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GAB og ejendomsleder Kenneth 
Fuglsang er i gang med at forberede 
udskiftning af lamper på Galgebak-
kens stier og parkeringspladser.
De nuværende belysningsarmaturer, 
Albertslund Lampen, er efterhånden 50 
år gamle og trænger til at blive udskiftet 
med nye lamper, som vil opgradere be-
lysningseffekten og samtidig er billigere 
i drift.

Ledningerne i jorden skal ved samme 
lejlighed udskiftes, og styringen af be-
lysningen skal moderniseres bl.a. med 
lysdæmpning i nattetimerne.
Vores Lys Udvalg har indstillet at ud-
skifte til den nye udgave af Albertslund 
Lampen fra Louis Poulsen.

I stræderne opsættes der, i forbindelse 
med renoveringen, nye skotlamper på 
skurene.

På næste GAB møde skal vi træffe 
beslutning om at opsætte en række på 
6 styk af de nye lamper på stien langs 
Torv, mellem Øster og Vester. Her vil 
beboerne ved selvsyn kunne se lamperne 
og deres effekt på belysningsniveauet.
Såfremt GAB beslutter dette, vil lam-
perne blive opsat i år.

Derefter vil vi på et beboermøde træffe 
beslutning om den samlede udskiftning.
Pengene til udskiftningen er allerede af-
sat i vores langtidsplan og vil altså ikke 
have yderligere indflydelse på huslejen.
Der har været mange klager fra beboere 
om manglende belysning i Galgebak-
ken, hvilket skaber utryghed, når man 
færdes efter mørkets frembrud.

Det skulle gerne blive klart bedre med 
udskiftningen af lamperne.
Men der er steder, som henligger i 
mørke, hvor det er påkrævet at placere 
en ny lampe.

Derfor er her en opfordring til at med-
dele Lys Udvalget, hvor du mener, der 
skal være mere oplyst.

Du kan skrive til: 
lysudvalg@gbakken.dk 

Lys i Galgebakken
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Hvis du ønsker permanent genhusning 
i forbindelse med renoveringen og 
har udset dig en bolig med en specifik 
beliggenhed, skal du være opmærk-
som på, at en anden beboer kan have 
ønsket sig den samme bolig.
Boligen vil blive tildelt efter bo-an-
ciennitet i Galgebakken.

Den beboer, som har boet i Galgebak-
ken i den længste ubrudte periode, vil 
få sit bolig ønske opfyldt.
Hvis du fx flyttede ind i Galgebakken 
i 1973, men fraflyttede i 1998 og flyt-
tede tilbage til Galgebakken i 2009, så 
tæller din bo-anciennitet fra 2009. 

Tildeling af bolig 
ved permanent genhusning

GAB har henvendt sig til Alberts-
lund Kommune om problemet.
Nogle beboere har bemærket tilstede-
værelsen af grupper af unge menne-
sker med en påfaldende adfærd, som 
samler sig forskellige steder på mere 
eller mindre faste tidspunkter. Det er 
fornemmelsen, at der er gang i noget 
med mulig indtagelse af lattergas, 
hash, måske salg osv. Der har været 
kontakter tidligere til Lokal Politi og 
SSP om emnet.

Albertslund kommune er snart ved 
at genåbne Bakkens Hjerte, hvor der 
forventes trafik og aktiviteter for børn 
og unge. Dem kommer der mange af 
inden så længe.
 
GAB vil gerne invitere til en drøftelse 
med ‘de rette vedkommende’, hvor 
udvalgte beboere og bestyrelsen kan 
drøfte forebyggende aktiviteter og 

samarbejde for at imødegå en uheldig 
udvikling i vores område.

Vi håber, at SSP folk og ledelsen fra 
Bakkens Hjerte vil deltage i et sådant 
møde. 

Jeg beder om, at I videresender denne 
meddelelse til jeres ‘rette vedkom-
mende’ med en mailadresse, så vi kan 
få en kontakt.
 
Efterfølgende har vi fået svar fra den 
ansvarlige myndighed på området:
Den Kriminalitetsforebyggende En-
hed (DKE) i Albertslund Kommune 
har svaret meget klart tilbage, at de 
gerne deltager i drøftelser med beboe-
re og GAB om det fremtidige samar-
bejde, som GAB nu vil invitere til. 
De er i øvrigt ikke ubekendte med 
problematikken, heller ikke på Galge-
bakken.

Utryghedsskabende 
adfærd på Torvet
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Citater fra dagbladet Børsen

ved Lise Buchardt

'Anden' er opvokset i Albertslund og 
har sågar boet i Galgebakken. Vi har 
plukket i hans udsagn.

'Det er helt klart, at Vestegnen har 
farvet mit syn på, hvem jeg holder med 
i verden, og hvordan jeg ser på tingene. 
Min humor og mit sprogbrug. Der er en 
form for samhørighedsfølelse derude. 
Og det er som om, at det at komme der-
fra, hvor jeg gør, også kan oversættes til 
andre miljøer.

