selvom du har termostaten helt åben, 
bedes du kontakte ejendomskontoret 
vedr. løsning af dette.

Husk at lufte ud
Skab gennemtræk i kort tid. En bolig 
uden fugt er nemmere og billigere at 
varme op.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
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Status Helhedsplan Galgebakken
Helhedsplanens fødsel
Igennem de sidste 20 år har der 
været arbejdet med en Helhedsplan 
for Galgebakken.
De første år frem til 2012, var det 
NIRAS rådg.ing.firma, som foranstal-
tede undersøgelser af GB, med hjælp 
fra eksperter med specialviden på 
forskellige områder.
NIRAS afleverede et oplæg til Hel-
hedsplan, som blev fremlagt i form af 
Skema A og vedtaget på beboermøde 
i december 2012.

NOVA5 får opgaven som rådgiver
Efter EU udbud blev NOVA5 i ok-
tober 2013 valgt som rådgiver og fik 
dermed opgaven med at projektere og 
gennemføre HP. Processen startede 
med temamøder, hvor beboerne havde 
mulighed for at ytre sig om fliser på 
baderum, facader, udearealer, vinduer 
og døre og alt muligt andet. NOVA5 
projekterede og opførte 3 prøvebo-
liger, som ikke blev nogen succes. 
Der blev undervejs udført adskillige 
ekspertundersøgelser af jordbundsfor-
hold, skimmelvækst, opstigende fugt i 
sokler og meget andet.

NOVA5 kaster håndklædet i ringen
Under arbejdet med projektet, blev 
det klart, at det oprindelige oplæg 
fra NIRAS, ikke var tilstrækkelig 
gennemarbejdet. Flere byggetekniske 
forhold krævede yderligere undersø-
gelser og ekspertudtalelser.

I 2017 måtte NOVA5 kaste håndklæ-
det i ringen. De kunne ikke projektere 

med sikkerhed for en forsvarlig løs-
ning på bl.a. skimmelproblematikken 
indenfor den økonomiske ramme på 
450 mio kr, som var afsat til gennem-
førelse af Helhedsplanen.

En ekstern Gransker sættes på 
opgaven
En gransker blev sat på opgaven. Han 
barslede med en rapport i april 2019. 
På baggrund af denne rapport blev 
der, efter forhandling med VA/BO-
VEST, Alb.kommune og Landsbygge-
fonden, besluttet yderligere byggetek-
niske tiltag (gulvvarme, omfangsdræn 
m.m). Dette medførte, at den økono-
miske ramme for det samlede projekt 
blev forøget til 1,5 mia kr. Altså en 3 
dobling i forhold til det oprindelige 
projekt.
NOVA5 har indarbejdet granskerens 
anbefalinger i projektet og har indret-
tet 2 prøvehuse med de nye byggetek-
niske tiltag. Og lige nu venter vi på, at 
blive præsenteret for prøvehusene.

Hvor vi er lige nu
Vi er nu på et stade, hvor NOVA5 næ-
sten har færdiggjort projekt til udbud.
Prøvehusene ventes færdige i oktober 
og tidsplanen siger, at renoveringen 
kan starte august 2021 – om alt går 
vel.

Beboernes rolle i forløbet
Undervejs har beboere påvist en ræk-
ke uhensigtsmæssigheder i projektet 
omkring specielt ventilationsanlæg, 
køkkenindretning, gulvvarme uden 



- HELHEDSPLAN -





8

isolering under dækket mod krybe-
kælder.
Ikke mindst Den lille Ventilations-
gruppe, har været meget aktive og 
har været medvirkende til, at der blev 
igangsat yderligere ekspertundersø-
gelser.

Albertslund Kommunes byggegod-
kendelse
NOVA5 og BO-VEST har nu et pro-
jekt, som skal byggeteknisk godken-
des af Albertslund Kommune. Og hvis 
godkendelsen kommer, vil projektet 
blive fremlagt til godkendelse på et 
beboermøde i form af Skema B. For-
ud for fremlæggelse af Skema B vil 
der være fremvisning af prøvehusene 
og afholdt informationsmøder.
Når beboerne har godkendt projektet, 
starter processen med udbud, valg 
af entreprenør og igangsættelse af 
renoveringen.

Såfremt Albertslund Kommune ikke 
kan godkende byggeprojektet, forelig-
ger der en ny situation.
Så skal NOVA5 ændre og tilpasse 
projektet, for at kunne opnå kommu-
nens godkendelse.

