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GAB har besluttet at indkalde til ekstraordinært beboermøde 

   tirsdag d. 22. februar 2022   

Mødet skal behandle følgende punkter:

1. Indretning af flere C3 boliger
GAB har fået afklaret, at der i forbindelse med renoveringen kan indrettes C3 boliger. 

Beboermødet skal beslutte, om det  1) Skal udføres samt 
     2) Hvormange 
     3) Hvor de skal ligge. 

2. Godkende design af nye skilte 
Efter sidste beboermøde, hvor emnet blev behandlet, fremlægger skilteudval-
get en revision af design for skiltene.

3. Beslutning om ny Albertslundlampe 
Galgebakkens lamper skal udskiftes og beboermødet skal godkende forslag 
om den nye Albertslundlampe.

4. Beslutning om nyt låsesystem til vores nye hoveddøre 
Galgebakkens ejendomsleder Kenneth Fuglsang har et ønske om, at de nye 
hoveddøre forsynes med et moderne og mere sikkert låsesystem, som i det 
daglige vil give driftsbesparelser ved håndtering af nøgler til flytteboliger og 
til håndværkere.

5. Beslutning om ny leverandør af TV-pakker 
IT-udvalget har holdt møde med mulige leverandører og fremlægger indstilling. 

Indkaldelse med informationsmateriale vil blive husstandsomdelt i 
begyndelsen af februar.

Ekstraordinært beboermøde
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Hvis du i forbindelse med renoverin-
gen foretager tilkøb, fx køkkenindret-
ning, skal tilkøbsudgiften tilbagebeta-
les over 10-15 år via huslejen.
 
Vi har undersøgt om tilkøbsudgiften 
medtages, når der beregnes boligstøtte.

Udbetaling Danmark oplyser, at bolig-

støtten bliver beregnet ud fra den rene 
husleje tillagt forbedringer til lejemå-
let herunder også beboerens valg af 
ekstra forbedringer i form af tilkøb 
som fx køkkenindretning.

Den ekstra tilkøbsudgift bliver altså 
indregnet i huslejen, som boligstøtten 
skal beregnes ud fra. 

Boligstøtte for tilkøb

Mangler information 

Jeg er heldigvis i etape 3 på vores re-
noveringsrejse, men jeg føler stadig, 
at jeg er underinformeret. 
Jeg ville være super frustreret, hvis jeg 
var i etape 1. Jeg ved godt, at der nok 
er blevet fortalt alt, hvad bestyrelsen og 
bo-vest ved nu, men nogle gange skal 
man ‘holdes i hånden’ og kunne komme 
af med sine spørgsmål og få vished og 
tryghed, når man har misset noget. Det 
virker, som om der er mange spørgsmål. 
Såsom: 
• Kan det være rigtigt, at en håndklæ-

deholder koster 6 kr om måneden i 
15 år (1080 kr) ? 

• Kan det være rigtigt, at hvis man 
før havde væg til rævegraven fra 
stuen i sin B5, så skal man betale 
for det, når man flytter tilbage? 

• Bliver der etableret flere C3 eller, er 
det stadig på tegnebrættet? Osv osv. 

Andre sidder nok med andre spørgsmål. 
Ja, det kan sagtens være, at det er blevet 
forklaret før, men de, der står i det nu, 
burde kunne få lidt mere information. 

Og jeg er åbenbart fuldstændig langsom 
i optrækket, for det er gået hen over 
hovedet på mig, at første spadestik er 
udskudt ca 1 mdr. Hvorfor nu det ? 
Gad vide om der er en anden måde at 
kommunikere på, så man når ud til flere. 

Det er ikke alle, der klikker sig ind på 
renoverings hjemmesiden sådan jævn-
ligt for at tjekke, om der står noget nyt.

af Lysette Kofoed, Torv 5-11

Normal pris Kr. 295,- 
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Går du og tænker på at blive per-
manent genhuset i én af de nye D2 
boliger på Galgebakken?

Så vær opmærksom på, at i slutningen 
af 2022 vil de første D2 boliger allerede 
stå klar til indflytning. Som bekendt 
bliver der bygget i alt 16 D2 tilgænge-
lighedsboliger.

Beboere på GB kan allerede nu ansøge 
om at komme på ventelisten i forbindel-
se med den kommende renovering.

For at komme i betragtning skal du 
opfylde 1 af nedenstående kriterier:
1. Har brug for ganghjælpemidler. Fx 

krykker, gangstativ, rollator eller 
kørestol.

2. Har brug for aflastningshjælpemid-
ler 

Det kan være, hvis man har fået ampu-
teret et ben eller har anden permanent 

sygdom, der kræver aflastningshjælpe-
midler, når man er derhjemme

3. Har brug for særlige pladskrævende 
hjælpemidler, fx hospitalsseng, lift 
eller andet.

4. Andre forhold (uddybes), fx syg-
domme/ handicaps, der måske er 
usynlige, men gør det svært at bo i 
flere plan.

De fire kriterier om førlighed vægtes 
ens, og relevante ansøgere prioriteres 
efter boanciennitet på Galgebakken. 
Det er din egen læge, som skal vurdere 
og attestere, om du opfylder et af disse 
såkaldte fleksible kriterier.

Du kan kontakte beboerkoordinator 
Berit Djarling på 8819 0055   
eller bdj@bo-vest.dk.

Berit kan sende dig et særligt skema, 
som lægen skal udfylde.