Jeg er fra Galgebakken i Albertslund, 
et sted med fraskilte mødre, folkedans i 
beboerhuset, fællesspisning i stræderne 
og kaninbure. Der var måske ikke helt 
lige så meget druk og gadevold som 
længere ned i Syd, men det var stadig-
væk lige inden for rækkevidde. Der var 
nogle områder i Albertslund, som vi 
nødigt frekventerede efter solnedgang, 
steder, der var endnu hårdere end vores. 
Men man kan ikke vokse op i Alberts-
lund på det tidspunkt, jeg gjorde det, 
uden at se lidt af hvert.

Der var også mange gode ting ved det 
sted. At man kunne cykle rundt, fordi 
alle biler var lukket ude af stisystemet, 
og have hele barndommen for sig selv. 
Jeg cyklede rundt og oplevede ting og 
var ude med vennerne fra morgen til 
aften, der var masser af frihed. Og også 
meget overskud, fordi alle i den by var 
gearet til at give folk nogle chancer og 

muligheder. 
Der var børnefestuge og initiativer, som 
der måske ikke er lige så meget over-
skud til i dag. Jeg gik i en almindelig 
folkeskole, hvor jeg fik lov at aflevere 
mine stile som tegneserier.

Jeg fik også lov at spille trommer i 
dobbeltdansktimen hver onsdag, fordi 
jeg havde lidt svært ved at sidde stille. 
Så gik jeg med musiklærer-Mogens ned 
i musik. Der var bare overskud. Og de 
ville noget andet.

Det var en meget social kommune. Det 
var et godt sted at vokse op. Men jeg 

Den 13.august 2021 bragte Børsen et interview 
med Anders Matthesen.

Interview med 'Anden'
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tror også, det var fint at komme væk. 
Haha.

Det er da klart, at jeg er vokset op pisse-
fattig. Det var ikke sådan, at vi ikke fik 
julegaver, men altså. Min hustru er fra 
Hørsholm, ikke, og har nogle helt andre 
forventninger til, hvordan man kan 
forvente at blive opdraget som børn, 
og hvad man skal have. Hvad man har 
krav på, og hvor meget man skal rejse. 
Der kan jeg godt mærke, at jeg er meget 

mere vant til selv at tage bussen i skole, 
ikke. Der er helt klart flere mennesker 
på Vestegnen, der ikke har nogle penge, 
end der er længere nordpå. Og det gør 
også, at hele ens verdensbillede bliver 
farvet af det. Så når det så endelig går 
godt for én, så er det svært at snakke 
med de andre, der er født til, at det nok 
skal gå godt. Ja, nu har jeg nok lidt af 
hvert. Men jeg er da glad for at have 
Vestegnen med mig.'

af Susanne Messell, Vester 2-14
Efteråret er læsetid…

…..og her er de rigtige titler     (se 
forrige nummer af GBposten):

 Stieg Larsson: Luftkastellet der blev sprængt

 Johannes V. Jensen: Himmerlands Historier

 Isabel Allende: Åndernes hus

 Nevil Shute: Manden med pilefløjterne

 Niels Krause Kjær: Fandens Forår 

 Carsten Jensen: Vi de druknede

 Anne B. Ragde: Berliner poplerne

 Peter Høeg: Frøken Smillas fornemmelse for sne

 Leif Davidsen: På udkig efter Hemingway

 Ernest Hemingway: Den gamle mand og havet
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Simulering af temperatur 
og fugt i krybekældrene

af Benny Klausen, Vester 8-3

Nu er der flere, der blander sig i de-
batten om opvarmningen af Galge-
bakkens krybekældre. 
Jeg har endnu ikke hørt noget om, 
hvordan Bo-Vest vil reagere på Susie 
Frederiksens mail og på den beslutning 
i kommunalbestyrelsen den 12. oktober:

1. Der gives ikke en kommunal byg-
getilladelse!

2. Galgebakken skal renoveres efter 
BR 18!

3. 3. Der vil ikke blive givet dispensa-
tion fra byggeloven!

Nedenfor gengives Susie Frederiksens 
mail til Borgmester Steen Christiansen, 
forvaltningen og Bo-Vest.

Kære alle
Jeg sad i en workshop med en helt ung, 
nyuddannet ingeniørkollega i sidste 
uge. Hun sagde noget meget rigtigt 
nemlig, at man skal passe på med de 
moderne simuleringsprogrammer. Det, 
hun mente, var, at det resultat, du får 
ud, afhænger af de data, du taster ind. 
Hvis dine input er forkerte, så får du et 
forkert resultat.
 
Jeg er bange for, at det er det, der er 
sket i sagen med krybekældrene i Gal-
gebakken. Jeg har fået tilsendt notatet 
af 2020-02-11 med resultatet af simule-
ringerne, og der er sket mindst en fejl… 
Forudsætningerne er forkerte, dvs. at 
der sammenlignes æbler og pærer.