Og måske nødvendiggør det nye 
forhandlinger med Landsbyggefonden 
omkring økonomi.
Det vil tage tid og forsinke opstarten 
yderligere.

Hvis vi ikke siger JA til Skema B
Hvis beboerne siger NEJ til Skema B, 
vil det være VA’s Generalforsamling, 
som skal træffe beslutning, om Hel-
hedsplanen skal sættes i gang eller ej.
VA har ansvaret for, at Galgebakkens 
boliger er velvedligeholdte og frem-
træder som et attraktivt boligområde. 
Albertslund Kommune er tilsyns-
myndighed og vil ikke acceptere at 
Galgebakkens boliger forslummer.
Derfor vil VA’s Generalforsamling, 
med al sandsynlighed træffe beslut-
ning om, at gennemføre Helhedspla-
nen.
Hvis dette ikke sker, vil Galgebakkens 
boliger efterhånden blive ubeboelige 
på grund af bl.a. skimmelsvamp.
Galgebakkens beboere vil flytte og 
ingen andre ønsker at flytte ind.

Jens Ellesøe Olsen, Over 8-2

Annonce fra Købmanden
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Nyt fra aktivitetsmedarbejderen
Aktiviteter i en coronatid 
Som de fleste af jer nok har opdaget, 
har udviklingen i Covid-19 situati-
onen ikke været positiv de seneste 
uger. Det betyder at vi er blevet lidt 
mere forsigtige omkring vores aktivi-
teter i Beboerhuset, men vi prøver at 
gennemføre så mange arrangementer 
som tilladt.

Privat udlejning af Beboerhuset er 
blevet ramt af stramningerne i myn-
dighedernes retningslinjer, og fester 
skal frem til den 1. oktober slutte 
kl.22.00. Man må fortsat højest være 
48 personer i huset. 

Vejret har heldigvis været så flot 
i september, at vi kunne afholde 
markedsdag, spisehuse og fredags-
bar i flot solskin og kun med enkelte 
forbigående regnbyger.

Mundbind
Vi kræver i øjeblikket at I bærer 
mundbind når I kommer til spisehus, 
fredagsbar og lignende. I skal have 
mundbindet på, når i befinder jer i 
Beboerhuset. Dog ikke når I har sat 
jer ved et bord, Og kravet om mund-
bind gælder ikke ved mindre møder 
og andre aktiviteter, hvor I ikke er så 
mange i huset ad gangen. 
Vores planlægning af fremtidige 
arrangementer bygger på den aktuelle 
restriktion, om kun at afholde arran-
gementer med under 50 deltagere, og 
hvis restriktionerne bliver ændret, vil 
vi åbne mere op eller lukke mere ned 
for arrangementer.

Høstfesten
Vi arbejder pt. på et arrangement der 
kan erstatte den traditionelle ”Høst-
fest” med uddelingen af ”Galgen-
fuglen”, så vi beder jer holde øje med 
FACEBOOK, min husstandsomdelte 
månedsseddel og opslag ved Beboer-
udlånet eller i Beboerhuset.

Cykelværkstedet
Cykelværkstedet hver torsdag har 
været rigtig godt besøgt, og i løbet af 
efteråret/vinteren regner vi også med 
at få istandsat nogle gamle cykler, 
som beboere har doneret til cykel-
værkstedsgruppen. De cykler vil blive 
sat til salg til ”en meget fornuftig 
pris” til beboere på Galgebakken. 

Frugtplukkerne
Og så er der jo blevet presset en hel 
del æblesaft med vores nye moste-
ri-udstyr. Umiddelbart er det blevet 
til lidt over 30 liter saft fra æbler, som 
beboerne har plukket på Galgebak-
ken. Saften smager helt fantastisk, og 
jeg kan kun opfordre til at flere af jer 
går i gang med plukkeriet, så udstyret 
bliver brugt.Kontakt mig eller Fa-
cebookgruppen ”Frugtplukkerne på 
Galgebakken” hvis du vil være med 
til at presse saft. Det er meget nem-
mere, når man er nogle stykker.

Bedste Galgebakken hilsner
Henrik 
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Kim er ansat som driftchef hos BO-
VEST. Der er 3 driftchefer ansat, 
som hver har ansvar for et antal 
boligafdelinger. Kim er ansvarlig 
for 8 afdelinger, hvor Galgebakken 
er den ene.

Kim er fornylig fyldt 60 år. Han er 
gift og lever i en sammenbragt familie 
med 3 børn i et parcelhus i Roskilde. 
Fritiden bruger han på familien og at 
læse bl.a. krimier samt løbe en tur i 
skoven, når han orker det.

