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ved Lars Messell, Vester 2-14 

Det bliver spændende, hvad de tilby-
der os af plantehoteller, siger Poul, 
fordi det vil kunne give flere af vores 
haveplanter overlevelsesmuligheder.

Galgebakkens fællesarealer 
Naturen på Galgebakkens fællesarealer 
vil ikke blive berørt meget af renove-
ringen. Her vil naturen blive ved med at 
have det godt, fordi vi i mange år ikke 
har brugt sprøjtegifte, og fordi arealerne 
får lov at ligge hen, og vi ikke blander 
os ret meget i væksterne og dyrelivet - 
heller ikke i renoveringsperioden.
Men faktisk kan vi forbedre naturfor-
holdene på fællesarealerne. Det har vi 
kunnet gøre i mange år, og jeg synes, at 
det må være på tide, at vi gør det nu.

Stålhegn og stengærder
Et  stålhegn eller et stengærde er et 
oplagt bosted for 'kryb og kravl'. Nogen 
skal bare købe dem ind og sætte dem 
op. Du kan se det i Sverige og Irland fx. 
Her er der stengærder alle vegne, fordi 
bonden skulle have sin mark ryddet for 
sten. 

Naturens plantearter   
kan deles op i 4.
1. Nøjsomhedsplanter
De kan klare sig i næringsfattig jord, 
og de klarer sig, selvom solen skinner 
direkte på dem. De stortrives på Galge-
bakkens P-pladser. En del orkideer er 
nøjsomhedsplanter.

2. Pionerplanter
De flyver vidt omkring med deres fly-
vende frø, og hvis frøene finder et sted 
med plads til dem, så slår de sig ned Vi 
så det fx, da Bakkens Hjerte blev gjort 
til byggegrund. De har en stakket leve-
tid, når græs og andre robuste vækster 
dukker op, men vi har kunnet glæde os 
over dem, mens de var der. Renove-
ringen vil, så vidt jeg kan se, ikke give 
pionerplanterne bedre vækstmuligheder.

3. Specialisterne
Specialisterne udgøres fx af slyngplan-
ter. De slår sig ned overalt, men de skal 
selvfølgelig have noget at slynge sig op 
ad. Selvom renoveringen forringer de-
res kår, vil de vende stærkt tilbage, når 
det grønne nærmiljø vokser op igen.

Interview med Poul Evald 
Hansen fra Agendagruppen
Hvad betyder renoveringen for Galgebakkens natur?
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4. Konkurrencearterne
Det er fx græs, som kan gro overalt, og 
som har den ubehagelige egenskab, at 
de ødelægger livet for de andre plante-
typer. De arter er vi nødt til at leve med, 
med eller uden renovering.

Dyrelivet
Flagermus
På Galgebakken bor der er del flager-
mus i revner og sprækker i betonvæg-
gene og på bosteder i Fællesarealerne. 
Vi har blandt andet en flagermus ved 
navn Skimmelflagermus, og det har kun 
noget med musens udseende at gøre. 

Den har intet at gøre med Galgebakkens 
svampeproblemer. 
Jeg håber, at der vil være nye bosteder 
for flagermus, når renoveringen er 
gennemført.

Fugle
Fuglelivet på Galgebakken vil, tror jeg, 
blive slået tilbage af renoveringen. 
De bor i vores haver og i krat og buske-
de træer på fællesarealerne. Så de har 
brug for, at vi genskaber nogle af de 
krat og buskede træer, som renoverin-
gen har taget fra dem. 

Mulighed for hurtigere 
internet og ny aftale om TV

af Steen Søndergaard, GAB

Opgradering af hastighed på vores 
internet til 1Gbps.
It-udvalget har i en længere periode 
arbejdet på, at der kan tilbydes hurti-
gere internet i Galgebakken. Først fik 
vi et rimeligt tilbud fra Dansk Kabel 
TV, som er dem der leverer vores 
internet, men så forhøjede de det til 
omkring 300.000 kr.

Efter at have undersøgt vores tidligere 
aftaler med Dansk Kabel TV, afholdt 
IT-udvalget et møde med en repræsen-
tant fra firmaet. Herefter er det blevet 
aftalt, at de forbedringer, der under 
alle omstændigheder skal ske med 
vores ledningsnet, og de forbedringer, 
vi købte hos dem for et par år siden, er 
nok til, at de kan etablere muligheden 

for 1Gb uden ekstraomkostninger for 
bebyggelsen.
Hermed skulle det være muligt at få 
opgraderet hastigheden på sit internet, 
inden første etape af renoveringen er 
færdig.
 
