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foto Christian Desfeux

Skimmelsvamp
i Bakkens Hjerte

Efter vedholdende rygter om skimmelangreb i det nye byggeri Bakkens
Hjerte har vores Ejendomsleder
Kenneth Fuglsang undersøgt sagen i
Albertslund Kommune.
Nedenfor kan du læse svaret:
Det er korrekt, at vi tidligere på foråret
konstaterede Skimmelsvamp i den nye
bygning. Skaden blev opdaget i forbindelse med et tilsyn af mig selv midt i
februar. 2022. Her kunne jeg konstatere
synlig skimmelsvamp på nogle overflader.
Da jeg de seneste 15 år har beskæftiget
mig meget med skimmelsaneringer, har
jeg en stor viden om skimmeltyperne
samt den tilhørende indsats.
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På baggrund af mine observationer bad
jeg en meget anerkendt skimmelspecialist, Mikkel Larsen Østergaards Bygge

og Indeklima, udføre en indledende
undersøgelse med tilhørende test.
Disse test viste, at der var skimmel på
nogle indvendige bygningsoverflader.
Alle disse informationer blev efterfølgende overdraget til entreprenøren, som
iværksatte en afrensnings indsats.
I sidste uge har entreprenøren færdigmeldt afrensningen, og der udestår nu
kun at få udført kontroltest, der skal
dokumentere, at overfladerne er blevet
korrekt afrenset.
Dermed burde skimmelskaden være
renset bort og løst.
Jeg håber, at ovenstående er svar på dit
spørgsmål. Ellers er du meget velkommen til at skrive til mig.
Ib Landvad Hørning
Projektleder, Miljø & Teknik
– Ejendom & Planlægning
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Noget om Galgebakken
Viderebragt af Biba Schwoon, Sønder 1-1
I tidsskriftet ’BYGGERI’ nr. 3, april
2022, bringes et interview med
TV-arkitekten Ane Cortzen.

‘Galgebakken! Beliggenheden ved Vestskoven gør bebyggelsen, der i sig selv
har meget grønt, ret attraktiv. Og så er
her plads til et fællesskab, og de mange
legepladser giver muligheder for børn.
Det må være fantastisk at skabe det gode
liv for en masse børnefamilier.’

Hun bliver bl.a. spurgt, hvad hun selv
kunne have tænkt sig at have tegnet –
og hun svarer:

Informationsmøde 			
om ladebokse til elbiler
af Jens Ellesøe Olsen, GB’s Ladeudvalg
Skal vi have ladebokse 			
på Galgebakkens P-pladser?
Galgebakkens Ladeudvalg har siden
efteråret arbejdet med at indsamle viden
om opladning af elbiler og afholdt
møder med potentielle leverandører.
Vi er nu nået dertil, at vi snart kan
træffe beslutning om dette på et
beboermøde.
Men forinden vil vi gerne invitere til
informations- og dialogmøde, hvor vi
præsenterer vores forslag til opsætning
af ladebokse og fremlægger vores
tanker om tidsplan og finansiering af
projektet.
Mødet afholdes i Beboerhuset
mandag d. 23. maj kl. 19 – 21
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Vandet i den nordlige del af
Albertslund er blevet blødere
af Verdensmål Centeret
Blødt vand lyder rart - og det er
det også. At vandet er blødt betyder
nemlig, at der ikke er så meget kalk
i, men det har altså ikke betydning
for, hvordan det føles.
Hvad betyder det reelt set, at vandet er
blevet blødere?
På Sjælland har vi meget kalk i undergrunden. Noget af kalken bliver opløst
i grundvandet, som vi pumper op og
bruger til drikkevand. Derfor har vores
drikkevand et højt indhold af kalk. Det
er ikke et problem, når vi drikker vandet
eller vasker os, men kalken sætter sig
i vores rør og maskiner og binder sig
til den sæbe, vi bruger. Derfor har det
længe været et ønske fra vores forsyningsselskab HOFOR at fjerne noget
af kalken fra drikkevandet, så rør og
maskiner kan få en længere levetid, og
der kan gøres rent med færre rengøringsmidler.
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Så hårdt er vandet, der kommer ud af
hanerne i det nordlige Albertslund
I den nordlige del af Albertslund
kommer drikkevandet fra to forskellige
vandværker. Vandværket i Marbjerg er
blevet renoveret og sender nu blødgjort
vand ud i rørene. Her bliver det blandet
med vand fra Gevninge, der endnu ikke
er blødgjort men bliver det i 2024. Det
betyder, at vandet, der tidligere var 1725 °dH, nu er 12-16 °dH, og i 2024 vil
det kun være 10-12 °dH, når vandet fra
Gevninge også er blødgjort.