Udlejningskriterier for D2 boliger
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af  Jens Ellesøe Olsen, GAB

Helhedsplan

Som du kan se af nedenstående 
tidsplan, er renoveringsarbejdet 
nu startet i Skrænt og bevæger sig 
igennem Galgebakken til den sidste 
etape i Over/ Øster, som forventes 
færdig i august 2025.

Du bliver varslet til genhusning 3 må-
neder før opstart i dit stræde. Når du 
er blevet varslet får du mulighed for at 
lave tilvalg/ tilkøb til din nye bolig.

Du kan allerede nu kigge på tilvalgs-
portalen, som ligger på renoverings-
hjemmesiden på adressen:  
www.galgebakken-renovering.dk 

Når du logger ind, skal du bruge dit 
lejlighedsnummer, som står på din 
huslejeopkrævning. Det kan fx se 
sådan ud: xxx-xx-xxxx-x. 

Hvis der kun er et ciffer efter den 
sidste bindestreg, skal du indsætte et 
0(nul). I det her eksempel, skal der så 
indtastes 09. God fornøjelse.

ETAPE 1
Skrænt 1 og 3: januar 2022   
– september 2022
Skrænt 2, 4 og 6: marts 2022   
– november 2022
Mark: april 2022 – december 2023
Sten: Juni 2022 – februar 2023

ETAPE 2
Vester 1, 3, 5, 7 og 9:   
august 2022 – maj 2023
Vester 2, 4, 6 og 8:   
november 2022 – september 2023

ETAPE 3
Torv 1,3 og 5:    
februar 2023 – januar 2024
Torv 7 og 9: juni 2023 - februar 2024

ETAPE 4
Sønder 2, 4, 6 og 8:   
august 2023 – august 2024
Sønder 1, 3, 5, 7 og 9:   
november 2023 – oktober 2024
Neder 2, 4, 6, 8 og 10:   
februar 2024 – okt. 2024
Neder 1, 3, 5, 7 og 9:   
april 2024 – december 2024

ETAPE 5
Over 2, 4, 6, 8 og 10:    
maj 2024 – februar 2025
Over 1, 3, 5, 7 og 9:   
august 2024 – april 2025
Øster 2, 4, 6, 8 og 10:   
oktober 2024 – juni 2025
Øster 7 og 9:    
december 2024 – august 2025

Tidsplan for renoveringsarbejder, genhusning og 
tilvalgsportal
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Tillykke med Carlsenprisen.   
Hvorfor har du fået den?
Jeg skriver for forlaget Carlsen, og nu 
syntes de, at det var mig, der skulle 
have den.

Deres begrundelse var, at jeg er rigtig 
god til at være der, hvor børnene er og, 
at jeg er vanvittig god til at få det sat ind 
i en historie. Mit forfatterskab er meget 
bredt. Det er ikke kun én målgruppe, jeg 
skriver til. Jeg har skrevet alt fra billed-
bøger for de små til tykke ungdomsro-
maner. Jeg skriver gysere, om zombier 
og spøgelser, science fiction historier og 
ikke mindst socialrealisme for de 8-12 
årige. De sidstnævnte hedder fx 'K for 
Klara' og 'Naja Münster'. 
Jeg har skrevet i knapt 20 år og udgivet 
92 bøger. 

Fortæl om dig selv og dine bøger.
Mine forældre flyttede til Galgebak-
ken, da jeg var 4 år, så jeg har boet her 
siden 1975 med en pause på 12-13 år. 
Jeg har altid skrevet. Jeg gik på Hols-
bjergskolen og havde Joan Boesen som 
klasselærer. Hun var meget støttende og 
opfordrede mig til bare at blive ved med 
at skrive og skrive. 

Dengang i 80'erne var det meget svært 
at være forfatter. Hvis man ikke var 
Astrid Lindgren, så skulle man helst 
være en mand. Da jeg startede på Gyl-
dendal, var der kun ældre mænd, der 
udgav bøger. Det ændrede sig heldigvis. 
Og jeg blev bare ved med at skrive. Jeg 
legede også med at blive skuespiller, 

journalist og filmskaber, men tilsidst 
sendte jeg et manuskript ind til Gylden-
dal, der byggede på en historie, som jeg 
startede på i 4. klasse. Det var 'Pigerne 
fra Nordsletten'. Og så var jeg forfatter.
For 10 år siden ville jeg prøve at leve af 
at skrive. Det var hårdt arbejde, men nu 
går det rigtig godt, og jeg skriver kun, 
hvad jeg har lyst til.

Hvem er din inspiration?
Astrid Lindgren, Tove Ditlevsen og 
Hanne Vibeke Holst har været de 3 sto-
re kvindelige forfattere, som har været 
grundlæggende for den måde, som jeg 
ser verden på. Og senere er Stephen 
King kommet til. Gyserfilm og spæn-

Interview med Line Kyed Knudsen
Foto og tekst ved Lise Buchardt
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OBS! OBS! OBS!

dingsfilm inspirerer mig også. Når jeg 
skriver socialrealisme, er det mine børn 
og deres venner, der giver mig ideer. 

Hvad er det næste, du skal?
Helt konkret har jeg 8 kontrakter på 
bøger, som jeg skal skrive i det her år. 
Og det er alt for meget. Det når jeg 
ikke. Jeg er i gang med en fantasybog, 
og så skal jeg skrive en ungdomskrimi 
til Gyldendal, hvor jeg har meldt mig til 
et projekt, der hedder Digital Mester-
klasse, hvor jeg sammen med andre skal 
undervises i lydbogsmediet.