Ny aftale om TV pakker på Galge-
bakken.
YouSee har opsagt vores fordelagtige 
kontrakt om TV i Galgebakken fra ud-
gangen af juni måned i 2022. Derfor 
skal vi til at finde en ny udbyder af 
TV pakker eller lave en ny aftale med 
YouSee. IT-udvalget er gået i gang 
med at undersøge forskellige mulighe-
der, og herefter vil der blive indkaldt 
til beboermøde om de konkrete 
beslutninger.
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Interview med 
Lars Hochheim Olesen

Tekst og foto ved Lise Buchardt

Du har to drenge på 10 og 12 år. Hvad 
laver de i Galgebakken?
De kigger meget ned i deres mobiltele-
foner, når de ikke er på Baunegården, 
og så leger de, når jeg smider dem ud 
på trampolinen. En sjælden gang spiller 
de lidt Basket Ball, men det er vist mere 
af nød end af lyst. De synes ikke, her er 
så meget at foretage sig i GB.

De savner, og jeg savner, noget fælles-
skab med nogen på deres egen alder. 
Jeg tænker: "hvor er de unge, som jo 
trods alt må findes på GB og, hvordan 
får man fat i dem?"

Hvad kunne der gøres?
Jeg savner noget aggressiv markeds-
føring for at få de unge ud af hullerne. 
Den ånd, som eksisterer blandt de ældre 
i bebyggelsen, kunne jeg godt tænke 
mig, kunne blive de store børn til del. 
Hvis bebyggelsen og de oprindelige 
tanker skal overleve, er det de yngre 
generationer, vi skal satse på.

Jeg er 47 år, og vi har jo heller ikke det 
fællesskab i min aldersgruppe, og selv 
til de vigtige møder er det ikke mange 
fra den gruppe, der kommer. 

Jeg ved, at det er individuelt, hvordan 
og hvor meget man kan engagere sig. 
Jeg er selv vokset op i GB, og det er 
jo super luksus, at vi har en aktivitets-
medarbejder. Mange af de ting, der er 
etableret, fungerer rigtig godt. Jeg er 

selv aktiv omkring Halloween, hvor jeg 
nyder at flippe ud ved vores hus med en 
masse forskelligt uhygge. Hvorimod jeg 
synes, at fastelavn ikke mere nyder så 
stor tilslutning som tidligere.

Kunne du forestille dig at lave en teen-
age-forældregruppe, som kunne være 
idégiver?
Jeg synes, at vi må prøve noget nyt, 
være noget mere opsøgende, og jeg tror 
på, at vi skal afprøve nogle tilbud og se, 
hvordan det så går. Vi kunne invitere 
til en diskussion af, hvad det er vi godt 
kunne tænke os for den pågældende 
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aldersgruppe. Vi må etablere et forum, 
hvor vi i fællesskab kan udveksle ideer. 
Så kunne forældre og børnene mødes og 
lade fantasien få frit løb.

Jeg kunne forestille mig, at vi kun-
ne starte med et onsdagsspisehus, og 

derefter kunne vi så snakke med henblik 
på at ende op med fx 3 supergode ideer, 
som vi kan afprøve. Det kunne være 
fodbold, bygning af sæbekassebil, 
Land-spil eller andet. Jeg ved ikke, om 
der er den fornødne dynamik i GB, men 
det er vi nødt til at undersøge.

Nej, det var det så ikke.

Er dette lovligt?
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Arbejdssikkerhed?
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Interview med Lars Messell, 
medlem af GAB

Hvor mange år har du boet i Galge-
bakken, og har du tidligere siddet i 
Nævnet eller i GAB?
Vi har boet her i 28 år, og jeg har 
ikke tidligere været valgt til Nævn 
eller Bestyrelse. Jeg valgte at stille 
op, fordi der manglede en kandidat 
i forhold til de 9, som beboermødet 
havde besluttet. 

Hvordan synes du så om arbejdet i 
GAB?
Det er godt. Vi har en god bestyrelse, 
som samarbejder med beboerne og 
finder løsninger på problemerne til 

gavn for beboerne. Jeg er meget tryg 
ved GAB.