 Desværre for Galgebakken, er beslut-
ningerne taget på grundlag af de simu-
leringer… Det, der undrer mig, er, hvor-
for der ikke er udført kvalitetssikring 
af denne beregning? Simuleringerne er 
udført af en Master i Bygningsfysik – 
som jeg selv. Da jeg tog uddannelsen, 
var vores undervisere meget opsatte 
på at lære os at kontrollere os selv, så 
sådan en fejl ikke sker…
 
Hvor ville jeg ønske, at en uvildig gik 
simuleringerne grundigt igennem, så 
beslutningerne kan tages på baggrund af 
de korrekte forudsætninger. Det burde 
have været gjort, inden kommunalbesty-
relsen i dag skal tage stilling til helheds-
planen.Jeg har gjort den ansvarlige for 
simuleringerne opmærksom på fejlen, 
så vedkommende ikke skal høre det fra 
andre.
 
Jeg vil kort forsøge at gengive, hvad 
fejlen er, så I som lægmænd også kan 
forstå det. Først simuleres temperaturen 
i krybekælderen ved hjælp af simule-
ringsprogrammet BSim. Der kommes 
frem til at temperaturen i krybekælderen 
bliver 12 grader med den nye opbyg-
ning af gulvet over krybekælder med 
gulvvarme.

 Denne temperatur bruges som input i 
simuleringsprogrammet Heat2, men her 
regnes uden gulvvarme (figur 5). Ergo 
skulle der have været gået ind med en 
lavere temperatur. Sandsynligvis vil 



- BEBOERINDLÆG -

9

temperaturen være et sted mellem de 
12 grader og de 6,5 grader, som der 
kommes frem til i BSim med 100 mm 
isolering af dækket mod krybekælderen. 
Resultatet er altså ikke korrekt.
 
Det undrer mig for øvrigt, at der kun 
isoleres 400 mm under terræn på yder-
siden af krybekælderen (punkt 7.1.1). 
Min børnelærdom siger mindst 600 
mm, og det, gætter jeg på, er for at und-
gå/minimere den kuldebro, som Galge-
bakken - og mange andre bygninger har, 
i knudepunktet hvor sokkel, ydervæg 
og betondæk samles. Det knudepunkt, 
hvor der er størst risiko for kondens og 
dermed skimmel.

 Desuden undrer det mig, at der ikke 
regnes med den samme gulvopbygning i 
de to situationer. I det ene tilfælde er der 
50 mm EPS beton (beton med flamingo-
kugler i, så det isolerer en smule) – i det 
andet 50 mm afretningslag (ren mørtel, 
ingen isolerende effekt).
 
Det undrer mig også, at der kun vises 
situationen med den lette facade ved 
isolering af dækket mod krybekælderen 
(punkt 7.3.1 og 7.4.1). Hvor er simule-
ringen med den tunge facade? Og hvor-

for er isoleringen ført ned ad væggen 
på indersiden af krybekælderen også? 
Det er på ydersiden, der er behov for 
den. Hvis betonen er på den varme side 
af isoleringen, er risikoen for skimmel 
betydeligt mindre…

Jeg kan desværre blive ved, men vil 
stoppe her. Jeg håber, at ovenstående er 
til at forstå.

 Jeg har undervist i energikravene i byg-
ningsreglementet i årevis – og har været 
ansvarlig for Videncenter for Energibe-
sparelser i Bygningers energiløsninger 
(anvisninger til energiforbedring af bo-
liger) i endnu flere år. Efterfølgende har 
jeg taget en Master i Bygningsfysik. Jeg 
har 25 års erfaring inden for byggeriet, 
bl.a. 10 år på byggepladser og 2 år som 
formidler overfor lægmand. 
Jeg har kun kigget kort på projektet, 
men er dybt bekymret på vegne af Gal-
gebakkens fremtidige beboere. Det vir-
ker som om, at man har stirret sig blind 
på en løsning – i stedet for at undersøge 
alle muligheder.
 
 De bedste hilsener
 Susie M. Frederiksen
Akademiingeniør, Master i Bygningsfysik

Tilvalgskatalog
I forbindelse med genhusning skal vi 
vælge, hvordan vores bolig skal se 
ud, når vi flytter tilbage.

Derfor er der udarbejdet et Tilvalgs-
katalog i digital form, hvor du kan 
vælge og tilkøbe, de elementer du 

ønsker i forhold til indretning med 
skillevægge, køkken, fliser, udearea-
ler o.a.

Kataloget vil være klar medio 
november og det kommer der mere 
information om.
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Kø ved den store håndvask
af Ulla Elsted Jensen, Torv 7 - 9

Den 12 okt. skulle Kommunalbesty-
relsen (KB) tage stilling til ansøgning 
om byggetilladelse til Galgebakkens 
renoveringsprojekt. En repræsentant 
både fra Bo-Vest og fra deres rådgive-
re i Nova5 var blandt tilhørerne.

