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Strædepenge

På budgetbeboermødet i september 
besluttede vi at afsætte en pulje på 
40.000 kr til strædepenge i år.
Strædepengene kan bruges til indkøb af 
redskaber og beplantning til forskønnel-
se og vedligeholdelse af vores stæder.
Pengene kan ikke bruges til indkøb af 
madvarer og drikkevarer.

I skemaerne nedenfor kan du se, hvad 
dit stræde kan råde over.

Hvordan bliver strædets indkøb 
refunderet?
Strædets udlæg refunderes ved fremvis-
ning af regningen til vores Aktivitets-
medarbejder Henrik i Udlånet.

Du udfylder en formular hos Henrik, 
og pengene bliver derefter udbetalt som 
bankoverførsel.

STRÆDE Nr. BELØB Kr. STRÆDE Nr. BELØB Kr.
Mark 2 693 Sønder 1 520
Mark 4 693 Sønder 2 832
Mark 6 520 Sønder 3 520
Neder 1 - 2 693 Sønder 4 832
Neder 3 - 4 693 Sønder 5 520
Neder 5 - 6 693 Sønder 6 832
Neder 7 - 8 971 Sønder 7 312
Neder 9 -10 1.386 Sønder 8 676
Over 1 - 2 693 Sønder 9 1.110
Over 3 - 4 693 Vester 1 520
Over 5 - 6 693 Vester 2 1.317
Over 7 - 8 971 Vester 3 693
Over 9 -10 1.386 Vester 4 1.317
Skrænt 1 1.386 Vester 5 693
Skrænt 2 520 Vester 7 693
Skrænt 3 1.386 Vester 8 1.023
Skrænt 4 693 Vester 9 936
Skrænt 6 867 Øster 2 520
Sten 2 520 Øster 4 520
Sten 4 693 Øster 6 520
Sten 6 676 Øster 7 416
Torv 1 1.317 Øster 8 312
Torv 3 1.317 Øster 9 - 10 1.386
Torv 5 1.317
Torv 7 1.317
Torv 9 693

STRÆDEPENGE 2022 STRÆDEPENGE 2022
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Information fra GAB om   
indretning af flere C3 boliger
Beboermødet i februar pålagde GAB 
at undersøge muligheden for at 
indrette flere C3 boliger. Albertslund 
Kommune har accepteret, og VAs 
Bestyrelse har godkendt, at der under 
byggesagen kan indrettes op til yderli-
gere 10 stk C3 boliger.

Formelt skal Galgebakkens beboere 
træffe beslutning, om vi skal oprette 
flere C3’ere. Det vil blive behandlet på 
et ekstraordinært beboermøde inden 
sommerferien.

Driftspersonale 
ændringer

Driftssekretær Betina Hybertz 
Jarnved har ønsket at fratræde som 
driftssekretær pr. 28. februar 2022.

Vi har derfor ansat og budt ny 
driftssekretær Tina Dannerfjord, 54 
år, velkommen. 

Tina er tiltrådt stillingen pr. 1. 
marts 2022.

af Kenneth Fuglsang, Ejendomsleder

foto Lise Buchardt
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Byggeplads i baghaven
af Jens Ellesøe Olsen

Afdelingsbestyrelsen har modtaget 
henvendelse fra en beboer i Sønder 2 
vedrørende gener fra byggearbejdet i 
Skrænt. Da henvendelsen har interes-
se for alle beboere i Galgebakken, har 
vi valgt at bringe beboerens spørgs-
mål og svaret fra Seniorkonsulent 
Kristian Overby, BO-VEST.

Henvendelse fra beboer:

Hej Ejendomskontor.

I forbindelse med den igangsatte 
renovering i Skrænt har jeg følgende 
kommentarer:

Det fremgår af den uddelte beboer-
folder fra Enemærke & Petersen, at 
arbejdstiden ligger imellem 7:00 og 
17:00. Det holder ikke. Der bliver 
ofte udført moderat til meget støjende 
arbejde efter kl. 17:00. 

Hvad angår weekender, blev der sidste 
søndag udført meget støjende arbejde 
med maskiner lige på den anden side af 
vores baghave. På trods af lukkede døre 
og vinduer var støjen stærkt forstyrren-
de indendørs over længere tid.  
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En enkelt gang har jeg påtalt et lar-
mende køretøj i lang tids tomgang efter 
kl. 17.

En indikation for en aktiv arbejdsplads 
uden for den bebudede arbejdstid er en 
meget ofte åben hegns port efter denne tid.
Af beboerfolderen fremgår det også, 
at det stærke arbejdslys ikke vil være 
tændt uden for arbejdstid og i weeken-
der. Det holder slet ikke. Det grimme 
guirlande-lignende skarpe lys er tændt 
døgnet rundt helt over til vores adresse.

Har I et estimat på, hvornår vi slipper 
for de værste gener i arbejdsområdet 
Skrænt?
Og vil I foranledige, at firmaet i det 
mindste holder sig inden for de annon-
cerede regler?
 
Venlig hilsen.
 
[En beboer i Sønder 2]
(beboerens navn er kendt af redaktionen)
 
Svar på beboerens henvendelse:
 
Fra: Kristian Overby <kro@bo-vest.dk>
Sendt: 3. marts 2022 13:41
Emne: SV: Byggeplads i baghaven

Kære [beboer i Sønder 2].
Jeg beklager de gener, du har oplevet 
fra byggepladsen, og det er godt, at 
du har henvendt dig, så vi kan tage 
affære.  