Hvad betyder GB for dig?
Det gode ved GB er, at det er en stor 
bebyggelse sammenlignet med Hyl-
despjældet, hvor vi tidligere har boet. 
Her er mulighed for aktiviteter, mang-
foldighed og plads til at lade beboerne 
udfolde sig. Det er en stor kvalitet. Vi 
har 3 børn, og den yngste er vokset op 
her. Hun boede i vores supplements-
rum. Nu lejer vi Rævegraven ud til 
Kasper, som har boet her i 20 år. Ham 
er vi vældig glade for. Han samler på 
tegneserier, og jeg samler på frimær-
ker, så vi mødes om vores passioner.

En anden god ting er muligheden for 
nabofællesskab i stræderne. Man kan 
sidde i sin forhave, som bliver et mø-
dested for naboer. Der bor en masse 
mærkelige mennesker, og der er ikke 
nogen, der ligner mig, og alligevel 
synes jeg, at de er skægge at være 
sammen med. Når vi kigger ud ad 
døren, så vinker vi til genboen. Der er 
en rigtig god kontakt. 

Her findes også gode fælles faciliteter. 
Det bedste er nok beboerhuset, hvor 
der er plads til udfoldelse. Her er 
mange aktive frivillige. Beboeraktivi-
teterne har betydet meget for os som 
familie. Alle kan være med. Nogle af 
aktiviteterne har vi selv været med 
til at gennemføre. Jeg er selv aktiv i 

Foto og tekst ved Lise Buchardt
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Agenda gruppen, der har til formål at 
gøre GB mere miljøvenlig. Gruppen 
er lidt halvdød i øjeblikket, men jeg 
håber, at den liver op igen. Det er vig-
tigt for vores boligområde at bevare et 
godt miljø.

Så er jeg med til at lave GBposten, og 
det holder jeg meget af. Det er vigtigt, 
at vi har et blad, der ikke er styret 
af GAB, og hvor beboerne frit kan 
komme til orde.

Jeg har været med i Genbrugsgården 
i nogle år. Det har været spændende, 
fordi man kan hjælpe beboerne til 
korrekt sortering. I Genbrugsladen på 
Genbrugsgården har jeg fundet rigtig 
mange gode ting. Aktive beboere på 
Genbrugsgården kan frit tage Gen-
brugsladeting med hjem, når Gen-
brugsgården lukkes ned, og de andre 
beboere har taget deres. Mine ben er 
ikke så gode mere, så nu må andre 
tage sig af gården.  

Jeg synes også, at det er vigtigt, at vi 
har en lokal købmand. Økonomien 
er til diskussion, men jeg håber, at vi 
enes om at støtte ham med fritagelse 
af husleje, så vi kan fastholde ham på 
GB. Han er et nøglepunkt i GB's liv, 
et sted, hvor man mødes og får snak-
ket. Hvis købmanden lukker, er det et 
omdrejningspunkt, der forsvinder. 

Jeg elsker at følge med i årstidernes 
gang, og det kan vi her. Vi bor så tæt 
ved Vestskoven, at hvis jeg ikke gider 
kigge ud på min egen have, så kan jeg 
gå over i skoven. Der er ikke man-
ge boligområder, hvor man har den 
mulighed. 

Hvad er vigtigst for GB nu og i frem-
tiden?
Det er nødvendigt for GAB og 
beboerne at gøre noget aktivt her i 
renoveringsperioden, så GB over-
lever. Under genhusningen er det 
vigtigt, at vi holder ånden oppe, indtil 
renoveringen er slut. Seniorklubben 
er en slags fanebærer, fordi klubbens 
nyvalgte bestyrelse har sat sig for at 
gøre noget ved det. Man kan stadig 
lave arrangementer i beboerhuset, 
som jo ikke bliver berørt af renoverin-
gen. Det er noget beboerne skal finde 
ud af, og GAB kan så sikre, at mulig-
hederne er tilstede. 

Hvis vi gerne vil fastholde GB ånden 
og det sociale miljø, hvordan kan vi 
så give det videre til nytilflyttere?
Når nye kommer til, skal naboerne 
modtage dem med åbne arme og gen-
nem gode eksempler vise, hvorfor her 
er så dejligt at bo. Der findes vist no-
get skriftligt materiale, som udleveres 
til nye, men det vigtigste er jo, at de 
'gamle' viser vejen. Efter min mening 
bør grupperne bag beboeraktiviteterne 
fortælle mere om, hvad de går rundt 
og laver.
 