KB's beslutning blev: ‘Ombygningsar-
bejdet kan gennemføres uden byg-
getilladelse’ samt en godkendelse af 
Skema B - kun Ø og O stemte imod. 
Borgmesteren gentog flere gange, at 
det ikke er noget kommunen behøver 
at forholde sig til – ansvaret ligger helt 
hos bygherren.

Smuthullet for KB’s beslutning var i 
Bygningsreglementet (BR18) §5 stk. 
3: ‘ombygninger og forandringer af 
enfamiliehuse, dobbelthuse, række-
huse og sommerhuse udføres uden 
ansøgning om byggetilladelse. Det er 
dog en forudsætning, at byggearbej-
det overholder bygningsreglementet’. 
Samtidig erkender  forvaltningen i 
selve sagen, at BR18 ikke er overholdt 

(angående gulvvarme med en ubetyde-
lig isolering mod kælderen.)

Den 18. okt. modtog beboerne på 
Galgebakken Bo-Vests orientering om 
renoveringen i Byggeposten. Her var 
overskriften ‘Skema B godkendelse 
fra kommunen og byggetilladelse’, og 
i teksten lige efter står:’Albertslund 
Kommune har godkendt Galgebakkens 
helhedsplan . . .’

I mine øjne har begge parter stået i kø 
ved håndvasken i et forsøg på at vaske 
ansvaret fra sig og lægge det over 
på modparten. Kommunen har på et 
tvivlsomt grundlag undladt at udstede 
byggetilladelse – og Bo-Vest lader fejl-
agtigt som om, den er givet.

Det store åbne spørgsmål for os bebo-
ere er nu hvem, der har ansvaret, hvis 
det computerudregnede projekt ikke 
løser vores skimmelproblemer godt 
nok?
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af Jens Ellesøe Olsen, Over 8-2

af Jens Ellesøe Olsen, Over 8-2

Endnu en ekspert kommer 
ind fra højre …
Det må være anstrengende at være 
ekspert indenfor et eller andet område. 
Det er tilsyneladende en yndet sport i 
ekspertkredse at finde hår i suppen på 
andre eksperters arbejde og kritisere 
hinandens faglighed.

Senest er Susie M. Frederiksen kom-
met på banen med påstand om fejl og 
mangler i de simuleringer, som andre 
eksperter har udført i forbindelse med 
fugt og temperatur i vores krybekældre.

Susie M. Frederiksen er efter sit CV 
at dømme dygtig på sit felt og stor 
respekt for det. Men det er uvist, om 
Susie M. Frederiksens indblanding 
sker af hensyn til Galgebakkens 

beboere og vores boliger eller, om det 
er for at promovere sig selv overfor 
omverdenen.

Galgebakkens renoveringsprojekt er 
blevet til på baggrund af vores rådgi-
vers og tilknyttede eksperters analyser 
og undersøgelser. Jeg har tillid til 
deres arbejde og faglighed og får ikke 
bekymringsdiarré, fordi en udenforstå-
ende ekspert sår tvivl om den valgte 
løsning.

Jeg ser frem til, at byggeriet kommer i 
gang og glæder mig til at flytte ind i en 
nyrenoveret bolig.

Kommentar til Benny Klausens indlæg

Benny indikerer med sit indlæg oven-
for, at det skulle være et problem for 
renoveringssagen med den beslutning, 
som Albertslund Kommune har truffet.

1. Der gives ikke en kommunal byg-
getilladelse!
Nej, og det skal der heller ikke iht 
BR18 §5, når det drejer sig om renove-
ring. I vores sag renoveres A, B og C 
boligerne.

For D1 og D2 boligerne er der tale om 
nybyggeri, og derfor skal de opføres 

med en byggetilladelse, som der i 
forløbet vil blive behandlet.

2. Galgebakken skal renoveres efter 
BR 18!
Ja, det er en selvfølge, at renoveringen 
skal opfylde BR18, og det skal vores 
rådgivere og entreprenør selvfølgelig 
sørge for at overholde.

3. Der vil ikke blive givet dispensation 
fra byggeloven!
Næh, det er formentlig heller ikke 
nødvendigt.
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af Lysette Kofoed Hansen, Torv 5-11 A

På mødet her for nylig blev det fore-
slået, at GAB skal arbejde videre 
på, at VA får overtalt Albertslund 
kommune og Bo-Vest om, at det er 
nu, det er en god ide at lave flere C3 
boliger. C3 boliger er 2 etages 3-væ-
relses boliger på Galgebakken.  

3 værelses er den type bolig, som Gal-
gebakken har færrest af og dem med 
klart længst ventetid.
Der var argumentation for og imod. 
Nogle sagde, at det ville ændre 
beboersammensætningen (i en dår-
lig retning). Nogle mente, at det vil 

frigive flere boliger forstået sådan, at 
beboerne kan flytte til den type bolig, 
der passer bedre til deres behov. 