Det arbejde, der udføres i weekenden, 
må kun være indvendige arbejder, der 
ikke støjer. Der kan selvfølgelig være 
transport til/fra boligen samt bort-
kørsel af affald, men dette skal ske på 
en ikke støjende vis. Hvis du fortsat 

oplever støjgener fra weekendarbejde 
eller støjende arbejde efter kl. 17, må 
du endelig sige til.

 Der er klaget til entreprenøren om det 
støjende arbejde d. 1 marts efter klok-
ken 17. Dette skal helst ikke gentage 
sig, og hvis det sker, vil underentrepre-
nøren blive mødt med sanktioner.
Lyset på byggepladsen er blevet gen-
nemgået igen af entreprenøren, og det 
er forhåbentligt på plads nu.

Vi kan ikke undgå at have sandblæs-
nings maskinen til at løse opgaven, og 
denne er nødt til at stå nær boligerne. 
I jeres tilfælde vil arbejdet snart være 
overstået i boligerne nærmest jer, og 
den vil så rykke videre. Maskinen må 
indtil anden tilladelse er givet, ikke an-
vendes uden for annonceret arbejdstid 
og i weekend.  
 
Hvis du oplever yderligere fra bygge-
pladsen uden for normal arbejdstid, 
må du endelig kontakte mig.
Med venlig hilsen
Kristian Overby
Seniorprojektleder
 
Efterfølgende:
 
Efterfølgende har der været to hen-
vendelser fra samme beboer. Senest d. 
5.3. Henvendelserne vedrører stort set 
indvendingerne som i den første:
- Støjende arbejde uden for arbejds- 
tiden
- Støjende arbejde i weekender uden 
varsling
- Stærkt generende lys uden for ar-
bejdstiderne, nu også i hele stilladsind-
pakninger, døgnet rundt.
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På beboermødet i februar behandlede 
vi et forslag fra skilteudvalget, og der 
var en del undren over Hjertet og dets 
betydning for Galgebakken. Hvad er 
historien?

Da GB skulle udlejes i begyndelsen af 
70'erne, var der et stort overskud af gode 
boliger på Vestegnen. Et reklamefirma 
fik - af VA - til opgave at sikre, at de 
dyre boliger i Galgebakken hurtigt blev 
lejet ud. Firmaet udgav en reklameavis i 
november 1972, GBposten nr. 1.

I kommunen havde man haft en dis-
kussion, om Galgebakken skulle være 
ejer- eller lejerboliger. Borgmester Hans 
Nielsen mente, at der var for mange 
almene boliger i byen. Men det var 
lejeboligerne, der vandt. Problemerne 
hobede sig samtidig op med usikkerhed 
på finansmarkedet, oliekrise o.a. Da det 
blev klart, hvad GB kom til at koste, 
blev det med for høj en husleje. Man 
kunne se, at det økonomisk ville kunne 
gå helt galt.

Som en panikbeslutning '5 minutter 
i 12' byggede man derfor 74 D-huse, 
som blev lagt på GB's græsplæner. Det 
betød over 10% ekstra boliger. Samti-
dig gjorde man de store huse A5 og B5 
delbare, så man forberedte dem med 
selvstændige badeværelser mhp væ-
relses udlejning. Det blev lavet som en 
nødvendighed, og man tilsidesatte alle 
regler for udlejning og inviterede hvem 
som helst til at bo her. 

Min ven Peter Hansen og jeg besluttede 
os for at flytte til GB. Vi kunne vælge 
og vrage uden at skele til antal personer 
ift. antal værelser, som ellers var nor-
men. Huslejen var sat kunstigt ned bare 
for at skaffe beboere. 

GBposten blev uddelt til samtlige hus-
stande i Albertslund. Bo Bedre bragte 
en stor artikel med dejlige billeder. Der 
blev gjort alt for at sikre reklame. 

Men at sælge navnet Galge og Bakke 
var ikke nemt. Den gamle galge havde 

Interview med Benny Klausen
ved Lise Buchardt
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jo stået ovre ved Rideskolen på Gamle 
Landevej. Og at sætte en galge ind i en 
grøn bakke, mente man ikke, ville sælge 
så godt. Man skiftede derfor Galgen ud 
med et Hjerte, og der kom til at stå 'Gal-
gebakken en levende by i Herstederne'.

For at forstå tiden, hvor GB blev byg-
get, kan man studere arkitektbøger fra 
den periode fx 'Livet mellem husene'. 
Det handler om, hvad der 
er vigtigt for menne-
sker ift kontakter, 
legemuligheder 
og meget andet. 
Arkitekterne 
havde er-
kendt, at det, 
man skabte 
i 60'erne, 
ikke var godt 
nok. Der er 
fx et billede 
i bogen fra 
Albertslund 
Syd, der viser 5 
gyngeheste opstillet 
på en fliseplads uden en 
busk eller et græsstrå. Det var 
et helt dødt miljø.

Reklamefirmaet var selvfølgelig 
bekendt med alle problemerne, og så 
forsøgte man at 'sælge' til en bestemt 
gruppe mennesker, hvilket må siges at 
være lykkedes.

Den store gruppe borgere i Albertslund, 
som var tiltalt af planlægning og de 
åbne miljøer, var også dem, der havde 
valgt den fremsynede kommunalbesty-
relse.