Det skal du gøre anderledes end før
Du skal være opmærksom, når du
bruger sæbe og rengøringsmidler. Her
kan du nemlig bruge lidt mindre, end du
plejer. Fx skal du kigge på pakken til dit
vaskepulver og nøjes med at dosere til
temmelig hårdt vand i stedet for til hårdt
vand, og så behøver du ikke at trykke så
hårdt på flaskerne med opvaskemiddel,
shampoo, sæbe, toiletrens mm.
Derudover slipper du for at afkalke din
elkedel og kaffemaskine så ofte som før,
og du skal også sjældnere fjerne kalk i
badet og toilettet.

- INFO -

Affalds

SVINERI

af Jens Ellesøe Olsen, Over 8-2

Når man nu har ulejliget sig ud til
affalds Ø’en med sin affaldspose, kan
man ligeså godt dumpe posen i en
af containerne. Hvor svært kan det
være?
Jeg hentede en kost og en skovl og
ryddede op og bemærkede, at der var
en del vatpinde med gulbrunt ørevoks
på. Derfor leder jeg nu efter en person
med rene øregange.

foto Jens Ellesøe Olsen

INFO fra GAB
På det sidste har vi i Galgebakkens
afdelingsbestyrelse (GAB) fået en
del forespørgsler via mail, som vi
ikke rigtigt kan hjælpe med.
Vi er frivillige beboere, der er valgt
på beboermøder og henviser derfor til
nedenstående kontaktinfo:
Beboerhus udlejning og lign. tjek her:
https://www.gbakken.dk/udlaanet/
Opskrivning, venteliste og lign. skriv
til boliggruppen@bo-vest.dk

Spørgsmål og kommentarer omkring
helhedsplan og renovering kan med
fordel stilles til hpu@gbakken.dk
Skimmelsanering og kontakt til
ejendomskontoret. Send en mail til:
galgebakken@bo-vest.dk eller gå
derop i åbningstiden, som du kan finde
bagerst i Galgebakkeposten eller på
vores hjemmeside:
https://www.gbakken.dk/ejendomskontoret/aabningstid/
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Interview med Benny Klausen
om varmecentralerne

foto Benny Klausen

ved Lise Buchardt

Vi skulle snakke om varmecentralerne,
vil du fortælle historien om dem.
GB's varmecentraler er kommet til i
midt 90'erne.
På grund af den dårlige økonomi i 1972
blev anlægsbudgettet for VVS beskåret
med 75%. Alt blev stort set skåret ned
til sokkeholderne, og det eneste, der
blev tilbage, var Tectum køkkenet og
Pergolaen.
Det betød, at der blev stoppet billigt,
dårligt og ubrugeligt VVS ind i GB. Vi
blev påført en ekstra udgift igennem
alle årene, dog ikke så meget som vi har
betalt for de 3 x tage.