Jeg er klart tilhænger af, at det er nu, 
mens vi har renoveringen over os, at vi 
skal gøre det. 
Behovet for andre boligtyper er øn-
sket. Vi er nemlig ikke i 1974 mere 
men i 2021. Jeg håber inderligt, at VA 
ønsker at arbejde for vores nye behov, 
så afdelingen er fremtidssikret og 
tidssvarende og, at de sætter gang i en 
snarlig ændring af renoveringen inden, 
det er for sent.

Flere 3 værelses lejligheder 
i Galgebakken

A1= 33

D1=69

A2=36

2 vær.= 118

3 vær.= 61

4 vær.= 151

5 vær.=240  

 (Tal kilde: bo-vest venteliste hjemmeside)  
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Skægkræ
af Lise Buchardt, Over 10-8

Skægkræ er sølvfiskens skællede 
fætter. Du giver den dårlige livsbetin-
gelser på følgende måde:
Sænk luftfugtigheden:  Skægkræ fore-
trækker generelt tørre områder, men 
når luftfugtigheden kommer under 
50 procent, så forværrer man deres 
livsbetingelser. Så hvis du kan sænke 
luftfugtigheden fx med en affugter, vil 
det være godt.

Luft ud: Husk masser af udluftning og 
på alle tider af døgnet 
Støvsug og gør rent: Skægkræ æder 
alle typer fødevarer og tiltrækkes af 
bl.a. krummer og lignende tørvarer. 
Så sørg for, at køkkenet er helt renset 
for melrester, gryn, krummer osv. Da 

skægkræ er meget små i den første del 
af deres liv, kan de komme ind i alle 
sprækker. Så kom helt ud i krogene 
med støvsugeren, når du gør rent.
Minimer adgang til føde: Udover 
grundig rengøring af køkken, kan du 
emballere dine madvarer i lufttætte 
beholdere.

For sent? Skil dig af med alt: Opdager 
du skægkræ i køkkenet, skal du skille 
dig af med dine madvarer hurtigst 
muligt og rengøre alle skuffer, skabe 
og hylder.

Jo før jo bedre: Finder du skægkræ i 
boligen, skal de så hurtigt som muligt 
bekæmpes. 



Foto og tekst af Claes Solborg, Skrænt 1-7

Bakkens Kor

Ideen om koret opstod i 1989 på 
Baunegaardens tur til Litauen. 
Året efter kunne vi på opfordring 
fra vores egne børn (‘kom med op i 
beboerhuset, Morten laver et kor....’) 
se Kulturakrobaternes Kor gå i gang 
med mange børn og voksne. Vi var 
vistnok 50-60 deltagere dengang ! 
Kulturakrobaterne var Galgebakkens 
kulturforening med mange forskellige 
aktiviteter deriblandt koret og Bak-
kens Horn.

Vi var på mange rejser: Selv har jeg 
været med til Albertslunds venskabs-
by Ricany udenfor Prag, Tallinn i 
Estland (vi sejlede fra Stockholm 
med ‘Estonia’ året før det forfærde-
lige skibbrud) og var i Krakow i det 

sydlige Polen (bl.a med et rystende 
besøg i Auswitch). Senere ture er 
gået til Whitstable syd for London, 
Skotland, Island og Portugal og igen 
til Litauen. Vi har også haft besøg 
fra den store verden. Marinas gamle 
kor ‘Coro Femenino de San Justo’ fra 
Argentina blev indkvarteret privat hos 
korets medlemmer og gav koncerter 
forskellige steder i landet.

Koret har haft flere forskellige diri-
genter i de over 30 år, det har eksi-
steret, men vi er altid vendt tilbage til 
Morten Präem. Det hedder nu ‘Bak-
kens Kor’ og har godt 35 medlemmer, 
som øver hver torsdag aften i beboer-
huset. Vi har optrådt ved store jule-
koncerter i Musikteatret sammen med 

Hjørring Koncert
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andre kor og musikskolens 
symfoniorkester, og vi plejer 
at have vores egen julekon-
cert i Herstedvester Kirke, 
ligesom vi synger foran køb-
manden op til jul. Kom og 
hør os den 22. december i år. 
Vores repertoire består mest 
af rytmiske sange fx gamle 
Beach Boys numre.

Sidst i september var vi 4 
dage ved Tornby Strand 
lige syd for Hirtshals. Vi 
ankom i en næsten orkan, 
som piskede Vesterhavet 
op til et spektakulært skue. 
Indkvarteringen skete i tre 
sommerhuse plus det meget 
hyggelige lokale ‘Munchs 
Badehotel’. Vi havde besøg 
af Sysselkoret fra Hjør-
ring og havde en gevaldig 
hyggelig aften med kor-øver 
og god mad, og dagen efter 
gav vi sammen koncert i 
Vendsyssels Kulturhus i 
Hjørring. Det blev også til et 
par gadekoncerter i Lønstrup 
og Hjørring. 

Sopraner, tenor og Alt

Tenorerne

15
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Kirsten og Helle arangerede turen
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Genhusning 2. afsnit: Nedpakning 
og farvel til min smukke have...