Min ven Peter var postbud i GB, så han 
vidste, hvem der boede her. Det var 
akademikere, studerende, børnefamilier, 
og 25% af dem holdt dagbladet Infor-
mation.

I 1978 var alle flyttet ind i GB, og der 
var kommunalvalg, hvor Venstresociali-
sterne fik et imponerende godt valg med 
2 ud af 19 pladser, hvor af den ene var 

på baggrund af GB's stemmer.
Senere blev Musikskolen kåret 

som Danmarks bedste, og 
halvdelen af eleverne 

kom fra GB. 

Reklamefirmaet 
havde altså ramt 
plet med teksten 
og med det Hjerte, 
som var anbragt 
inde i bakken. 

Det var Hjertet, 
der var den samlen-

de kraft. Det var et 
bestemt Hjerte. Det var 

meget stort, meget buet og 
udtrykte megen varme.

Teksten i GBposten handlede mest 
om lægeforeningens boliger, Brumleby, 
som var det perfekte sted at bo. Signa-
lerne levede helt op til tidsånden.

Vil du sige noget til afslutning?
På de skilte ved super cykelstien, hvor 
der står 'Kør forsigtigt', er det det oprin-
delige Hjerte, vi ser.

Men jeg synes, det er rigtig trist, at 
Galgebakke-Hjertet ikke også er på de 
nye indkørsels skilte, der kommer ved 
vejen. Det har så meget historie i sig.
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Solceller på Galgebakkens tage
Vi gengiver nedenfor en 
henvendelse til GAB fra en 
beboer om at gøre Galgebakken 
selvforsynende med el fra solceller. 

Det er en vældig fascinerende 
tanke, som dog ikke er ny 
men alvorligt aktuel nu, hvor 
energipriserne har taget en 
himmelflugt.

Det er dog ikke så enkelt at 
gennemføre, som du kan læse i svar 
fra Galgebakkens Solcelleudvalg, 
som startede op sidste år med 
at undersøge mulighederne for 
solceller på GB.

Kære GAB medlemmer

Med alvorlig krig i Ukraine og med vores 
alvorlige klimasituation lyder mange røster 
om, at vi skal have gang i hurtig udvikling 
af grøn energi. Dan Jørgensen udtalte også 
dette i et interview i en TV avis.

På denne baggrund vil jeg tillade mig at 
komme med et forslag, som jeg ved, har 
været til debat tidligere i forbindelse med 
vores renovering.
At ansøge Landsbyggefonden/ eller andre 
muligheder om penge til solfangere på 
vores nyrenoverede tage.
Tænk, hvis Galgebakken, et spændende 
byggeri fra 1970erne, kunne blive selv-
forsynende med grøn energi.

Mange hilsner på en skøn solskinsdag
Irene Ebbesen - Over 10/11

PS: Jeg glæder mig til at høre jeres svar
Svar til Irene Ebbesen fra Solcelleud-
valget.

Kære Irene

Tak for din henvendelse.
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse ned-
satte sidste år et Solcelleudvalg for at 
undersøge muligheden for opsætning af 
solceller på Galgebakken.



- BEBOERINDLÆG -

11

Vi havde en forestilling om solceller på 
alle tagene til delvis selvforsyning af el 
til vores boliger.

Vi besøgte en boligafdeling i Brøndby, 
som havde fået installeret solceller og 
hørte om de komplikationer, der var for-
bundet med at få systemet til at fungere.
Det viser sig nemlig, at alle beboere i 
afdelingen skal have den samme leve-
randør af el fra nettet, fx EWII. Dette er 
meget uhensigtsmæssigt, da det samti-
dig er lovbestemt, at vi beboere frit kan 
vælge el-leverandør.

Det betyder i praksis, at der skal opsæt-
tes ekstra målere, som kan håndtere 
og afregne, hvad du trækker fra nettet 
(el-leverandøren) og, hvad du får leveret 
fra solcellerne.
Det er meget bøvlet og giver betydelige 
ekstra omkostninger for beboerne.

Der er altså behov for noget afklaring 
eller lovgivning, som kan gøre det let og 
simpelt uden for meget bureaukrati.
Solcelleudvalget har i stedet kastet sig 
over de steder på Galgebakken, hvor vi 
har et fællesforbrug af el, fx Beboerhu-
set og Vaskeriet.

Vi har netop modtaget et forslag/ tilbud 
på solcelleanlæg til delvis selvforsyning 
af Vaskeriet.
Når vi er afklaret, vil det blive fremlagt 
til beslutning på et beboermøde.
Vi kan oplyse, at det nye Ejendoms-
kontor får leveret strøm fra solceller på 
taget af bygningen.

Hilsen
Galgebakkens Solcelleudvalg
Birthe Y. Nielsen, Lars Messell og Jens 
Ellesøe 

Af Lars Messell, Agendagruppen 

Galgebakkens lokale    
varmecentraler bliver tømt 

De 10 lokale varmecentraler på 
Galgebakken vil blive tømt i løbet af 
renoveringen. Der bliver ikke brug for 
dem i det nye Galgebakken.

De bliver ikke fjernet i første hug. 
Vi kan  beslutte på et beboermøde 
at bekoste fjernelse af dem, eller vi 
kan beslutte at bruge dem som lokale 
fællesfaciliteter.

To ting kunne man beslutte at gøre.
1. Pynte de tomme varmecentraler op 

udvendigt, så de står som lokal pryd.

2. Bruge de tomme varmecentraler 
som fælleslokaler til det ene eller 
det andet.

En varmecentral har ikke de store 
indvendige mål, men småt kan også 
være godt nok. 