Det bliver super spændende. Der skal 
komponeres noget musik til, så det 
bliver en mellemting mellem en bog og 
et radiospil.

Som forfatter er man ret ensom, så det 
er vigtigt for mig at komme ud af huset 
og lære noget nyt og være mere social. 

Hvordan ser det ud med dine papirbø-
ger kontra e-bøger?
Jeg tror, at jeg sælger 50% af hver. Den 
bekymring, vi som forfattere havde, da 
e-bøgerne blev lanceret, er bestemt 
gjort til skamme. Vi får penge for vores 
e-bøger, selvom det ikke er så meget 
som for de fysiske bøger. Jeg er så 
heldig, at PLC-medarbejderne (biblio-
tekarerne) på skolerne kender mig og er 
vældig gode til at anbefale mine bøger 
til børnene. Nogle af mine e-bøger og 
lydbøger er oversat til 23 forskellige 
sprog fx swahili og koreansk. 

Vil du sige noget til afslutning?
Jeg har altid haft kontor i vores hjem 
her. Og jeg er rigtig glad for, at det 
ligger på Galgebakken. For selvom jeg 
sidder meget alene, så er jeg jo ikke 
ensom. Her er et åbent miljø, og der er 
genboer og naboer tæt på. Jeg er glad 
for at kunne forene mit forfatterliv med 
at bo på Galgebakken.

Ændring af åbningstid

Vi har fremover samme åbnings-
tider som Genbrugspladsen.

• Onsdag kl. 17-18
• Søndag kl. 11-13

Husk, vi kan altid bruge flere 
frivillige.

Det kræver ikke mere end 1-2 ti-
mer om måneden og gør en stor 
forskel for beboere og klimaet.

- TØJBYTTEGRUPPEN -

foto Lise Buchardt
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af Jens Ellesøe Olsen, Over 8-2

Containere til opbevaring af 
fælles strædeting
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I forbindelse med renoveringen bliver 
der opstillet 1 container ved hvert af 
vores boligkvarterer. Containerne kan 
bruges til opbevaring af fælles stræde-
ting: Haveredskaber, græsslåmaskiner, 
skure etc.
Containerne vil være til rådighed efter-
hånden som byggeetaperne skrider frem.

Lige nu er der opstillet 2 containere. 
Den ene står ud for baghaverne i Vester 
2, og den anden står på pladsen mellem 
Skrænt 6 og Mark 6.

De køres væk, når kvarteret bliver reno-
veret og kommer tilbage, når kvarteret 
igen bliver beboet efter renoveringen.

Prøvehus på E&P byggefabrik
Enemærke & Petersen har på 
deres byggefabrik på Smedeland 
i Glostrup bygget et prøvehus 
for B-boligerne i målene 1:1. 

Det har været en god proces for 
entreprenøren at se, nøjagtigt 
hvordan boligen kommer til at 
se ud og Bo-Vest’s rådgivere har 
lettere kunne godkende processer 
og materialer ved den visuelle 
kontrol. 

Derudover kan man bedre se de-
taljerne omkring fastgørelser m.m.



- BEBOERINDLÆG -

11

René Leisin, Neder 2-3 

Spørgsmål til Helhedsplanen

Kommer der udendørs vandhaner i 
vores nyrenoverede boliger?

Svar: Nej, det er ikke en del af pro-
jektet. 

Jeg læser i det udsendte materiale, at der 
fremover skal være en eller anden form 
for ventilation i vores krybekældre.
Jeg går ud fra, at der skal bruges 
strøm. Men vores krybekældre er vi jo 
flere om at dele.

Hvordan vil dette strømforbrug blive 
takseret og betalt, bliver det betalt 
ligesom diverse lamper udenfor af 
fællesskabet?

Svar: Den krybekælder ventilation, 
der skal etableres, vil blive fælles-
strøm. Det skal ikke afholdes af den 
enkelte beboer. Jeg mener, at der er 
tale om ca. 60 anlæg i alt, der skal 
etableres.

Huslejereduktion til købmanden
På budgetbeboermødet i septem-
ber 2021 blev det vedtaget at yde 
huslejereduktion til købmanden i 
regnskabsåret 2022.

Efterfølgende har VAs bestyrelse 
og Albertslund Kommune godkendt 

en 50% (53.500 kr) reduktion af 
købmandens husleje.

Halvdelen (26.750 kr) dækkes af 
VAs Arbejdskapital, og den anden 
halvdel dækkes af Galgebakkens 
driftsregnskab.

René har stillet 2 spørgsmål, som besvares af Kristian Overby

- NYT FRA GAB -
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af Susanne Messell, Vester 2-14, næstformand

D. 19. august 2021 havde vi et stiften-
de stormøde i den ‘nye’ seniorklub. 
I dag, 5 måneder efter, er vi over 60 
medlemmer i klubben. Og ud fra nav-
net ‘Seniorklub’ kunne vi være mindst 
dobbelt så mange.

Vi har generalforsamling for medlem-
mer d. 3. februar 2022, hvor vi skal 
gøre status over den flyvende start og 
lægge planer for det kommende år.
At være medlem betyder ikke, at man 
SKAL deltage i dit og dat. Man KAN 
deltage. Formålet med klubben er at 
udvikle og fastholde et fællesskab for 
alle os gamle, så ingen skal sidde og 
kukkelure ensomt derhjemme men kan 
deltage i både cafémøder, udflugter og 
arrangementer. Desuden - og især - at 
udgøre et forum i årene under renove-

ringen hvor både genhusede på Galge-
bakken og de, der bliver genhuset alle 
andre steder, har et fælles holdepunkt 
på Galgebakken. Klubben har nemlig 
cafémøder hver anden torsdag i ulige 
uger fra kl. 13 til 15 i Beboerhuset.