Tekst og Foto Claes Solborg, Skrænt 1-7

Så er vi gået i gang med at pakke huset 
ned. De 225 flyttekasser bevæger sig 
langsomt fra skuret ind i huset for at 
blive fyldt med alskens ting og sager, 
ikke mindst vores (alt for mange) bøger. 
Nogle fagbøger er afleveret til Professi-
onshøjskolen til gratis afbenyttelse for 
de studerende, andre er transporteret til 
‘Freuds Agora’, hvor Marinas psyko-
analytiker-kolleger holder deres møder. 
En sidste portion spansk litteratur går til 
La Biblioteca Latinoamericana. På den 
måde reduceres flyttekassernes antal en 
lille smule.

I nogle af de nødvendige pauser (vi er 
jo ikke 20 år længere) tager jeg mig selv 
i at se på efterårsfarverne i min smukke 
have – snart for sidste gang. Det er helt 
trist at tænke på, at det hele snart skal 
graves op. Vi vil forsøge at tage nogle få 
planter med over i Valmuens Kvarter og 
se, om de kan klare genplantning der.

Den 5. oktober var der indkaldt til 
såkaldt etapemøde i Beboerhuset. Et 
meget informativt møde med repræ-
sentanter for vores egen drift, BO-Vest, 
Flyttefirmaet Jonas og ikke mindst Lise 
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Carsten Schou 
fik årets Galgenfugl

Begrundelsen var følgende:
Carsten har en stor aktie i, at det sociale liv på Galgebakken 
er meget attraktivt. Han stiller altid op og spiller enten med 

sin harmonika eller guitar både inde og ude.

Carsten er spillemand af hjertet.
Han synger og spiller næsten alt og kan med rette kaldes 

Galgebakkens spillemand.

Kaas og Berit Djarling, vores livliner 
hos Bo-VEST. Lige før mødet havde 
entreprenøren Enemærke og Peder-
sen meddelt, at man ikke ville starte 
renoveringen af husene i Skrænt 1 & 3 
midt i november, som tidligere aftalt, 
men derimod først midt i januar 22. Det 
skyldtes, at projektet endnu ikke havde 
fået kommunal godkendelse – hvilket i 
skrivende stund endelig er sket  på kom-
munalbestyrelsens møde den 12. okto-
ber. Vi får alle valget mellem at følge 
den allerede lagte tidsplan eller udskyde 
flytningen i op til 2 mdr. Vi har valgt at 
følge den allerede besluttede dato og 
flytter 3. november. Vi får kvalme over 
flere ændringer og vil ikke bo flere må-

neder i et hus, som er halvt demonteret. 
Og hvorfor skulle denne sidste tidsplan 
ikke også blive forsinket – ligesom alle 
andre planer de sidste mange år – det 
ville jo næsten være naturstridigt.

Vi savnede det lovede katalog over 
tilvalg (gratis) og tilbud (med ekstra 
betaling over huslejen i 15 år) vedrø-
rende vores renoverede huse. Vi venter 
spændt på at se det én af dagene. 
Nu er der tre uger til deadline: Den 
3.november sker det, alt skal være klart 
til den endelige flytning. Takket være et 
venligt driftskontor i AB Vest får vi al-
lerede nøglerne til huset om et par dage 
og kan begynde så småt at indtage det.
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Lidt datoer til kalenderen i den 
kommende travle vintertid:

Torsdag d.18.11. kl.19.00 er der i sam-
arbejde med Albertslund Bibliotek fore-
draget 'From Roots to fruits' med Kenn 
Lending. En rejse i sort amerikansk 
musik. Kenn Lending trækker på en 
erfaring, der er et resultat af en livslang 
fascination af sort amerikansk musik 
med Blues og Jazz som udgangspunkt. 
Billetter bestilles på Albertslund Bib-
liotek.

Torsdag d.25.11. kl.17.00 tænder vi 
juletræet på torvet. Der er julemusik, 
gløgg, saftevand og pebernødder til alle, 
når lysene tændes.

Lørdag d.04.12. Holder Galgebakkens 
kor den hyggelige julemiddag med 
efterfølgende Julebanko. Middagen med 
traditionel flæskesteg og risalamande 
som dessert koster 75 kr. (30 kr.for børn). 
Spisebilletter kan reserveres i Beboerud-
lånet. Bankoplader sælges i huset efter 
middagen. 

Søndag d.19.12. kl.14.00 er der Jule-
hygge med Trolle og Tormod. De leverer 
nogle af deres sjove kendte sange, og 
efter deres show er der faktisk en reel 
mulighed for, at julemanden dukker op 
med julegodter til de mindste deltagere. 
Der vil være masser af julehygge for 
børn og barnlige sjæle denne dag, så mød 
op med børn og børnebørn i godt julehu-
mør. Gratis adgang, naturligvis.