Hvis du har ideer eller tanker om det 
ene eller det andet, så snak med de an-
dre beboere i dit varmecentralområde 
om det og kom med et forslag til:

galgebakkeposten@hotmail.com
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GABs beretning 
til beboermødet 7. april

På beboermødet d. 15. juni 2021 blev 
GAB udvidet til 9 medlemmer. Ingen 
stillede op som suppleanter, så vi har 
klaret os uden suppleanter i perioden.
René Brokholt er pr. 1. april udtrådt 
af.GAB,.idet.René.er.fraflyttet.Galge-
bakken.
Vi har frem til december afholdt GAB 
møder hver 14. dag, men fra januar har 
vi nedsat kadencen og mødes nu hver 
3. uge.

Samarbejdet i GAB fungerer, og vi har 
et godt samarbejde med vores ejen-
domsleder Kenneth Fuglsang. GAB’s 
sekretærfunktion løses fortsat af Lars 
Steinov til glæde for GAB og for Gal-
gebakken, da vi sparer 300.000 kr om 
året på den konto. 

Perioden har - som vi alle ved - været 
præget af restriktioner og vanskelig-
heder med at mødes personligt. Men 
renoveringen og byggeriet er i gang 
nu, og vigtige beslutninger er truffet. 
Mange oplever spænding og usikkerhed 
omkring en række spørgsmål. Der er 
nok at tage fat på.

Beboerarbejdet har ikke stået stille.
Blandt andet:
• Helhedsplan GAB og HPU har 

været særdeles travlt beskæftiget 
med Galgebakkens renovering. Det 
kulminerede i august, hvor Skema 
B blev vedtaget og helhedsplanar-
bejdet formelt kunne skydes i gang.

• Økonomiudvalget har arbejdet 
med budget 2022, budgetopfølg-
ning samt regnskab 2021, hvor vi 
kommer ud med et overskud på 1,9 
mio kr. Dette bruges til afskrivning 
på lån til det nye Ejendomskontor, 
hvilket i fremtiden vil give Galge-
bakken en pæn besparelse på renter 
og afdrag.

• Beboerhusgruppen og GAB arbej-
der med et projekt for udvidelse af 
Beboerhuset. Det kommer til at inde-
holde et mindre selskabslokale (er-
statning for Gl. Pub), Udlånskontor 
og Værksted. Planen er at præsentere 
det på et beboermøde i juni.

• IT Udvalget har arbejdet med at få 
en ny aftale stablet på benene ved-
rørende leverandør af TV-kanalpak-
ker efter, at YouSee opsagde vores 
kontrakt pr. 1.7.22. Valget faldt på 
Antenneforeningen 1986.

• Udvalg for ladestandere er i gang 
med at undersøge opsætning af 
ladestandere på vores p-pladser. 
Udvalget planlægger informations-/ 
dialogmøde i maj måned.

• Lysudvalget har indstillet, at vores 
udelys udskiftes med den nye Al-
bertslundlampe. Lamperne opsæt-
tes i takt med byggeetaperne, og 
udvalget kortlægger, hvor der skal 
opsættes ekstra lamper.
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• Udvalg for solceller undersø-
ger muligheden for opsætning af 
solceller til at producere el, som 
kan dække noget af forbruget på 
fællesanlæg, Beboerhuset,  vaskeri 
samt evt. Købmandsbutikken.

• Galgebakkens mange udvalg og 
grupper har i året ydet en stor indsats 
til glæde for mangfoldigheden, Gen-
brugsgård, Grønt Udvalg, Tøjcafé, 
Seniorklub, Galgebakkeposten m.fl.

• Beboermødet i februar pålagde 
GAB at undersøge muligheden for 
at indrette flere C3 boliger. Alberts-
lund Kommune har accepteret og 
VAs Bestyrelse har godkendt, at der 
under byggesagen kan indrettes op 
til 10 C3 boliger.

• Formelt skal Galgebakkens beboere 
træffe beslutning, om vi skal opret-

te yderligere C3’ere. Derfor vil det 
blive behandlet på et beboermøde 
inden sommerferien.

• GAB har sat et arbejde i gang med 
opdatering og forbedring af Galge-
bakkens hjemmeside. Dette både for 
at gøre hjemmesiden mere oversku-
elig og for at sikre et bedre nyheds-
flow og en mere smidig arbejds-
gang med upload af informationer. 
Ønsket er at forbedre kommunika-
tionen med Galgebakkens beboere. 
Alle interesserede er velkomne!

• GAB vil fortsat arbejde for at 
understøtte mangfoldigheden af 
muligheder og oplevelser samt at 
berede vejen for nye initiativer og 
aktiviteter til glæde for Galgebak-
kens beboere.

- HELHEDSPLAN -

Hvad sker der 
med vores baghaver?
Der har på Facebook været efterspurgt 
klare udmeldinger om, hvor omfatten-
de arbejderne i vores baghaver bliver. 
Vil hele haven blive pløjet op eller, er 
det kun 2 meter ud fra facaden?

Fra starten blev det oplyst, at der kun 
skulle arbejdes indenfor en afstand af 
2 meter fra facaden og, at resten ville 
stå urørt.
Men, men .. som renoveringsarbejdet i 
Skrænt skrider frem, er der konstateret 

en udfordring med at etablere terræn-
fald fra husfacaderne og ud i haven. 
Der skal nemlig være et fald for at 
lede regnvand bort fra facaderne. 
Det kan derfor ende med, at hele ha-
ven vil blive ryddet.