Vær ikke bange for at dukke op 
uden at kende nogen eller ret mange. 
Det kommer du til. Du kan lade det 
komme an på en prøve. Mød op og se 
om du får lyst til at komme igen. Du 
behøver ikke melde dig ind lige med 
det samme. Men i forhold til at kunne 
søge tilskud til ‘driften’ af klubben hos 
kommunen og Galgebakkens aktivi-
tetsbudget er det nødvendigt for os at 
vide, hvor mange vi er.
Vi har i øvrigt også en Facebookgrup-
pe, som du kan følge og melde dig ind 
i. Den hedder Galgebakkens Senior-
klub.

Cafémøder i februar: 3. og 17. kl. 13 i 
Beboerhuset.

Galgebakkens seniorklub har 
vokseværk
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af Susanne Messell, Vester 2-14

Op ad trappe, ned ad trappe...
(frit efter ‘Mis med de blå øjne’)

En af mine, nu afdøde, gode veninder 
boede her på Galgebakken i en C2-bo-
lig. Hun fik besøg af kommunens 
ældrekonsulent, som dengang kom på 
besøg, når en borger var fyldt 70 år.

Nå, men hun så meget misbilligende 
på trapperne i min venindes C2-bolig 
og sagde, at det da også var meget 
upraktisk af hende at vælge en bolig 
med trapper. 
'Jeg har boet her i 18 år, og trapperne 
har aldrig været et problem', kunne 
min veninde svare. Det blev de ganske 
vist 10-12 år senere. Men vi var ret 
forargede over kommentaren.

Galgebakken har mange huse med 
trapper, C2, C3, C4 og B5. Og sådan 
set også B1 kaldet Rævegraven.
Men at stå på balkonen/ repos´en/ 

1.salen og se op i himlen og ud i 
trætoppene er en herlighedsværdi, som 
vi dårligt kan undvære, os, der bor i 
et hus med ateliervinduer. Så længe 
benene glad og gerne bærer os op og 
ned igen, bliver vi boende.

Der er også trapper ned til stuen. Og 
tidligere har man selv skullet montere 
et gelænder på murværket, hvis man 
ville have noget at holde fast i. Men 
ved renoveringen får alle etagehuse et 
gelænder ned til stuen magen til det, 
vi har op til 1. sal, uanset, om man 
vælger et rækværk eller 'mur' mellem 
stue og spisestue.

Alle vi gamle kan glæde os til fortsat 
at kunne gå ned ad trappe og op ad 
trappe næsten uden besvær.

Depot til opbevaring 
af beboernes fliser

- HELHEDSPLAN -

Har du behov for opbevaring 
af dine fliser i genhusnings-
perioden – så læs her.
På græsset for enden af Sten 
er der opsat en indhegning, 
som skal bruges til opbeva-
ring af beboernes fliser. Du 
skal selv bringe og hente 
dine fliser, og opbevaringen 
sker på eget ansvar. fo
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Tekst og foto af Claes Solborg, Valmuens Kvarter 6D

Genhusning 4. afsnit: 
Nyorientering

Som psykolog beskæftiger jeg mig ofte 
med andre menneskers krise. I de næ-
sten tre måneder siden vi blev genhuset, 
kan jeg nu se, at jeg har gennemlevet 
min egen krise. Måske et stort ord i for-
hold til mange klienters virkelig trau-
matiske kriser - men alligevel. En krise 
kan vel relativt enkelt beskrives som 
en forandringssituation eller en form 
for kritisk vendepunkt i mit liv, og som 
sådan har jeg oplevet genhusningen.

Krisen beskrives ofte ved dens faser: 
Først chokket, og selvom jeg i meget 
lang tid havde vidst at tidspunktet ville 
komme, var min oplevelse ved at skulle 
flytte voldsom både fysisk og psykisk. 
Ikke mindst fordi jeg skulle ud af det 

hus og de vante omgivelser, hvor jeg 
havde tilbragt næsten 47 år af mit 
75-årige liv. Ret hurtigt derefter reak-
tionsfasen, hvor jeg oplevede ubehaget 
ved den tvungne flytning. Jeg kan godt 
lide at have kontrol over mit liv, og den 
kontrol var taget fra mig i et stykke tid. 
Jeg sov dårligt om natten og kunne ikke 
lide at være her.

Under bearbejdningen (krisens tredje 
fase) af alt dette fik jeg/vi efterhån-
den indrettet vores nye hus, så vi 
selv begyndte at synes, at det også er 
hyggeligt. Adskillige gode venner kom 
på besøg og kunne lide huset, og det 
at kunne modtage gæster blev også en 
del af det at opfatte vores midlertidige 
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sted som et hjem. Det er lige så nemt at 
komme i Vestskoven som før, og mange 
af mine gåture fører mig ofte tilbage 
gennem Galgebakken, som jeg virkelig 
savner. Den sidste del af vejen tilbage 
til Valmuen fører gennem et boligom-
råde, der efter den nylige renovering 
fremstår meget sterilt, og det gav mig 
indimellem nogle ‘dyk’ tilbage til 
reaktionsfasen, sådan som det ofte sker 
i et kriseforløb. Vores nye kvarter er 
karakteriseret ved, at vi næsten aldrig 
møder andre beboere, og at vores hus 
ingen vinduer har mod fællesarealerne.