Nyt fra Aktivitetsmedarbejder
af Henrik Seidenfaden, aktivitetsmedarbejder

Foredraget ”From Roots to fruits” med Kenn Lending
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Galgebakkens kor og hornorkesteret 
holder den traditionsrige koncert foran 
købmanden onsdag d.22.12. Der vil 
naturligvis være varm gullasch, gløgg og 
æbleskiver til de kolde fødder.

Julemarked pA Galgebakken
LØRDAG D. 11. december 2021 kl. 12 – 16 

i BEBOERHUSET TORV 2-12A

Er der nogle, der har til en bod 
Så ring tlf.: 60 61 56 86  -  V.H. Ingrid Nielsen

 Der vil være boder med 
 Hjemmestrik
 Hjemmelavet syltetøj
 Hjemmebagte småkager 
... og Mange andre juleting

Kom i julestemning
Drik en kop kaffe/the
Køb en kage
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Interview med Hasnain Aslam

Du har 2 piger på 3 og 5 år. Hvad 
laver de i Galgebakken?
De besøger venner, leger på legeplad-
ser og nyder det fællesskab, her er 
– også blandt børn. Vi flyver med dra-
ge, vi plukker blomster, og vi går på 
tur rundt til vandposterne. Tine er lige 
gået ud med børnene, der er ingen 
planer, men vi går bare ud, og så sker 
der et eller andet. Det er noget af det, 
vi sætter sindssyg megen pris på ved 
at bo her. Børnene har det fantastisk. 
Vi kan sende dem hen til bedstemor, 
som også bor i GB uden, at vi holder 
øje med dem. De går selv ud i strædet 
og leger, og den ældste må gå op til 
Den Blå Legeplads. Det har der været 
mange overvejelser omkring, så vi har 
faktisk købt et specielt ur, så vi kan 
ringe til hende. Hun føler sig tryg nok 
til at gå derop, og vi gør også. Selv-
stændigheden kommer meget tidlige-
re, fordi vi har de trygge rammer.

Vi hjemmepasser vores børn, og det 
har vi alle det rigtig godt med.
Vi er i det hele taget meget ude og 
specielt om sommeren. Vi bruger 
også Badesøen. Det er næsten som at 
være på ferie.

Forleden var jeg til spisehus, hvor 
'De trætte Forældre' stod for maden. 
Det var dejligt at se så mange glade 
børn lege på 1. sal.
Det var også dejligt at lave maden, og 
børnene hyggede sig vildt meget. Vi 
er en lille vennegruppe, så børnene 
kender hinanden rigtig godt.

Jeg synes, det er sjovt at lave noget 
for børnene, og jeg har mange ideer 
til, hvad vi kunne gøre. 
På Markedsdagen kunne vi lave noget 
på Grønningen, som kun er for børn. 
Vi kunne sætte hoppeborgen op og 
nogle fodbold skiver, vi kunne lægge 
presenninger ud på bakken og hælde 
sæbe på, så børnene kunne rutsche 
ned. Det, synes jeg, kunne være 
sjovt. Men det er også vigtigt, at vi er 
mange voksne omkring at organisere 
og prioritere det. Man kunne måske 
trække på nogle ældre, som sammen 
med børneforældrene kunne få det til 
at lykkes.

Foto og tekst ved Lise Buchardt
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Hvad med musik for børn?
Til Høstfesten havde Henrik skaffet 
'Rumpistol', der sang og spillede med 
børnene. Det var super godt. Henrik 
og Lars laver Halloween, og i decem-
ber kommer Trolle og Tormod. De er 
gode til at aktivere børn.
Jeg spiller selv guitar, og jeg har da 
overvejet at synge med børnene i 
Beboerhuset.

Men en ting er, hvad man kan lave, 
når der er de forskellige arrangemen-
ter, men man kunne måske også gøre 
noget ved udelivet. Fx tænker jeg, at 
en Hængebro ved Naturlegepladsen 
kunne være en rigtig sjov ting.   

Vi kunne også en søndag invitere børn 
til konkurrence på Naturlegepladsen, 
så flere får den brugt. 
Man kunne lave noget sjovt ved vand-
posterne og springvandet. I det hele 
taget kunne man udnytte pladsen ved 
springvandet på en bedre måde end 
bare at lade den ligge hen som asfalt.

Vil du sige noget til afslutning?
Jeg tror, der er et meget stort potentia-
le, når vi har fokus på børn. I virkelig-
heden behøver vi nok ikke lægge så 
mange kræfter i det, men udfordrin-
gen er, at der er så få om aktiviteterne, 
og så bliver det for stor en opgave for 
den enkelte.

Aviser
Bøger,
Bøger,
Bøger……

Skærebrædtet
Fra 7. klasses sløjd 
Kæmpeslangen til lillesøster

Billeder
Og
Tegninger
Fra jer begge
Til os og fælles
Kæmpe fælles tegninger

Et helt liv der spadserer
Forbi
Jeg mindes
Jeg glædes
Jeg mindes
Og
Bliver trist
Det er uundgåeligt
Efter
47 år
i Skrænt 1-7a på 
GALGEBAKKEN!!!!