I skrivende stund er entreprenør og 
byggerådgiver ved at undersøge, hvad 
der skal gøres.
HPU vil blive informeret på møde i 
april. 

af GAB



14

- BEBOERINDLÆG -

Fugle skræpper, fløjter og kagler løs - 
specielt her om foråret. Det må vi lære at 
leve med. Fuglene har været her længere 
end menneskene, og så længe der er mad 
og gode redemuligheder, vil fuglene bo 
her.

Så glæd jer over fuglene, fjern ikke 
deres reder, hvilket ifølge DOF også er ulovligt. 

Fuglene på galgebakken: 
ven eller fjende ?

af Lilly Margrethe Jørgensen, Torv 3-10

De skriver: 
"Aktive reder er fredet og må derfor ikke fjernes. En rede 
er aktiv, så snart fuglene er ved at bygge reden og frem 
til, at ungerne er fløjet fra reden. Derefter må den gerne 
pilles ned".
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Marinas digt april 2022

af Marina Testa Pedersen, p.t. i Buenos Aires, Argentina

Måske er denne rejse
en form for farvel
tak
til den historie
mine forældre
strikkede sammen
med håb
hårdt arbejde
kunstneriske drømme

Jeg tog
historien
med mig
til 
det gamle Europa
og
opbyggede et liv
med håb
hårdt arbejde
og fællesskab.

Min fars fortælling
om socialismen
i Skandinavien
din historie
i hans tale
byggede bro

hvor vi ofte
mødtes på midten.
Nu sidder jeg 
på terrassen
på 7. etage
vores lejlighed i Bs As
og nyder aftenen.
Livet kører forbi
nede på gaden

Du elsker mit Argentina
lærte sproget
med sine fine nuancer
og jeg valgte
at blive i dit land
hvor alting er nemmere
og enkelt
og en anelse kedeligt
men 
livet kan leves
spændende
og anderledes
i det Galgebakken
som vi sammen
fandt 
som hjem
for vores børn
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- BØRNEPOSTEN-

Send din tegning ind til:
galgebakkeposten@hotmail.com 
og vind en pose slik. "Tegnesiden er 
sponsoreret af Galgebakkens Købmand"

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

af Thor Hansen
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- SAMLERHJØRNET -- BØRNEPOSTEN -

"Tegnet af Mathilde på 6 år" 

Tegningen forestiller en skygge 
der løber væk fra sin fars skygge. 
Matilde er 6 år. Hun er god til at 
gå på stylter og elsker Garfield 

"Tegnet af Aura, 6 år. Aura var 
på besøg hos Farfar da hun 
tegnede det. Hun elsker heste og 
går til ridning.

▲
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Beretning fra Beboerhus-
gruppen februar 2022

CORONA
Det forgangne år blev igen stærkt præ-
get af Corona. Beboerhuset var i perio-
der lukket eller påvirket af restriktioner. 
Fx blev alle julens arrangementer aflyst. 

Heldigvis fik vi holdt en fin Markeds-
dag, og også en uhyggelig Halloween 
blev gennemført. Spisehusene blev 
lavet enten som hel take away eller som 
take away og med begrænset spisning i 
huset. 

Men alt i alt var det en svær periode for 
det fælles liv på Galgebakken såvel som 
for fællesskabet og det sociale liv i hele 
Danmark.

I skrivende stund er alle restriktioner op-
hævet, og vi glæder os til et normalt år 
og slipper forhåbentlig for restriktioner 
til vinter.

AKTIVITETER
Fredagsbaren kunne heldigvis afholdes 
i stor stil, fordi det foregik udenfor. Den 
var velbesøgt, og ofte havde Henrik 
også lavet dejlig mad.

Cykelværkstedet kunne også køre og er 
til glæde for mange beboere.

Vi har fået bygget et depot ved siden af 
vaskeriet, som kan bruges til havemøb-
ler og parasoller, så det ikke skal hentes 
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helt nede på parkeringspladsen, og det 
kan samtidig bruges af Cykelværkstedet. 

Vores håb for den kommende periode 
er, at spisehusene kan komme til at køre 
som tidligere og, at der kun er take away 
i begrænset omfang.
Der er fortsat brug for, at flere melder 
sig til at være med til at lave mad.

TILBYGNINGEN.. . .
TIL BEBOERHUSET
Vi har i perioden arbejdet videre med 
projektet til tilbygningen til beboerhuset, 
som vi fik godkendt på et beboermøde. 
Projektet er langt fremme, og vi håber 
på at få det og finansieringen godkendt 
på et beboermøde før sommerferien, 
så tilbygningen kan stå klar i løbet af 
foråret 2023.

Vi håber, at denne tilbygning vil være 
med til at styrke fællesskabet og livet på 
torvet, som vil være til glæde for alle os, 

som står helhedsplanen igennem, og for 
de nye beboere som kommer til.

FÆLLESSKABET    
PÅ.GALGEBAKKEN
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi 
i Beboerhusgruppen satser på at skabe 
så meget liv i Galgebakken som muligt, 
og heldigvis har vi en aktivitetsmedar-
bejder, som har ja-hatten på og gerne vil 
være med til at få sat de ting i gang, som 
beboerne kommer med forslag om. 