Med tiden har jeg indset det positive i 
at have fået tilbudt et helt nyrenoveret 
hus, hvor alt stort set fungerer. Det har 
hjulpet mig ind i den sidste krisefase, 
hvor nyorientering er nøgleordet. Jeg 
kan sagtens bo her det lille års tid det 

måtte tage, før vi kan vende tilbage. Nu 
er vi her, og uanset om den udmeldte 
tidsplan på 8 måneder holder eller ej, 
skal det nok gå. Ingen tidsplaner i reno-
veringsprojektet har nogensinde holdt, 
men nu er vi her, og et par måneder 
fra eller til gør i virkeligheden ikke så 
meget. Den virkelige udfordring bliver 
igen selve flytningen, men vores ind-
vundne erfaringer kommer helt bestemt 
til at mildne oplevelsen kombineret 
med glæden ved at skulle tilbage til 
vores hus og fællesskab.

Processen er mildnet af, at der i om-
rådet også bor genhusede venner og 
bekendte fra Galgebakken, og vi fortsat 
forsøger at deltage i alle de aktiviteter, 
som vi kan fx spisehus om onsdagen. 
Det er hver gang en god oplevelse at 
komme ‘hjem’.

Genhusningsdigt 3
af Marina Testa Pedersen, Valmuen 6D

Jeg ånder
tør luft
i det nye hus
Det er koldt
under frysepunktet

Jeg render rundt
lægger på plads
rydder op
pynter

Jeg kravler op
på en lidt høj stol

og kravler ned igen
og pludselig
er mit venstre ben
uanvendeligt 

Jeg kan ikke gå uden 
krykke
og det jeg fortsat kan
er ikke ret meget

Jeg føler mig 
trist
uden kræfter

til at skabe
liv omkring mig

Hvordan skaber man liv
et goldt sted
hvor fugle
ikke besøger mig
og solen
kun en enkelt
vinterdag
er den eneste 
trøst.
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Nedrivning i Skrænt 1 og 3
fotos af Claes Solborg, Valmuens Kvarter 6D
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Flasker skal i flaske-containere og dåser 
skal i metal og ikke restaffald.

Skraldemændene tømmer ikke containerne når de ser sådan ud!

Porcelæn skal ikke i glas men i en af de porcelæns-containere der står på Genbrugsgården.

Affaldsøer, som de så ud efter Nytår
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af Jens Ellesøe Olsen, Over 8-2
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Beboerkoordinator

Ombygning til C3 boliger
VAs bestyrelse har godkendt, at der kan 
ske sammenlægning af 5 stk C2 og 5 
stk C4 boliger til i alt 10 stk C3 boliger. 
Dette er under forudsætning af tilslut-
ning på Galgebakkens beboermøde d. 
22. februar 2022.

På et tidligere beboermøde blev det be-
sluttet at indrette ialt 44 stk C3 boliger 
ved sammenlægning af 22 stk C4 og 22 
stk C2 boliger.

Der er indtil nu indrettet 34 stk C3 
boliger.

I forbindelse med byggesagen er det 
muligt at foretage indretning af 10 stk 
C3 boliger svarende til 5 sammenlæg-
ninger.
Beslutningen skal endeligt godkendes af 
Albertslund Kommune.

Der er tilkendegivet ønske fra bebo-
ere om sammenlægning på følgende 
adresser:
1. Øster 9-5 og 9-7 
2. Torv 5-11 og Torv 5-9 
3. Øster 7-10 og Øster 7-12
4. Skrænt 6-9 og Skrænt 6-11  
5. Mark 6-9 og Mark 6-11

- HELHEDSPLANEN -

Berit Djarling er beboerkoordinator 
på GB's renovering.

Når du modtager din 3-måneders vars-
ling for genhusning, vil du kunne lave 
til- og fravalg til din permanente bolig.

Du kan dog allerede nu gå ind og kig-
ge på en del af dine valgmuligheder – 
men lav først en aftale med Berit 3 
måneder før flytning.

Hvis du vil kigge er det på https://
www.galgebakken-renovering.dk, 
Besøg Tilvalgsportalen.

Du skal vælge din adresse og skrive dit 
bolignummer fx xxx-xx-xxxx-xx
Hvis der kun er et enkelt tal efter den sid-
ste streg, skal du skrive et 0 foran tallet.

Berit kan kontaktes på tlf. 8819 0055 
eller på mail bdj@bo-vest.dk
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Mens disse linjer skrives, ser det ud 
til, at Corona restriktionerne er på 
vej til at blive lettet yderligere. Det 
betyder, at vi igen kan være lidt flere 
i beboerhuset til spisehus og fælles-
aktiviteter. Vi venter således også på, 
at det igen bliver tilladt at kunne leje 
beboerhuset til private fester.

Så snart vi er sikre på at kunne være 
flere i huset, kommer der en ny dato for 
arrangement med Tormod og Trolle, som 
vi desværre måtte udsætte i december.
Vi glæder os også til at holde Fastelavn 
på Galgebakken d. 27. februar med optog 
og tøndeslagning. Bagefter er der varm 
kakao og fastelavnsboller  i Beboerhuset. 
Husk at bestille slikposer til 20 kr. hos 
mig i Beboerudlånet inden onsdag d. 23. 
februar.

