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Projekt Opgave og Sagsforløb Ansvarlig Sidst 
behandlet 

Lukket dato 

Nye adresser Skilteudvalget og Jens Ulfeldt afholder forventningsafstemningsmøde i forhold til 
komme ned mandag, den 10- februar 2022. Der vil blive opsat mockup’er af de nye 
skilte i løbet af uge 1. Skilteprojektet rent designmæssigt vil blive forelagt på 
ekstraordinært indkaldt beboermøde tirsdag, den 22. februar 2022. 

KSF/Birthe 04.01.2022  

Tilbud om nye 
internethastigheder i 
2021. 

Opgraderingen af internettet til 1G/1G Mbps er som planlagt blevet gennemført 
mandag, den 17. januar 2002, uden omkostninger for beboerne. Projektet er hermed 
afsluttet. 

KSF/Steen 04.01.2022 
 

17.01.2022 

Projekt solceller på 
fælles bygninger 

Projekt opsætning af solceller - med henblik på at spare forbruget af fællesstrøm - på 
fællesbygninger, såsom ejendomskontor, materialegård, genbrugsgård, vaskeri, 
udlånskontor, beboerhus og købmand er igangsat i samarbejde med NRGreen. 
Projektets resultat vil blive forelagt bestyrelsens stillingtagen.   

KSF 04.01.2022  

TV udbyder Udvalget har haft har i første runde udvalgt Antenneforeningen af 1986 og Stofa. 
Der afholdes teammøde mandag, den 24. januar 2022, hvor det besluttes hvilke af disse 
tv-pakkeleverandører der skal indstilles til GAB, hvilken ny leverandør det anbefales at 
blive den nye tv-pakke leverandør til Galgebakkens Beboere. Det endelige valg af nye 
leverandør forventes forelagt til beboernes godkendelse på det ekstraordinært 
indkaldte beboermøde ultimo februar. 

KSF 04.01.2022  

Nyt låsesystem ILOQ Tilrettet indstilling vedrørende finansieringen af nyt låsesystem ILOQ som 
bygherreleverance til den igangværende helhedsplan forelægges GAB’s godkendelse, 
hvorefter projektet forventes forelagt til beboernes godkendelse på ekstraordinært 
indkaldt beboermøde ultimo februar. 

KSF 04.01.2022  

Demoprojekt nye 
Albertslund lamper 

Der er mandag, den 20. december 2021 som demoprojekt opsat 6 nye Albertslund 
lamper ved Galgebakken Torv 1 til Galgebakken Torv 5.  Designet af disse nye 
Albertslund terræn lamper vil blive forelagt til beboernes godkendelse på det 
ekstraordinært indkaldte beboermøde ultimo februar 2022. 

KSF 04.01.2022  

 
 
21. januar 2022 
Kenneth Fuglsang 
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