Galgebakken er kendt for sit fællesskab 
og er bygget på ideen om fællesskab, og 
vi er overbevist om, at også kommende 
beboere vil være glade for dette, uanset 
i hvilket omfang man kan eller vil 
deltage.

Vi håber at I beboere har den samme 
glæde ved aktiviteterne og traditioner-
ne og vil støtte op om en udbygning af 
beboerhuset.

af Lise Buchardt

Ophæng i 
forrummet

Mit kamera tager billeder til Galgebak-
keposten, Facebook og andet.

Nogen har efterlyst en udstilling, så i 
april og maj måned 2022 vil der hænge 
2 kollager med udvalgte eksempler 
på aktiviteter i 2021 i forrummet til 
Beboerhuset.
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I marts måned havde vi musikalske 
besøg.af.henholdsvis.Nedgangg.og.
Rumpistol. Begge arrangementer var 
rigtig godt besøgt af et bredt udsnit 
af beboere.

Jeppe Facius og Nedgangg underholdt 
med dystopiske tekster der har rod i hans 
oplevelser som journalist på bl.a. Ekstra 
Bladet. Som Jeppe understregede, var det 
ikke altid, at de etiske hensyn fik højeste 
prioritet, når der kunne øjnes en 'god 
historie' til forsiden.

Rumpistol Ensemble havde præmiere 
på deres Danmarks turné og kunne også 
præsentere det helt nye album 'Isola', 
som publikum havde lejlighed til at 
købe, før det kommer i handlen. Vi fik 
også lejlighed til at høre noget af Rum-
pistols ældre elektroniske musik - denne 
aften spillet med rigtig cello, violin, 
trommer, guitar og kontrabas. Holdet af 
musikere var et af de bedste, vi har set i 
Beboerhuset meget længe, og oplevelsen 

vil også blive husket af os, der var så 
heldige at være til stede.

Det er rigtig dejligt at mærke, at interes-
sen for at mødes i Beboerhuset ikke er 
aftaget trods genhusninger, Corona ned-
lukninger og forfærdelig krig i Ukraine.

I april og maj kommer der heldigvis 
flere gode muligheder for at være sam-
men om god mad, musik og det bedste 
fællesskab i Albertslund.

Fredag d. 22. april kl.18.00 er holdet 
bag ølsmagningerne tilbage med en læk-
ker tre retters øl-menu, hvor der natur-
ligvis indgår nøje udvalgte øltyper i både 
maden og den tilhørende servering.

Søndag d. 24. april kommer Trolle og 
Tormod og spiller for børn, børnebørn 
og barnlige voksne. De spiller kl.13.00, 
hvor alle er velkomne. Har I lyst til at 
spise børnevenlig brunch fra kl.11.00, 
kan I bestille spisebilletter til det.

Aktiviteter på Galgebakken
af Henrik Seidenfaden, aktivitetsmedarbejder

Fotos af Rumpistol af Lise Buchardt
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Lørdag d. 7. maj holder vi Forårsfest på 
Galgebakken. Der vil være festmenu fra 
kl.18.00 ( menuen annonceres snarest, 
og det bliver naturligvis rigtig lækkert!) 

Kl.20.00 spiller GASKAPELLET, 
Gasolin hits på deres egen originale 
måde. Billetter til henholdsvis 90 kr. og 
45 kr. (børn) kan bestilles nu.
Jeg glæder mig til at se jer i Beboer-
huset. Galgebakke hilsner fra Henrik

Ole ‘Fessor’ Lindgreen

Modeljernbane i Det Gamle 
Cykelværksted?

Af Lars Messell

Det mindst ringe bud på placering 
af en modeljernbane her på Galge-
bakken.er.Det.Gamle.Cykelværk-
sted. 

Men der er skimmel! 
Driften har på opfordring fra Af-
delingsbestyrelsen (GAB) hyret et 
skimmelsvampfirma til at undersøge 
sagen. Firmaet mener at de ( måske) 
kan fjerne skimlen med forskellig over-
fladebehandling af cykelforretningens 
vægge. Pris: ca. 50.000 kr.

Det sagde flertallet i GAB nej til.

Men tingene ender ikke her.
Benny Klausen som er medlem af 
GAB, mener at vide, at skimlen kan 
fjernes ved etablering af mekanisk ven-
tilation i Cykelværkstedet, og det vil 
koste meget mindre end 50.000 kr.
Måske har Benny ret. Jeg har taget mig 
på at undersøge det videre.
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Tekst og fotos af Claes Solborg, p.t. i Buenos Aires
Hilsen fra Argentina

Opmærksomme læsere (eller 
måske læsere med en særlig 
god hukommelse) vil huske, at 
Galgebakkepostens udsendte for 
tre år siden skrev om det klassiske 
argentinske ritual omkring det at 
drikke ‘mate’. 

Yerba, en lidt bitter te, overhældes 
med varmt vand i en lille ‘calabas’ 
og udstyres med et sugerør af metal, 
som alle på tur drikker af, når ritualet 
udføres i en gruppe. Ritualet er et af 
de mindre ofre for pandemien, da man 
jo ikke aht. smittefaren kan sidde og 
bruge det samme sugerør.