Genhusnings digte
af Marina Testa Pedersen, Skrænt 1-7
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Prisliste for Albertslund Delebil
Pr. 1. januar 2021

Depositum, indmeldelsesgebyr, kontingent, 
privat:

Kr. 
inkl. 
moms

Bemærkninger

Depositum 3.000

Indmeldelsesgebyr: Ordinært medlemskab 1.000

Indmeldelsesgebyr: Tillægsmedlemskab 500 Ekstra medlem pr. 
husstand/erhverv

Månedligt kontingent 150 Pr. husstand

Depositum, indmeldelsesgebyr, kontingent, 
erhverv:

Depositum 3.000

Indmeldelsesgebyr: Ordinært medlemskab 2.000

Indmeldelsesgebyr: Tillægsmedlemskab 500 Ekstra medlem, 
samme virksom-
hed

Månedligt kontingent, medlemskab 300

Timesatser:

1 time 17 + kørte km

6 timer 85 + kørte km

1 døgn 180 + kørte km

1 uge 1080 + kørte km



- SAMLERHJØRNET -

23

- BEBOERINDLÆG -

Kilometersats inkl. brændstof, service, vask 
mv.:

Prisgr. 1 (eks. Corsa eller Fiesta) 2,25 Efter 100 km kun 
2,00 kr./km

Prisgr. 2 (eks. Huyndai st.car) 2,50 Efter 100 km kun 
2,25 kr./km

Prisgr. 3 (eks. Renault Grand Scenic – 7 pers.) 3,00 Efter 100 km kun 
2,75 kr./km

Selvrisiko 1.000 For selvforskyldte 
skader

Øvrige gebyrer:

Gebyr for tab af adgangsbrik 100

Gebyr for rykker for betaling 200

Gebyr for bestyrelses medvirken ved uheld, bø-
desager, forsikringssager, straffesager og anden 
administrativ hjælp

400 Pr. påbegyndt time

Gebyr, for sen aflevering af bil, + eventuel 
kompensation til forurettet medlem, jf. med-
lemsvilkårene § 4.7

200 Pr. påbegyndt time

Gebyr for mangelfuld aflevering af bil, jf. med-
lemsvilkårene § 4.7

200 Plus evt. omkost-
ninger
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af Lars Messell, Vester 2-14, tlf.: 4364 6590 - lokomohinken@hotmail.com

Galgebakkens eget frimærke

I bladet i sidste måned bragte 
jeg en indbydelse til at tegne et 
renoveringsfrimærke.

På maleriet er der en stormsky på 
vej. Det er renoveringen. Den er på 
vej ind over en skov som minder om 
Vestskoven, og så er der 4 væsner som 
ligner beboere på Galgebakken. 

De blæser på fløjte, og de viser på en 
fantasmagorisk måde, at Galgebakkens 
beboere har det forskelligt med 
stormskyen som er på vej.

Redaktionen vil fremstille det på 
frimærkeark med x antal mærker. 
I kan alle købe ark hos mig.
Vi vil desuden forsøge at sælge 
mærker med husstandsbesøg i starten 
af december, så køberne kan sætte 
mærket på et julekort eller en julegave 

Vi efterlyser sælgere. De vil få et 
honorar på 0,50 kr. pr. solgt mærke.
Overskud ved salg går til tegneren.

Venlig hilsen
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

GB bliver renoveret

2021 1 kr

Galgebakken bliver renoveret 

Maler Jennie Christensen 2000.

Galgebakken bliver renoveret Tegnet af Susanne Messell

Der blev lagt billetter ind på 2 mærker som så sådan ud:

2021
1 kr

Gavl i Vester 2 for sidste gang

GB bliver renoveret
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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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Så blev der endelig rejsegilde for Bakkens Hjerte



Beboerudlånet
Udlånet, Torv 2-10C 
Tlf.: 43 64 70 75, udlaan@gbakken.dk 
Åbningstid: Tir -fre kl. 16.30-18.00, 
lørdag kl. 10.30-11.30. 

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

Betaling er delt i to:  
Depositum betales ved bestilling af 
Beboerhus. Bestilling max 6 mdr. før 
brugsdato.    
Leje betales senest 3 uger før brugsdato.

Ved afmelding inden 3 uger før brugsdato 
refunderes depositum. Ved afmelding 
hhv. 2 og 1 uge før brugsdato refunderes 
depositum + hhv 70% og 28% af lejen.

Benyttes lokalet ikke og afmelding 
undlades, refunderes kun depositum.

Når Beboerhuset afleveres, refunderes 
depositum såfremt lokalerne er i orden. 
Aftal gennemgang af huset ved betaling af 
lejen.

Fadølsanlæg i Beboerhuset: Fustager 
à 650 kr. skal købes i Beboerudlånet og 
bestilles senest 14 dage før brug.

Presenning 5x4 m 10/200 kr

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

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

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

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

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

Spørg om det du mangler!

- BEBOERUDLÅNET -