Kim er vokset op på Amager og har i 
sit voksenliv boet i København og på 
Nørrebro i privat udlejede lejligheder.
Efter afsluttet studentereksamen gen-
nemførte han en merkonomuddannel-
se med speciale i ejendomdomshandel 
og ejendomsjura. Han har desuden 
en projektlederuddannelse i bagagen. 
Igennem 24 år var Kim på et advokat-
kontor og beskæftigede sig med ejen-
domsadministration og opbyggede 
firmaets IT afdeling. Det var dengang 
IT hed EDB. 

Kim har også været direktør i forbold-
klubben FC Roskilde og vicedirektør i 
et konsulenthus.

Siden foråret 2019 har Kim været 
driftchef i BO-VEST og han er chef 
for vores ejendomsmester Kenneth 
Fuglsang. Og er øverste ansvarlige for 

drift og vedligeholdelse på Galgebak-
ken. Driftafdelingen er ikke direkte 
involveret i Helhedsplanen, den styres 
af byggeafdelingen, men driften skal 
fungere som support i gennemførelsen 
af Helhedsplanen.

Hvilke udfordringer oplever du i dit 
job i forhold til beboerdemokratiet?
Beboerdemokratiet er funderet på 
frivillig indsats fra resourcestærke 
beboere. Jeg har meget stor respekt 
for frivilliges indsats til gavn for an-
dre. Det har jeg oplevet på nært hold 
indenfor bl.a. fodboldverdenen.
De aktive i beboerdemokratiet arbej-
der målrettet for beboernes rettigheder 

Interview med driftchef 
Kim Milton Eggers
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og gør en stor indsats for at under-
støtte de beboergrupper, som giver 
sammenhængskraft og gode oplevel-
ser for beboerne i boligafdelingen. 
Og det har jeg stor respekt for og vil 
medvirke til at styrke.

I beboerdemokratiet er der naturlig-
vis også et vågent øje på økonomien/
huslejen, og på det punkt kan der 
opstå uoverensstemmelser mellem 
demokratiet og driften. Når driften 
f.eks. kommer med ønsker til øgede 
henlæggelser på grund af nødvendi-
ge vedligeholdelsesopgaver, kan der 
opstå konflikt, som kun kan løses 
tilfredsstillende, ved en saglig re-
spektfuld debat baseret på velunder-
byggede argumenter.

Hvilke forventninger har du til det 
fremtidige samarbejde med GAB?
Mit udgangspunkt er at der skal 
være et godt samarbejde baseret på 
gensidig respekt og forståelse for 
hinandens holdninger og kompeten-
cer. At tilstræbe en balance mellem 
beboernes ønsker og økonomi/drift i 
afdelingen.

Vi har været igennem en lang periode 
uden ejendomsleder på Galgebakken, 
og det har medført en stor arbejdsbyr-
de, som indirekte har belastet samar-
bejdet med GAB. Med de nye kompe-
tente ledere på ejendomskontoret, er 
jeg sikker på, at vi kan tilsikre et godt 
samarbejde i fremtiden. Det er vigtigt, 
at der er en god åben dialog mellem 
GAB og ejendomsleder.

Jeg ser frem til, at der snart kan 

vælges en ny afdelingsbestyrelse, så 
vi kan komme i gang med de vigtige 
opgaver, der ligger forude.
... Og så til noget helt andet

Du har jo en fortid som højt respek-
teret fodbolddommer og har dømt en 
lang række internationale kampe i 
årene 1985 til 2006.
Var det et fuldtidsjob at være fod-
bolddommer på højt niveau?
Nej, det var nærmere et fritidsjob. Jeg 
havde fuldtidsansættelse ved siden 
af. Det var ret belastende. Et år rejste 
jeg i alt 92 dage for at dømme kampe. 
Rejseaktiviteterne gik ud over fami-
lielivet, bl.a. kunne vi aldrig holde 
ferie sammen.

Hvilke kampe var højdepunkter i din 
dommerkarriere?
Kampen mellem England og Argenti-
na ved VM 1998. Det var i den kamp, 
at jeg gav Beckham rødt kort og blev 
lagt for had i England. Jeg kom på 
forsiden af The Times, hvor der også 
var et billede af dronningen, som 
udtrykte utilfredshed med mig. Det 
var imidlertid opløftende at Beck-
hams agent efterfølgende takkede mig 
for udvisningen, som havde haft en 
positiv effekt på Beckham, han var 
nemlig blevet mere ydmyg og opførte 
sig ikke længere som primadonna.