Selvom pandemien, også hernede på 
den anden side af vores hårdt plagede 
planet, er i aftagende, bliver vi hele 
tiden mindet om den, idet mundbind 

stadig er obligatorisk i offentlig 
transport, taxaer, restauranter, osv. 
Mange mennesker vælger at bruge 
mundbind, når de blot færdes på gaden. 
Der er en vis afslappet holdning. 
Mange bruger mundbindet uden at 
dække næsen, og i busser kan flere ses 
med bindet helt nede om halsen, hvor 
det jo ikke gør nogen gavn. Uden for 
hovedstaden er der mere modstand. 
Jeg talte i dag med Julio, vores 
tidligere vicevært, der berettede om 
en tur til de nordlige provinser Salta 
og Jujuy, hvor en blanding af politisk 
protest og overtro gør, at mange 
hverken er vaccineret eller retter sig 
efter regeringens udmeldinger om 
restriktioner.
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I Buenos Aires´ middelklasse er de 
fleste vaccineret tre gange. Den mest 
brugte vaccine her er den russiske 
‘Sputnik’, som har været den mest 
tilgængelige. Da den hverken er 
godkendt i USA eller EU, kan man 
ikke rejse ud af landet, medmindre 
man kan skaffe sig en fjerde vaccine af 
mærkerne Moderna eller Pfizer. Vi kan 
som i så mange andre sammenhænge 
føle os priviligerede som borgere i et 
land, der har råd til at købe de dyre 
vacciner.

Det er dog ikke fordi mange 
argentinere i disse tider har råd til at 
rejse til udlandet. En stadig stigende 
inflation peger på 53% for hele 2022, 
og dollars kan ikke købes uden at 
betale en betragtelig skat. Medmindre 
man køber ‘dollar blue’ på det sorte 
marked, hvor kursen er den dobbelte, 
noget, som vi med dollars på lommen 
hjemmefra, så kan benytte os af. Lige 
nu er Argentina det land i Latinamerika 
med den højeste løbende inflation, 
selvom det ikke kommer i nærheden 
af Venezuela, der i 2021 havde en 
inflation på 685% ! Det er nok værd at 
skrive sig bag øret, når talen kommer 
på den hjemlige af slagsen.

Krigen spiller selvfølgelig også en 
stor rolle hernede, selvom den er langt 
væk. Folk her er også forfærdede over, 
hvor brutal og beskidt den er. Man 
kan se frem til stærkt øgede indtægter 
fra eksport af hvede og soja men også 
bekymringer. Argentina er om noget en 
nation af indvandrere og efterkommere 
af disse, og mange mennesker har 
konkrete eller følelsesmæssige 
forbindelser tilbage til det ‘gamle’ land.

Selv er vi bekymrede over at være så 
langt væk fra vores børn og børnebørn 
i Danmark. Vi ser hver dag nyheder 
over nettet fra DK, hvor dækning og 
analyser er af bedre kvalitet end her.
Midt i alt dette nyder vi også 
eftersommer og det begyndende 
efterår her. Vi er særlig glade for 
vores terrasse på 7. sal, hvorfra vi 
konstant har udsigt til vores private 
gadeteater i krydset mellem gaderne 
Charcas og FitzRoy. Der er konstant 
et mylder af mennesker, to af byens 
mange hundrede buslinier, en flod af 
taxier og ganske mange overraskende 
nye biler. Ind imellem er der nogle 
enkelte cyklister, pizzabude og små 
motorcykler. Nogle dage har en 
hjemløs eller to slået sig ned for natten, 
og altid er der meget politi til stede. 
Der er ikke noget som lidt take-away 
fra en af områdets utallige restauranter 
og et glas Malbec indtaget i 25-28 
graders varme ved 22-23 tiden. 
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Selvom pandemien har holdt os væk 
i tre år, er der stadig mange lokale 
handlende, som genkender os og hilser 
venligt, lige fra isenkræmmeren (hvor 
jeg til deres store moro køber mange 
‘dimser’, som jeg ikke kender de 
spanske ord for) til låsesmeden Don 
Esteban rundt om hjørnet. Og heldigvis 
har en særlig butik lige nede i gaden 
overlevet pandemien. Hver dag møder 
en lille familie op om morgenen og 
producerer mængder af empanadas og 
grøntsagstærter. Når klokken er henad 
11 åbner de, og arbejdere og kontorfolk 
fra kvarteret står i kø for at aftage. Jeg 
føler mig virkelig som en af de lokale, 
når jeg stikker hovedet ind, snupper 
et nr. og sætter mig udenfor under en 
smuk pergola, til det bliver min tur.

Det klassiske måltid er en ‘asado’ 
med store mængder af kød, chorizo, 
mollejas ( brisler), nyrer og tarme (og 
en gang imellem hjerne og testikler) 
alt sammen tilberedt på grill. Vi lægger 

dog mærke til, at man spiser mindre 
kød, og at der er et større udbud af 
vegetariske og veganske retter.
I skrivende stund (24. marts) fejres 
‘El dia de la Memoria’, hvor man 
mindes de 30.000, der ‘forsvandt’ 
under diktaturet i 70´erne og 80´erne. 
Det foregår med store marcher gennem 
byen, hvor de forskellige politiske 
partier og fraktioner benytter dagen til 
at fremføre deres politik, selv om der er 
samling omkring ‘Las Madres de Plaza 
de Mayo’, de mødre og bedstemødre 
til de forsvundne, som i mange år 
hver torsdag har demonstreret foran 
regeringsbygningen under parolen 
‘Nunca Más’, aldrig mere.