Fredag d. 04. marts har vi udvidet 
åbningstiden i fredagsbaren. Vi laver den 
fantastiske chili con carne med flutes til 
35 kr. Og så får vi besøg af 3 tidligere 
Galgebakkebeboere, der beskriver deres 
ærinde således: 

Først blev vi lidt bange. Så begyndte 
vi at kede os. Og endelig startede vi et 
band. Sådan beskriver fire midaldrende 
mænd fra den københavnske vestegn 
selv den proces, der under Coronaens 
første bølge i foråret 2020 førte til dan-
nelsen af folkeorkesteret Nedgangg. Som 
det dystopiske navn antyder, er Ned-
gangg (ja, det er stavet forkert, 

men ingen er fejlfri) ikke bange for at 
beskæftige sig med samfundets skygge-
sider. Deres sange handler om virkelige 
menneskers virkelige skæbner, leveret 
som rå reportage, hvilket uden tvivl skyl-
des, at bandets tekstforfatter har fundet 
inspiration i sin egen brogede fortid i 
kriminaljournalistikkens tjeneste. Musi-
kalsk står Nedgangg for en god blanding 
af folk, pop og blød rock med vægt på 
den gode melodi, det nære arrangement 
og de oversete instrumenter. 

Nedgangg er: Jeppe Facius (sangskri-
ver-sang og reportage), René Villadsen 
(æg og cajon) Peer Møllebæk (arrange-

Aktiviteter på Galgebakken 
i februar og marts

af Henrik Seidenfaden, aktivitetsmedarbejder
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ment og bass) og Ian Broo (klaver, fløjte, 
banjo m.m.). Nedgangg spiller kl.17.30. 

Tirsdag d.22. marts kl.19.00 lægger 
Rumpistol Ensemble vejen forbi Be-
boerhuset på deres Danmarksturné. De 
spiller musik fra det nye album 'Isola'.  

Arrangementet er kommet i stand med 
hjælp fra Albertslund Bibliotek og 
selvfølgelig fordi, Rumpistol (aka Jens 
Berents Christensen) er vokset op her på 
Galgebakken. Med i orkesteret er også 
en anden tidligere Galgebakke dreng, 
Kristian Hoffmann. Skynd jer at få gratis 
billetter på Albertslund Biblioteks hjem-
meside inden, der bliver udsolgt.

Cykelværkstedet holder åbent hver 
torsdag vinteren igennem. Dog lukker 
vi lidt tidligere da efterspørgslen er lidt 
mindre her i januar og februar. Vi er på 
plads ved Beboerudlånet fra kl. 15.00 
til 17.00 hvor I kan få hjælp til at gøre 
cyklen køreklar. Vi har lidt reservedele 
på lager, som vi sælger eller evt. bytter 
med andre cykeldele. Vi har altid varm 
kaffe på kanden og værkstedshumor til 
alle, der kommer forbi. 

Galgebakke hilsen fra Henrik
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Interview med Hanne Fleinert

Du er genhuset i Robinielunden. 
Kan du nævne 3 gode ting og 3 dår-
lige ting, når du sammenligner med 
Galgebakken?
For det første er her ikke noget 
skimmelsvamp. Det er det vigtigste. 
Luften er tør og virker friskere end i 
den lejlighed, jeg kom fra, i Mark 4. 
Det er også grunden til, at jeg valgte 
at flytte herned frem for at blive på 
GB, da jeg skulle genhuses. Jeg ville 
ikke risikere atter at komme til en 
bolig med skimmelsvamp, selvom 
det måske ikke ville være i så store 
mængder. Jeg har været lungesyg det 
meste af sommeren, og det er stoppet 
efter, at jeg er flyttet herned i oktober 
måned.

Her er mere lyst end i den A3'er, som 
jeg kommer fra. Det betyder rigtig 
meget, og det betyder rigtig meget, at 
der er mere natur at kigge på her.
Det er sjovt, når jeg går tur, at det 
ikke er i Vestskoven, hvor jeg plejer 
at gå, men fx i Biotopia, der ligger tæt 
på.

En af de dårlige ting er, at det ikke 
er Galgebakken med alle de sociale 
muligheder, der findes der. Her er 
absolut ingen fællesskab. Her er ingen 
købmand, intet vaskeri og intet bebo-
erhus. Og så er her for få mennesker. 
Der mangler en manual til at kunne 
bo her. Termostaterne på radiatorer-
ne bruger fx batterier. Hvis de ikke 
har batteri, er der ingen varme. Når 
hoveddøren skal låses, skal håndtaget 
holdes oppe. Røgalarmerne hænger 

sammen, så hvis den ene ikke virker, 
så virker resten heller ikke. 

Hverken i stuen eller i soveværelset 
er der halvdøre, så man kan ikke sove 
for åbent vindue, da der heller ikke er 
tyverisikring på.

Her er heldigvis persienner, så der 
ikke skal investeres i gardiner, fordi 
man skal genhuses i en periode. 
Jeg er sikker på, at mange ting bliver 
forbedret, når de ikke skal udlejes 
som genhusningsboliger mere. 
På trods af de her indsigelser, er jeg 
glad for at bo her.