Hvilke erfaringer har du taget med 
fra dit liv som fodbolddommer?
At gå efter bolden og ikke efter 
manden. Ikke at være forudindtaget 
og undgå fordomme i dialogen med 
personer og samarbejdspartnere.



12

- INFO -

Føj, hvor det stinker nede i affaldsøen, 
sagde en fra strædet til mig. Hun hav-
de mødt en anden fra strædet dernede, 
som bekræftede hende i, at der stank 
af helvede til.

Det kommer fra plasticcontaineren, 
sagde hun. Så måtte jeg  jo som 
Ø-ambassadør ned og se, hvad der 
var gang i dernede.  Ja, ganske rigtigt, 
det stank fra plasticcontaineren. Jeg 
åbnede låget og kunne lugte, men ikke 
se noget mistænkeligt. Der lå dog en 
metalagtig pose, hvor der havde været 
pommes frites i.  Alle kender den der 
gamle friturelugt. Jeg ville aldrig selv 
have lagt en fedtet metalagtig pose i 
plasticcontaineren. 
Jeg smed den over i restaffald. Men om 
det var den pose, der alene udgjorde al 
stanken, ved jeg ikke. Måske var den fak-
tisk af plastic. Måske var friturefedtet så 
lidt, at det godt kunne sorteres i plastic.

Det var netop for – blandt andet – at 
kunne snakke om den slags tvivl og 
forvirring, at vi var to ”affaldsambas-
sadører”, der inviterede på Ø-hop en 
søndag formiddag for nylig. Både vi 
selv og deltagerne i turen kunne må-
ske blive klogere. Desuden havde vi 
besluttet, at alle kunne få en forfrisk-
ning af en slags efter turen. Så langt, 
så godt.

Der kom ingen. Undtagen en af de 
andre ambassadører med ægtefælle.
Solen skinnede ellers, så vi var lidt 
skuffede.
 Vi vil dog stadig gerne have flere 
ambassadører, nemlig til Ø nr.7, Ø nr. 
4, Ø nr. 2, Ø nr. 1, Ø nr. 9 og Ø nr. 10.  
Interesseret? 

Kontakt Birthe Y. Nielsen, Biba 
Schwoon, Lise Buchardt eller Susan-
ne Messell (som har skrevet dette).

Affalds Ø hop

Nogle af vores læsere har bedt om at få sat ord på hvad disse strips handler om, så det vil 
vi gøre fremover. Denne gang handler strippen om at hunden Hjalmer følger skiltningen 
til Bakkes Hjerte, men det viser sig at Bakkens Hjerte er et dybt hul i jorden.
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Affaldsøerne
Af Lars Messell

Lad falde hvad ikke kan stå

Sædvanligvis rydder jeg lidt op i con-
tainerne på affaldsøen, når jeg kommer 
ud med vores eget affald, og som sæd-
vanlig fandt jeg i papcontaineren en 
papkasse, der  ikke var foldet sammen. 
Jeg hev den op af containeren for at 
folde den ordentligt sammen, men den 
var tapet solidt sammen, så den ikke 
lige var til at rive fra hinanden. 

Ergo lagde jeg den ned på jorden for 
at hoppe den flad. Det skulle jo være 
et ordentligt hop, og derfor greb jeg 
fat i papcontaineren med min ene 
hånd for at få et godt afsæt.

Dette skulle jeg aldrig have gjort. Da 
jeg sprang op, mistede jeg balancen, 
fordi papcontaineren bevægede sig. 
Den har jo hjul at køre på. Boing, og 
pludselig lå jeg på jorden. 

Av, hvor det gjorde ondt. I det sam-
me kommer en anden beboer ind i 

affaldsøen med sit private affald. Han 
opdager selvfølgelig, at jeg ligger på 
jorden.

Hov, hvad er der sket, siger han?
Jo øh, stønner jeg, jeg ville trampe 
en papkasse flad, og så mistede jeg 
balancen.
Jamen er du kommet noget til?
Nej da, jeg ligger bare lige og sunder 
mig lidt.
Fint nok, og så går han sin vej.

Til sidst får jeg stablet mig på benene 
og går hjem til mig selv. Da jeg når 
hjem, kigger jeg nærmere på venstre 
albue og kan se at der er kommet et 
blodigt sår. 

I dag, en uge senere, er såret ved at 
være helet, og jeg har det godt.