Har du noget at sige til afslutning?
Min kone er en smule hyperaktiv, og 
det har betydet, at hun er blevet mere 
fredelig herhjemme, fordi hun er med 
i både det ene og det andet. Der er 
kommet ro på bagsmækken, og det 
sætter jeg stor pris på.
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Fotos af Claes Solborg & Kirsten Østergaard

Bakkens kor's tur 
til Tornby & Hjørring
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af Jens Ellesøe Olsen, GAB

Beboermødet 
torsdag d. 23. september 2021

På beboermødet blev Galgebak-
kens budget for 2022 vedtaget 
med en huslejestigning på 0,93%.
Derfor vil du snart modtage et brev 
med varsling om din nye husleje pr. 
1.1.2022.

Købmandens husleje
På mødet blev der vedtaget et 
forslag om at fritage købmanden for 
husleje i 2022. Begrundelse er et 
bredt ønske om at støtte og beva-
re købmanden på Galgebakken. 
Det er vigtigt for den boligsociale        
sammen-hængskraft og mangfol-
dighed, at der er liv på Torvet. Og 
for mange er det livsnødvendigt at 
kunne handle lokalt.
Købmanden er i disse år hårdt pres-
set på omsætningen på grund af de 
mange tomme boliger og, at Bak-
kens Hjerte midlertidigt er flyttet.
Beslutningen skal konfirmeres af 
VAs bestyrelse, som holder sit næ-

ste møde d. 7. december.
GAB indstiller beboermødets 
beslutning og går i dialog med VAs 
bestyrelse.

Oprettelse af flere C3 boliger
Det blev besluttet, at GAB under-
søger muligheden for, at der under 
renoveringen indrettes et antal C3 
boliger.
Vi har allerede 34 C3 boliger. For 
dem som ikke ved det, bliver der 2 
C3 boliger ved at banke hul i væg-
gen og blænde et dørhul mellem en 
C2 og en C4 bolig.

Det kræver imidlertid en godken-
delse i VA og Albertslund Kom-
mune, og samtidig skal det kunne 
gøres indenfor renoveringssagens 
økonomiske ramme.

GAB melder tilbage, når sagen er 
afklaret.
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af Susanne Messell, Vester 2-14

Mangler du inspiration til gode bø-
ger, du kan hygge dig med i mørk-
ningen, så kommer her en liste med 
10 gode forslag.

Men hov! Der er noget galt med tit-
lerne. Måske kan du finde ud af, hvad 
der skal ændres. Den slags kan man 
google eller gå på biblioteket og få 
hjælp til.

Jeg ønsker Jer god læselyst. 

Og skulle nogen have svært ved at fin-
de de rigtige titler, så kommer svarene 
i næste nummer af Galgebakkeposten. 

Efteråret er læsetid

Stieg Larsson: Køkkenskabet der blev sprængt

Johannes V. Jensen: Galgebakke Historier

Isabel Allende: Skimmelsvampenes hus

Nevil Shute: Manden med krybekælderen

Niels Krause Kjær: Fandens renovering

Carsten Jensen: Vi de fraflyttede

Anne B. Ragde: Galgebakke Poplerne

Peter Høeg: Nova5´s fornemmelse for ventilation

Leif Davidsen: På udkig efter køkkenløsninger

Ernest Hemingway: Den gamle mand og flisebadeværelset
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Tekst og foto ved Lise Buchardt

Ivette Venegas og 
Birthe Y. Nielsen fra 
Kunstudvalget var 
initiativtagere til 
Børnenes   
Mosaikvæg.

Det blev en rigtig dejlig 
og kreativ dag. 
Tak for den.

Børnenes væg

af Birthe Y. Nielsen og Jens Ellesøe Olsen, GAB
Ladestandere til elbiler

GAB skal i gang med et 
forberedende arbejde i 
forbindelse med etablering 
af el- ladestandere i Galge-
bakken.

Vi har nedsat et udvalg, som 
indtil videre har 2 medlem-
mer fra GAB, men vi vil 
meget gerne invitere bebo-
ere med interesse og viden 
om sagen med i udvalget.