Fik du plads til alle dine ting eller, 
fik du noget opmagasineret?
Jeg har nu 99 m2, og i GB havde jeg 
93m2. Jeg har 15 flyttekasser stående 
i mit soveværelse. Og derudover har 

Foto og tekst ved Lise Buchardt
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jeg kasser i depotrummet og i skuret. 
Men da jeg ikke ved, hvor jeg frem-
over skal bo, så ved jeg ikke, om jeg 
har plads til tingene i kasserne, når jeg 
flytter tilbage. Jeg håber på at få en 
D2 bolig på 65m2, og så har jeg ikke 
plads til tingene. 

Hvorfor skal jeg bo på 93m2, når jeg 
kan nøjes med 65m2 og tilmed være 
gladere for det? Jeg magter heller 
ikke at passe have længere, da jeg har 
slidgigt i hænderne.

Hvordan holder du kontakten med 
GB og dine tidligere naboer?
Jeg er så heldig, at 3 af husene her-
nede er beboet af naboer fra Mark 4. 
Vi er gode til at se hinanden. Ialt er 
7 huse optaget af genhuset GB-
folk. Det er meget hyggeligt. Det er 
jo mennesker, som jeg har kendt i 
mange år. Det er vanskeligere med 
de strædeboere, der stadig bor på 
GB, men så ringer vi i hvert fald 
sammen. 

På grund af Corona har jeg ikke været 
så meget på GB, som jeg gerne ville. 
Jeg hører til gruppen af særligt udsat-
te, så jeg skal virkelig passe på. Jeg 
kommer ikke til spisehus i øjeblikket, 
men Carsten Schou som laver mad 
af og til om onsdagen, er flink til at 

bringe Take Away til sin kone, Eva, 
og til mig.

Jeg skal snart have det 4. stik, så lys-
ner det forhåbentligt.
Jeg kommer også i Seniorklubben på 
turene og på cafédagene. Det er en 
rigtig god idé og meget hyggeligt.

Hvad vil du sige til afslutning?
Jeg vil håbe, at der er flere fra GB, der 
vælger genhusning i Robinielunden. 
Jeg tror, når det bliver lidt varmere, at 
vi kan lave nogle gode fællesskaber. 
Hvis man bor alene, er det ikke nemt 
at flytte til gårdhusene i Vest. Der tror 
jeg, man vil opleve flere muligheder i 
Robinielunden.

Fortæl lige til sidst om den hvide 
bænk, der står ved dit hus.
Knud Mørk har bygget den bænk. 
Den er lavet af egetømmer. Det er re-
ster fra Vikingebroen. Knud spurgte, 
om de skulle bruge resterne, og da det 
ikke var tilfældet, kørte han på cykel 
med anhænger 6 gange frem og tilba-
ge til Vikingelandsbyen og hentede 
det voldsomt tunge træ. 

Han byggede bænken, som jeg har 
været så heldig at låne. Den passer så 
fint her, og jeg er vældig glad for den.

af Margit Kristensen Klok, Sønder 2-2Haiku digte
Den hvidpudrede
stilhed der findes i sne
er lige her

I sit varme tøj
skøjtende i stilhed på
den bundfrosne sø
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af Susanne Messell, Vester 2-14

Brosten

Jeg vidste godt, at græsrabatterne 
mellem Torv 1 og Vester 2 i 
virkeligheden var overgroede 
brostensområder. I tidernes morgen var 
de nemlig lagt som parkeringspladser 
til brug for forældre, der kom i 
bil med deres børn til en af de fire 
daginstitutioner, der dengang lå 
dér, hvor der nu bliver opført ny 
ungdomsklub Bakkens Hjerte. 
Historien om brostenene havde jeg fået 
fra tidligere beboere – men ikke tænkt 
mere over det.

Da nedrivningsarbejdet af den sidste 
institution for et par år siden gik i 
gang, blev der lagt træpalle-fortorv 
hen over græsrabatterne. De blev 
lagt for, at beboerne kunne gå på 
træpallerne i stedet for på asfaltvejen, 
hvor der skulle køre store lastbiler 
med nedrivningsmateriale. Der var 
også opsat store metalhegn for at holde 
beboerne væk fra asfaltvejen.

I forsommeren 2021 blev træpallerne 
taget op. Nu hvor det slaskede og 
gulnede græs, der ikke havde fået lys 
i et par år, blev synligt, blev en del af 
brostenene også synlige.

Brosten er smukke, så jeg fik den idé 
at fritlægge en afgrænset strækning. 
Jeg talte med Gartner-Kim om det. 
Han kendte ikke den gamle historie om 
stenene men sagde, at gartnerholdet 
sagtens kunne afdampe kommende 
ukrudt mellem stenene, når de alligevel 
dampede rendestenene. (Jeg har nu 
tænkt mig også at gå en jævnlig tur 
med kosten). Jeg startede mit arbejde 
med at tage en bid hver dag, indtil jeg 
nåede den afslutning, jeg havde aftalt 
med nabo-nabo Marianne. Det var 
et hårdt men meget tilfredsstillende 
arbejde.

Undervejs fik jeg mange gode snakke 
med forbipasserende. Også en vis 
Benny kom forbi. Han fortalte, 
at der var mange andre steder på 
Galgebakken, hvor der var lagt brosten 
i sin tid. De fleste var, ligesom hos os, 
totalt overgroede i dag og, han mente, 
han var den eneste, der kendte alle 
stederne.
Måske hører vi hans historie en anden 
gang.

Kom gerne forbi Vester 2 og giv mig 
ret i, at brosten er smukke!