Morale: Grib aldrig fat i en affalds-
container for at holde balancen.
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- INFO -

Frugtplukkerne på Galgebakken
af Lise Buchardt

Marianne og Niklas fra Frugtplukker-
ne er i gang med at presse den dejlig-
ste æblesaft.

Det gav 7 liter ravgul most. Og hønse-
ne ved Sønder 9 fik resten af æblemas-
sen.

En uge efter pressede vi 13 liter og 12 
liter, og der er stadig masser af frugt at 
gøre godt med.
Af 5 kg æbler kan vi presse mellem 
1,2 og 1,5 liter most.

Vi har oprettet en Facebook gruppe, 
’Frugtplukkerne på Galgebakken’, 
som du kan tilmelde dig, hvis du er 
interesseret.
Gruppen er for alle på Galgebakken, 
der vil være med til at plukke æbler, 

kirsebær, ribs m.m.
Vi moster og laver syltetøj, vin og 
andet.
I skrivende stund er vi 6 medlemmer.
Niklas har forfinet teknikken, så vi nu 
river æblerne elektrisk
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- HELHEDSPLAN -

Jeg har læst en opgørelse over, at hvis 
man kører under 15.000 km om året, 
så er delebilen den økonomisk mest 
fordelagtige løsning.

I priserne er inkluderet forsikring og 
brændstof. 

Vi har 20 biler i Albertslund kommune, 
heraf står de 6 i Galgebakken.
Alle bilerne fungerer perfekt og er 
under 5 år gamle.
Tænk på, om det også er en løsning for 
dig i stedet for at investere i egen bil.
www.albertslund-delebil.dk

Jeg er medlem 
af Albertslund Delebil
af Lise Buchardt
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Her er nogle facts fra Albertslund Delebil:

Depositum ved indmeldelse .................................... 3.000 kr.
Indmeldelse ............................................................. 1.000 kr.
Tillægsmedlemskab ................................................... 500 kr.
Månedligt kontingent ................................................. 260 kr.

Det koster
Kørsel i 1 time  ............................................................. 15 kr.
Kørsel pr. km i en mindre bil  ................................... 2,15 kr.

Der er snak om manglende parkeringspladser i Galgebakken.
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- BEBOERINDLÆG -

UDSIGTEN - Marinas digt

Udsigten
Jeg sidder
I stuen ovenpå
Og ser den blå himmel
Blå storm blå
Brudt med 
Rose penselstrøg

Udsigten
Er 
I omskiftelige versioner
Det vidunderligste
Ved Huset

Om vinteren
Dengang
Det endnu sneede
Var vinduerne
Dækket af hvidt skum
Brudt med sorte striber

Den rødlige sol
Spadserer

Fra venstre til højre
Og forsvinder
Bag de grønne træer
De skrånende tage
Ateliervinduet
Er poesi
Med skiftende farver
En scene så smuk
Som forfører mig
På alle tidspunkter af dagen
Men
Smukkest om aften

Husene ved siden af er tomme

Et tomt hus til højre
Et tomt hus til venstre

Til venstre kan man plukke 
lyserøde roser
I den tomme have

Af Marina Testa Pedersen
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- SENIORKLUB -

Der var 11 fremmødte

Der var ingen dagsorden der skulle 
følges, men vi skulle snakke om, hvad 
vi ville med klubben fremadrettet
Snakken gik livligt

Vi endte op med, at vi vil forsøge os 
med at mødes hver 14. dag og bibe-
holde, at der ingen kontingent er, men 
til gengæld egenbetaling ved arrange-
menterne.

At mødes i huset 1 gang om måneder 
– almindeligvis 1. torsdag i måneden 
og  forsøge at arrangere tur ud af huset 
1 gang om måneden – dvs.  d. 3. tors-
dag i måneden.

Næste møde bliver: 
Torsdag d. 1. Oktober 2020 kl. 13 i 
Beboerhuset. Pga. Covid19 vil der 
ikke blive arrangeret nogle ture lige 
nu – vi afventer udviklingen

Vi planlagde dog, og håber vi kan 
holde det:

Julefrokost i Beboerhuset – Torsdag 
d. 10. december 2020 kl. 13 

Ordinær Generalforsamling i Bebo-
erhuset – Torsdag d. 21. Januar 2021 
kl. 13 

Der var flere forslag til ture,  som vi 
vil arbejde videre med
Julefrokost, Påskefrokost (vi plejer at 
tage til ”Mosen” og spise – forslag: 

Torsdag d. 8. april 2021), Greenes-
minde, Tåstrup, Sagnlandet Lejre, 
Frihedsmuseet, Bymuseet i Køben-
havn, eventuelt Kunstmuseum, tur 
på landet, tur til Greve/Mosede havn. 
Der kom også forslag om biograf- 
eller teaterture.