Har du lyst og energi til at 
deltage i arbejdet, kan du 
kontakte os på mail: 

bestyrelsen@gbakken.dk 
eller på tlf. 4264 3680.
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Seniorklubbens tur til Reffen
af Anne Kryger, Vester 2-15

I min optik var det en fantastisk 
hyggelig tur, Seniorklubben var på 
d. 16. september.  God stemning og 
dejligt vejr på trods af, at der var 
lovet skyer og byger.

Det var første udflugt efter coronaen, 
og tilslutningen var stor.
Vi blev bragt til Nationalbanken i bus, 
hvorfra vi tog på havnerundfart. 
Vi havde en hel overdækket båd for os 
selv og en dygtig guide, som fortalte 
os om bygninger og seværdigheder 
undervejs krydret med gode historier.
Hvor er København dog en smuk by!
Under sejladsen forsvandt skyerne, og 
en klar blå himmel viste sig.

Efter havnerundfarten tog vi til Reffen, 
hvor vi tilbragte godt 2 timer.
Nogle brugte de 2 timer på at gå på 
museum for moderne kunst, andre 
slentrede rundt mellem de mange mad-
boder og værksteder. Der blev snakket 
på kryds og tværs, og det var dejligt 
at stifte bekendtskab med nogle, som 
man ikke kendte i forvejen.

Det var svært at bestemme sig for, 
hvad man skulle spise til frokost, for 
der var madboder fra alverdens lande 
til overkommelige priser. Men det lyk-
kedes vist alle at få et godt måltid mad.
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Farvevalg for lette facader

Ny Husorden for Galgebakken

På informationsmøderne i begyndel-
sen af august blev det oplyst, at farve 
på de lette facader skulle besluttes 
af strædebeboerne i fællesskab og, 
at hvert stræde skulle vælge samme 
farve til alle husene i strædet.  
Dette var en fejloplysning.

Det blev nemlig for længe siden be-
sluttet i temagruppen, at facade-farve 
skal vælges individuelt for hver 
enkelt bolig.

Derfor skal du blandt alle tilvalgsmu-
ligheder vælge, hvilken facade-farve 
du ønsker til din bolig.  

Når vi efter renoveringen igen tager 
vores boliger i besiddelse, vil vi 
opleve, at noget har ændret sig i 
forhold til, hvordan vi kan indrette 
boligen og omgivelserne efter vores 
behov. Eller sagt med andre ord, der 
vil være nye muligheder for vores 
kreativitet på grund af boligernes nye 
indretning med ny facadebeklæd-
ning, fliser på baderum, gulvvarme, 
nye vinduer og døre samt placering 
af skillevægge. Samtidig skal vi bl.a 

undersøge og lave retningslinjer for, 
hvordan der kan indrettes overdæk-
ninger ved indgangspartier og på 
terrasser.

GAB skal derfor have gang i et ud-
valgsarbejde, som skal munde ud i et 
nyt Husordensreglement.

Hvis du ønsker at være med i dette 
udvalg, kan du kontakte os på mail: 
bestyrelsen@gbakken.dk
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Genhusning 1: 
Oprydning og udsmidning...

af Claes Solborg, Skrænt 1-7

Da vi (Skrænt 1 & 3) er pionerer i den 
kommende renovering og dermed også 
genhusning, har jeg tænkt mig i dette og 
de følgende numre af Galgebakkeposten 
at  underholde læserne med de glæder 
og sorger, vi er udsat for.

I disse uger, og særlig onsdage og 
søndage, kan man se en sand karavane 
af trækvogne, sækkevogne og trillebøre 
drage gennem Galgebakken med ting og 
sager, der skal smides ud. Turen er ret 
lang, da vi bor i den modsatte ende af 
Genbrugsgården. Der skulle fra flytte-
firmaet blive opsat containere i nærom-
rådet, men det er ikke sket endnu. Man 
kan være heldig at møde en mand fra 
driften, der skal samme vej med sin lille 
elektriske pick-up, og som tilbyder at 
køre læsset resten af vejen. Fin service !
Flyttefirmaet ‘Jonas’ har gæstet os med 
en flyttekonsulent, som har gennem-

gået huset med os og forsøgt at danne 
sig et overblik. Vi bor på 47. år (!) i 
det samme hus og må konstatere, at 
vi ved siden af mange gode ting (især 
bøger) også har fået samlet meget l... . 
Konsulenten mente, vi skulle bruge ca. 
200 flyttekasser. De bliver leveret på 
mandag i den kommende uge. Mit skur 
er ryddet, så der kan nogle af kasserne 
forhåbentlig opbevares.