24
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Betaling for vandforbrug 
efter renoveringen

- HELHEDSPLAN -

af Jens Ellesøe Olsen, Over 8-2
I forbindelse med renoveringen af 
Galgebakken, bliver der installeret 
vandmåler i vores boliger. 

Det betyder at hver husstand, skal 
betale for sit eget vandforbrug til 
HOFOR.

Som det er nu, betales vandforbruget 
over huslejen efter en fordelingsnøgle 
baseret på m2 boligareal, og som 
ikke tager højde for antal beboere i 
lejligheden.
 

Det er en meget skæv fordeling, idet 
en bolig med kun 1 person betaler 
uforholdsmæssigt meget i forhold til 
en tilsvarende bolig med 2, 3 eller 4 
beboere.
 
Med egen vandmåler vil vi kun 
betale for netop det vandforbrug, som 
husstanden faktisk har brugt.

Derfor skal du være opmærksom på, 
at du efter renoveringen vil modtage 
opkrævning for vand udover huslejen, 
som jo stiger med 17%.

Renoveringsfrimærkerne 
Der er endnu ikke udsolgt
I november sidste år fremstillede 
redaktionen 2 renoveringsmærker 
som lejlighedsmærker over 
renoveringen af Galgebakken.
Kontakt redaktionen, hvis du er 
interesseret.

Og hvem får egentlig 
pengene?
Halvdelen af indtægten fra 
mærkesalget går til de 2 
tegnere, og halvdelen går 
til dækning af redaktionens 
udgifter med at fremstille 
mærkerne.

Regnskabet lige nu ser således ud:
Salg i alt 319 kr.
Honorar for de 2 tegninger 160 kr.
Redaktionelle udgifter 159 kr.

af Lars Messell, Vester 2-14

- BEBOERINDLÆG -
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- BØRNEPOSTEN-

Send din tegning ind til:
galgebakkeposten@hotmail.com 
og vind en pose slik fra Købmanden.

Send også historier om dine kæledyr, 
yndlings legepladsen på Galgebak-
ken, en vittighed, gåde, labyrint, 
krydsord eller andet.

Send ind og vind
Børneposten er nye faste sider, der er til for og af børn på Galgebakken. 

SJOVE OPGAVER TIL BØRN
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Månedens tegninger er fra Mira(6år) og Vega(3år) De bor i Sten 
6 og kan godt lide slik og har tre kæmpe kaniner i baghaven. 

Vega har tegnet sin søde Bedstemor Else

Mira har tegnet Solsystemet
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SUR PLIGT ELLER FRISK LUFT 
OG SAMARBEJDE?

af Janne Jørgensen, Torv 9-6

Ny sæson med Havevennerne. 
Vi søger flere havevenner, så vi fortsat 
kan give en hjælpende hånd til de 
beboere, som ikke har mulighed for selv 
at passe deres for- og baghave. Og lad 
os sige det med det samme: Det er ikke 
en sur pligt men vældig hyggeligt at 
arbejde sammen om at forskønne nogle 
haver, og ’haveejerne’ bliver så glade.

I år kommer der endelig gang i 
renoveringen af Galgebakken, og 
det glæder vi os vist alle til – at få 
overstået. Der står tomme huse overalt, 
og det er ikke noget kønt syn at gå 
rundt og kigge på forladte boliger 
og forsømte haver. Og vi er jo stadig 
mange, som bor i Galgebakken, til 
turen kommer til vores område. Vi må 
gøre vores til, at her er hyggeligt og 
rart at være trods byggepladsforhold og 
fraflytninger. 

Her er en del beboere, som elsker deres 
have men som ikke fysisk kan passe 
den, og her rykker Havevennerne gerne 
ud og luger, klipper ned og bringer 
græsset i slåhøjde alt efter aftale med 
haveejeren. Vi er ikke havearkitekter 
eller gartnere men hjælper med, at du 
kan få glæde af din have. Vi er p.t. kun 
5 havevenner, så vi glæder os over, 
at mange får god hjælp fra naboer 

og strædebeboere. Alligevel er vi 
efterspurgte, så vi efterlyser flere, der 
kunne tænke sig give en hånd med. 

Vil du være Haveven 
skal du vide, at vi går ud to eller tre 
sammen og klarer en forhave eller 
baghave på 2-3 timer. Kan du afse 3-5 
halve dage i løbet af sæsonen, vil det 
være en kæmpe hjælp.

Har du brug for havehjælp 
skal du vide, at vi ordner din have 
gratis og efter aftale om, hvad du gerne 
vil have gjort. Du kan roligt henvende 
dig, men har vi mange henvendelser, 
kan vi blive nødt til at foretage en 
prioritering af, hvem vi vurderer har 
størst behov. Alle, der søger, vil få en 
tilbagemelding.

Henvendelse til Havevennerne 
Hos vores aktivitetsmedarbejder 
Henrik, som har kontor ved vaskeriet, 
ligger ansøgningsskemaer, som du skal 
udfylde med navn, adresse og tlf.nr 
og med et par ord om, hvad du ønsker 
hjælp til at få gjort ved haven.

Kontakt til Havevennerne: 
Janne Jørgensen, Torv 9-6 
Tlf. 40 44 78 42     
E-mail: janneljorgensen@gmail.com



- ØKONOMI -

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: 17.00 – 18.00 
  Søndag: 11.00 – 13.00 
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

Lokalpoliti Vest   
Jonas Olesen   
mobil: 61 38 55 91    
mail: jol027@politi.dk  
Christian Nørgaard   
mobil: 60 69 99 80    
mail: kha@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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