Referent: Helle Haagen

Referat fra møde 
i Galgebakkens Seniorklub

Torsdag d. 17. september 2020 kl.13
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- SAMLERHJØRNET -

Sportsfrimærker
I denne måned er jeg nået op på over 
3.000 mærker med sportsmotiv. 
Men hvorfor er nogle lande maniske 
med at udgive den slags mærker? 

Jeg tror de er maniske, fordi det er en 
fredsommelig måde at lave skuespil for 
folket. Danmark benytter sig ikke af 
metoden, men i Østeuropa og i landene 
uden for Europa producerer de sports-
frimærker på samlebånd. Mærkerne er 
mestendels prangende, og for mig er det 
spændende at føje et nyt mærke til min 
samling. 

Så hvis du har nogle sportsmærker i en 
hengemt samling, vil jeg gerne kigge 
på dem, vurdere deres katalogværdi for 
dig, og sige pænt tak, hvis du foærer 
dem til mig. Mit mål er at nå op på 
4.000 sportsmærker i min samling, men 
det har ligesom lange udsigter, for der 
vælter jo ikke pludselig 800 sportsfri-
mærker ind.

I min samling har jeg også mange 
frimærker med plantemotiv eller med 
dyremotiv, og dem vil jeg også gerne 
have flere af. På det område er det også 
Østeuropa og resten af verden, der 
scorer højt.

Du kan kontakte mig på min mailadres-
se: lokomohinken@hotmail.com eller 
på mit telefonnummer 4364 6590

.

Skriv en historie til Samlerhjørnet, hvis 
du ligger inde med andre spændende 
samleting, som vil være en fryd for 
læserne at høre om.

Af  Lars Messell

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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- BEBOERAKTIVITET -

Galgebakkens 2020 
Petanquemester er kåret

Der blev udvist stor koncentration fra 
alle deltagere, og kuglerne fløj igennem 
luften på vejen frem mod grisen. Det 
var tydeligt at deltagerne var på toppen 
af deres formkurve efter intens træning 
hele foråret og sommeren.

Undervejs blev der indtaget en del 
Pernod og spist godt af Willys lækre 
hjemmelavede tapas.

Efter 3 timers spil blev Steffen Stripp 
kåret som vinder af mesterskabet og 
den attraktive pokal, som han stolt kan 
fremvise på sin reol hjemme i stuen det 
næste år.

Sølv- og bronzemedalje blev efter hård 
fight tildelt Jens Ellesøe Olsen og 
Christian Desfeux.

Af Jens Ellesøe Olsen

Søndag d. 6. september blev Galgebakkens individuelle petanque 
mesterskab afholdt.
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- BEBOERINDLÆG -

Købmanden
Han åbner butikken lidt i klokken 08, hvor morgenbrødet er færdigbagt.
Vaskeriet
Vaskeriet er åbent fra klokken 06.

Skriv det ned på en lille seddel til din opslagstavle, så ved du til 
næste gang, hvornår du skal gå hjemmefra med din Ikea-vasketøjs-
pose eller hvornår du kan hente morgenbrød hos Købmanden.

ÅBNINGSTIDER
Af Lars Messell
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- ØKONOMI -

KONTAKTOPLYSNINGER

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

 

Formand:   
Næstformand:   
Kasserer:      
Medlemmer:  
   
   
   
  
Sekretær:       

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: 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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Her kommer 
navnene på de 
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mer af GAB



38

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 
Bente Nielsen 
Torv 5-7 
Tlf.:22 75 95 17

Petanque gruppe 
Steffen Stripp 
Tlf. 23 29 69 48

Havevennerne 
Janne Jørgensen 
Tlf.: 40 44 78 425 
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 
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

Galgebakkens Helhedsplan  
www.galgebakken-renovering.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         17.00-18.00 
 
pr. mail. galgebakken@bo-vest.dk

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



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 nederst 
i den mail du modtager fra os.

På ejendomskontoret møder du 
Ejendomsleder:  Kenneth Skåning Fuglsang 
Ejendomsmester: Nikolaj Frederiksen 
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

- KONTAKTER -
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Flot udsigt fra legepladsen... Tak til Birthe og Diana for det fine maleri.
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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: Leje/depositun 100/650 kr

Fustager skal købes i Udlånet 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)

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 -