Udover slæbet med de mange læs er der 
også en følelsesmæssig side af sådan en 
flytning. Der dukker ting og sager op, 
som vi ikke havde hverken husket eller 
set i mange år, og det medfører uvæger-
ligt mange pauser ‘Kan du huske.....?’
Vi er begge på vej til 75, og jeg troede 
engang, at vi dermed havde nået ‘kom-
fort alderen’, men vi er blevet klogere!
Fortsættes i  næste nr.
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ved Lise Buchardt

Træfældning

Til beboermødet d. 15. juni 2021 var der 
stillet forslag om, at en Gråpoppel ud for 
Sønder 2-15 skulle fældes. Begrundelsen 
var, at træet og fugle svinede ned i haven.

Grønt udvalg havde godkendt fældningen, 
som beboermødet tilsluttede sig med 
overvældende flertal.

D. 7. september blev beslutningen så 
effektueret.
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Genhusning
Jeg har to bemærkninger/over-
vejelser vedrørende pjecen om 
genhusning.

1. Man beder om, at der tages hen-
syn i genhusningsboligerne og ikke 
borer alt for mange huller i vægge 
og lofter … yderst rimeligt, men 
man skriver også, at der må ryges 
indenfor i alle boliger… tja!

Her mener jeg, det også ville være 
på sin plads med en venlig opfor-
dring til, at der ryges udenfor af 
hensyn til andre, som efterfølgende 
skal bo i boligen og ligesom mig 

ikke ønsker at bo i en bolig, som 
lugter af tobaksrøg.

2. Så skriver man, at man admini-
strerer ønsker om blivende boliger 
efter bo anciennitet .. altså en ny 
praksis, hvor det ikke er, hvor længe 
man har boet i Galgebakken, der 
gælder, men kun hvor længe man 
har boet i sin sidste Galgebakke 
bolig.

Her havde det været på sin plads at 
informere og inddrage os beboere, 
når man vil ændre på mange års 
praksis.

af René Leisin, Neder 2-3a
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Efteråret blev skudt godt i gang med 
en dejlig markedsdag på Galgebak-
ken. Det var ekstra dejligt, at der 
var så mange frivillige, der var med 
til at gøre dagen til noget særligt. 
Vi havde et godt hold i cafeen, der både 
havde lavet empanadas, lavet sandwich 
og bagt kage på forhånd, inden de tog 
tørnen med at ekspedere, vaske op m.m. 
Vi havde også et hold, der havde sørget 
for hoppeborg og fodbold dart til de 
mindste. Og så var der musikken, både 
den der blev spillet af vores trofaste spil-
lemænd, og den på vinyl spillet af vores 
DJs ‘Lokallyd’. 

Og vejret viste sig jo fra sin allerbedste 
side her i september. Tak for indsatsen til 
alle jer frivillige, sælgerne på markedet 
og jer, der bare kom og hyggede med.

Cykelværkstedet er stadig i gang hver 
torsdag fra kl.15.00 til 18.00. Vi modtager 
gerne overflødige, brugte cykler, som er 
rimeligt komplette og nogenlunde nemme 
at sætte i stand. Brugte cykeldele må vi 
desværre sige nej til, da vi ikke har noget 
sted at opbevare dem i større omfang.    

Oktober byder på høstfest, spisehuse, 
fredagsbar, yoga for henholdsvis børn og 
mænd, keramikhold, seniorklub, strik-
keklub, åbent værksted og meget mere, 
som I kan læse om i månedssedlen. 
Husk at der er Halloween med Lars 
Olesen og undertegnede søndag d.31.10. 
kl.17.00. Se mere om dette arrangement, 
når tiden nærmer sig. Det bliver rigtig 
meget mørkt og uhyggeligt! 
I efterårsferien (uge 42) holder spisehu-
set / fredagsbaren lukket. 

Nyt fra Aktivitetsmedarbejder
af Henrik Seidenfaden, aktivitetsmedarbejder
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Vi har fået godt gang i de frivillige 
madhold her i oktober, november og 
december. Men fra januar er der ingen, 
der endnu har booket sig ind på hverken 
onsdage eller fredage endnu. Så giv 
gerne lyd fra jer. 