Nu kan man igen rejse til Argentina, 
selvom det desværre ikke kan ske 
med tog........ Hvis du er interesseret i 
at leje vores lejlighed (velbeliggende 
i bydelen Palermo og god til 2-3 
personer) så kontakt mig på:
csolborg@gmail.com
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af Agendagruppen på Galgebakken

Vi søger nye medlemmer 

Her i slutningen af marts 2022 har 
Danmark opbrugt sin naturressource kvote 
for året. Vores miljøtal er ikke gode. Vi har 
for meget affald pr. person. Vi er ikke gode 
nok til genbrug eller til at reparere.

Kan det virkelig passe, tænker du nok – 
vi der har arbejdet med alle de faktorer 
i så mange år?
Vi er en flok gamle miljøaktivister – 
beboere, som har været med i mange år, 
bl.a. i Agendagruppen på Galgebakken. 
Vi har været ‘grønne’ i mange år her på 
Bakken. Men vi har behov for fornyelse 
og yngre kræfter, der tænker fremtid 
under renoveringen og efter den i 
samarbejde med Grønt Udvalg, vores 
‘grønne team’ og med nye beboere.
Hvordan får vi det grønne miljø i 
højsædet igen?

Mange spørgsmål kan vi stille allerede. 
Mange flere skal vi stille.
Hvordan bliver vores miljø, når så meget 
af det grønne bliver fjernet?
Skal vi igen til at være uenige om træer 
og biler?

Ladestandere – hvilke behov, hvor 
mange – en gruppe forbereder til 
beboermøde.
Skal vores haver være ‘vilde’ eller 
flisebelagte? Hvad med smådyrene og 
insekterne?

Vand og varme
Vi er så heldige at bo i en kommune med 
fjernvarme. Nu skal vi have gulvvarme 
og en ny gulv-kælder-løsning. 
Hvad sker der med vores vameregning?

Ny afregning af vandforbruget. Det 
fælles skal vi betale i fællesskab. 
Det private hver for sig. HOFOR 
(Vandselskabet) arbejder med et projekt, 
der skal nedsætte   kalkmængden i 
vandet. Det er godt for vores maskiner 
og tøj, og vi kommer til at spare på 
sæbeforbrug.
Må Galgebakkens børn stadig lege med 
vand på Torvet og i bruserne?

Affald, genbrug m.m.
Vi har Genbrugspladsen og 
Tøjbytteboden. De skal udbygges 
og opdateres. Vi skal arbejde med 
sorteringen. Vi skal vi igen have affalds 
ambassadører, der kan være kontakt til 
de nye beboere?
Genbrug, reparation, deling – det bliver 
nødvendigt at blive bedre til det hele.
Solceller og nye vinduer

Solceller – har holdningen til 
spørgsmålet ændret sig, så vi nu kan få 
solceller på flere tage? Nye forslag og 
spørgsmål til beboermøder.
Vi mangler oplysning om 3-lags vinduer, 
der bliver sat i vores huse, om støj, 
farveændring m.m.

Verdensmål.Centret er til hjælp 
og inspiration for miljøarbejdet i 
Albertslund Kommune. Der er nok at 
tage fat i for nye kræfter i det lokale 
miljøarbejde.

Hilsen
Birthe Y. Nielsen, Biba Schwoon, Lars 
Messell og Poul Evald Hansen
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af Margit Kristensen Klok, Sønder 2-2Haiku digte
En at holde om
en at holde i hånd med
aftenskumringen

Slikposen er fuld
hvis jeg får dem den og det
så får du resten

Min Ginkgo er flyttet
af Poul Evald Hansen, Vester 9-2A

Gartnerne har flyttet min Ginkgo. Det var 
den 3. flytning i træets liv, og det klarer 
den nok. Nu står den på nordsiden af 
ejendomskontoret.

Jeg købte den på en planteskole, der lå 
ude ved Glostrup Haveby, og som vist 
nok er nedlagt nu. Jeg husker ikke præcis 

hvornår, men det må være omkring 1995, 
og den havde en vis størrelse, så den er 
nok spiret frem omkring 1990.

Træet stod i stampe i nogle år efter den 
forrige flytning omkring 2010, men det 
har været i god vækst de sidste 5-6 år. Så 
nu er det omkring 5 meter højt.
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Så er sæsonen til Pétanque i gang igen 

og vi glæder os til at spille sammen med dig!

Fra April til og med Oktober spiller 

vi hver tirsdag og torsdag kl. 12.30

Så er der Turnering for to-mandshold søndag 19. juni kl. 10.30

Og Galgebakken Individuelt Masterskab 

Søndag den 28 august kl.10.30

Vi spiller også i November når vejret tillader det.

Alle er velkommen!

PÉTANQUE
- AKTIVITETER -

Petanque Klubben - Steffen Stripp

27



28

 - SAMLERHJØRNET - 

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

af Lars Messell, Vester 2-14

Frimærker fra Ukraine

Mønter til interesseret møntsamler
Man har foræret mig en mindre 
møntsamling, og da jeg ikke selv 
samler på mønter, så giver jeg dem 
bort. Hvis ingen henvender sig, går jeg 
på Genbrugsgården med dem.
Mønterne er, så vidt jeg kan se, med 
lav katalogværdi, bortset fra en 2 
kroners-Mønt, der ligger i en lille 
metalboks i møntsamlingen.

Frimærker.til.interesseret.filatelist
Som alle sikkert ved, samler jeg på 
frimærker.

I øvrigt har jeg masser af byttere, så 
hvis nogen er interesseret, skal de bare 
henvende sig til mig. 



- 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    
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: Tina Dannerfjord

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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