Og så har vi fået en hilsen fra Andrey 
Kazankov, sendt fra ‘Den røde Plads’ 
i Moskva. Andrey holdt foredrag om 
Rusland d.14.09. i Beboerhuset. Andrey 

var meget glad for at holde foredraget og 
skriver: ‘Jeg glemte at afslutte foredra-
get, som jeg ellers plejer at gøre det - 
nemlig ved at sige, at hvis folk har flere 
spørgsmål, så er de velkommen til at 
skrive til mig på ankv@weekendavisen.
dk. Også med forslag til emner de måske 
gerne vil læse eller høre om i danske 
medier. Jeg er ofte blevet inspireret på 
den måde.’  

Huslejestigning
af Anita Sørensen, Sten 6-1a

af Margit Kristensen Klok, Sønder 2-2Haiku digte
I Ingenmandsland
imellem lys og mørke
ses solens stråler

I sin skykåbe
hænger månen og venter
på næste skybrud

Afdeling Gennemsnitlig før 
helhedsplan - kr. / m2 / år

Huslejstigning 
tilhelhedsplan - pct.

Gennemsnitlig efter 
helhedsplan - kr. / m2 / år

51 - Toften 878 14,3% 1.005

52 - Læhegnet / Nørreland 920,7 Afventer finansiering fra 
Landsbyggefonden

56 - 6 Vest 881 17% 1.028

57 - Blokland 914 3% 942

58 - Bæk-/Fosgården 632 6% 670

59 - Galgebakken 940,4 (eksklusiv vand) 17% 1.100

60 - Hyldespjældet 969 0% (evt. lejestigning ved 
sokkelisolering mv.)

66 - 4 Nord 756 45% 1.149

67 - 4 Syd 759 42% 1.121

Oversigt over huslejekonsekvenser

Afventer finansiering fra Landsbyggefonden

0% (evt. lejestigning ved sokkelisolering mv.)
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Rejsegilde på Bakkens Hjerte
af Jens Ellesøe Olsen, GAB

Fredag d. 24.9 var der rejsegilde på 
Bakkens Hjerte. Det blev fejret med tale 
af Borgmesteren og repræsentanter for 
arkitekt Vandkunsten samt entreprenøren 
Egen Vinding.

I Byggeriet og materialevalg er der lagt 
stor vægt på bæredygtighed og ultralav 

CO2 udledning. Byggeriet har fået en 
guldmedalje for bæredygtighed.
Den nye klub frembyder nogle dejlige 
lyse rum med højt til loftet og giver gode 
muligheder for klubbens aktiviteter.

Bakkens Hjerte forventes at være klar til 
indflytning september 2022. 
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Miljødigt 
af Jette Rank, Vester 2-13

Dette miljødigt tager afsæt i de kemika-
lier, som vi uvidende bliver udsat for. En 
nylig sag fra et kogræsserlaug i Korsør 
har vist, at de medlemmer, som gennem 
mange år havde spist det dejlige ‘økolo-
giske’ kalvekød, var blevet eksponeret 
for det giftige stof PFOS. Det kemiske 
stof var (og er måske stadig) en bestand-
del i brandslukningsskum. Desværre for 
kogræsserlauget blev dette skum spredt 
fra en nærliggende øvebane for hjem-

meværnet over de marker, hvor kalvene 
græssede. Stoffet blev ophobet i kalve-
kødet og derefter i de mennesker, der 
spiste det. PFOS er særdeles giftigt, og 
kan forårsage skader som kræft, dårlig 
sædkvalitet, leverskader mm. 

Det er desværre også vanskeligt at ud-
skille, og det vil tage mange år, før PFOS 
er ude af kroppen. 

Mor er påpasselig
Her er lunt og godt. 
Altid mad til tiden. 
Jeg tager mit, og mor får resten. 
Skal jo vokse. Blive stor og stærk. 
Suger til mig: Proteiner og kulhydrater. 
Fedtstoffer med måde. 
Mor er påpasselig. 

Men hvad er nu det? Fiskedag. 
Det må være tirsdag.
Altid en udsøgt fornøjelse. 

Bliver det laks med kviksølv?
Eller tun med PCB? 
Måske vil der være bisphenol A i remouladen. 
Det er afvekslende. 
Haps, Haps, haps! 
Mor er påpasselig. 

Jeg er et eksperiment. 
Bliver jeg mon helt normal, 
eller bliver jeg noget specielt. 
Jeg håber, mor er påpasselig.
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Galgebakkens seniorer - Cafe og 
mødested - torsdag i ulige uger

Kære alle i Seniorklubben. 

Kom til hygge og fællesskab i Gal-
gebakkens Beboerhus. Vi mødes 
hveranden torsdag fra kl. 13 – 15. 
Cafeen er ment som et afslappende, 
uforpligtende mødested, hvor der også 
er rig mulighed for at inspirere hinan-
den til nye fælles aktiviteter.

Der er kaffe på kanden og plads til alt, 
hvad I finder på. Måske sætter man 
bare pris på hyggesnak over en kop 
kaffe, måske ønsker man at mødes 
omkring kreative sysler. Medbring 
gerne bræt- og kortspil, guitar og 
strikketøj, m.m.

Vi (Rita, Vibeke, Tove og Rie)er en 
cafégruppe, der rent praktisk sørger 
for åbning af huset og kaffebrygning, 
og vi tager med glæde imod jeres 

idéer og inputs. Al kommunikation 
sker på vores fælles Facbookside, 
Galgebakkens Seniorklub og, hvis der 
er særlige aktiviteter, som vi kender til 
inden Galgebakkepostens deadline, så 
melder vi det også ud dér. 
De første 5 torsdage er et eksperiment. 
Derefter evaluerer vi i fællesskab 
rammer og indhold. Vi åbner torsdag 
den 30. september, hvor et par friske 
seniorer – Rita og Steen - har meldt 
sig til at bage pandekager. 

Åbningstiderne frem til jul er flg: 30. 
sept.,14. okt.,28. okt.,11. nov., 25.nov. 
og 9.dec.
Tilmelding til Seniorklubben sker til 
Anne Kryger tlf. 23 60 09 94

af Annemarie Wandt, Vester 2-17
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af Lars Messell, Vester 2-14

Modeljernbane på Galgebakken

Sku' vi ikke lave sådan én?
En jernbane med modeltog. En 
bane med togspor og sporskifter og 
tunneller og signallamper og stationer. 
Et landskab med huse, mennesker og 
bakker og skove. Banen kan bygges i 
et fælleslokale, der ikke skal bruges til 
noget.

Bygherrerne? 
- En gruppe beboere, voksne, unge, 
børn.
- En bane som det vil være spændende 
at bygge og køre med. 

Lokalet og finansieringen?
- Det gamle cykelværksted vil fx være 
et egnet lokale. Her er der 2 lokaler 
med niveauforskel.

Der er ikke afsat penge på 
Galgebakkens budget 2022 til 
aktiviteten, så i givet fald må GAB på 
banen for om muligt at finde penge og 
lokaler.

En historisk krønike
Min gamle skolekammerat Sassa 
har bygget modeljernbane i sin 
parcelhushave i Jyllinge i 40 år. Den er 
i dag 230 meter lang med stoppesteder 
og det hele. Det er store modeltog, 
hvor du kan stå på og af. Havens 
planter og træer er modeljernbanens 
landskab. 

Det har taget ham 40 år at bygge denne 
jernbane, fordi han har været alene 
om det sammen med blot en enkelt 
medhjælper. 
Sassas kone er glad, fordi han er 
kisteglad, og haven bliver passet. Når 
Sassa får besøg, tager han sine gæster 
med hele vejen rundt på banelegemet, 
og bagefter giver han en prøvetur fra 
stoppested til stoppested.

Sassa havde besøg af sine 
skolekammerater her i år. Vi fik aldrig 
nogen prøvetur, fordi regnen silede 
ned. Øv.
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af Lars Messell, Vester 2-14, tlf.: 4364 6590 - lokomohinken@hotmail.com

Få udgivet dit eget frimærke

Gangebakken skal jo renoveres, og 
så tænkte jeg, at vi i den anledning 
udgav vores eget frimærke, der 
fortæller om renoveringen. 

Tegn dit frimærke her:
Aflever det til Lars Messell, Vester 

2-14. senest d. 24. oktober. Så vil jeg 
undersøge, om det er muligt at få det 
fremstillet. Det kan bruges på julekort. 

Det vil i givet fald blive fremstillet i 
mindre format. Overskud ved salg går 
til tegneren.

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

✁

GB bliver renoveret 1 kr

2021 tegnet af:
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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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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!
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