8

I GB boede der en række ingeniører,
arkitekter, læger og bygningskonstruktører, som dannede Teknisk Udvalg med
bl.a. Erik Skoven, Torben Dahl, Niels
Enevold og mig, fordi VA's viden var alt
for ringe, og fordi de ikke havde sat fag-

personer til at vedligeholde byggeriet.
Viceværten vidste fx ikke, at man skulle
holde en høj temperatur i varmtvands
beholderne for at undgå Legionellabakterier. De var af besparelseshensyn
anbragt nede i kældrene. De skal stå
oprejst, men de var blevet lagt ned, så
det var næsten umuligt at gøre dem rene.
Gårdmændene lagde slanger ud på græsplænen, hvorfra de lukkede brunt vand
ud i et forsøg på at tømme varmtvands
beholderen. Det førte til, at beholderne
blev flyttet ud i de 10 varmecentraler, som så blev bygget. Man satte en
arkitekt til at udforme husene, og Erik
Brandt Dam blev udvalgt til at udføre
opgaven. Det kom der så nogle flotte
klodser ud af, der stod i rå beton og med
de smukke porte i hver ende.
Jeg har været inde i den, der ligger for
enden af Vester 9, og det viser sig, at de

- BEBOERINDLÆG er træbeklædte indeni. Alt er komprimeret for at få plads til det hele. Det kan
lige være der, men der er ikke plads til
manden, der skal arbejde med tingene
med mindre, han er meget tynd.
De ophører med at være i brug efter
renoveringen, så beboerne kan derefter
bruge dem til noget andet. Jeg har en
skuffefuld af forslag.
Det vildeste, som Ervin Olsen kunne
finde på, er at indrette værksteder i hver
enkelt. Man skal kunne komme ind ved
hjælp af vaskeribrikken, så det bliver
nemt at administrere.

Mikael Hansen har et forslag om at
sætte en 'Jellinge sten' ind, hvor man
erstatter portene med glas.
Og så er der den skrækkelige idé med at
bemale bygningerne. En bemaling bliver
også rigtig dyr, fordi det skal vedligeholdes hvert eneste år fremover.
Vil du sige noget til afslutning?
Vi skal undersøge, hvad det koster at
fjerne dem, og vi skal vide, hvad de kan
bruges til uden, at de generer nogen.
Det er jo ikke sådan, at vi SKAL bruge dem.
Hvis de ikke har interesse for nogen, så
er de ikke nødvendige at beholde.

JA TAK
af Christian Desfeux, Skrænt 4-5
Vores land har en sang.
Vores by har en sang.
Skal Galgebakken også
have en sang?

Skriv til galgebakkeposten@hotmail.com

Om nogle år fejrer vi
50 års jubilæum, og så
synes jeg, at det kunne
være flot, hvis vi kunne
synge vores egen sang.
Hvis du er god til at rime
og lave musik, hører vi
meget gerne fra dig i
GBpostens redaktion.
Hvis du kun er god til at
rime, hører vi også meget gerne fra dig, så kan
vi måske selv finde en,
der er god til musik.
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Interview med Peter Franck
om Galgebakkens Kor

Tekst og foto ved Lise Buchardt
Hvordan og hvornår startede Koret?
Det begyndte for 33 år siden. I forbindelse med Next Stop Sovjet drog i
omegnen af et halvt hundrede forældre,
børn og unge afsted fra Baunegården
til Litauen. Transporten foregik med en
gammel bus, og man medbragte et stort
cirkustelt til at overnatte i.
Der blev sunget, optrådt og musiceret,
og ved hjemkomsten var alle så ’høje’
og inspirerede af turen, at de besluttede,
at løjerne skulle fortsætte: en forening
skulle dannes, en økonomisk selvberoende forening, hvor man på tværs af
generationer kunne udfolde sig lokalt
på forskellig vis. Erik Teglbjærg, Jørgen
Land og Hanne Henriques blev sat på
opgaven, og Kulturakrobaterne opstod
på Galgebakken. I foreningen indgik et
kor, en tegne/male-gruppe, en vildmarksgruppe, fodboldhold og senere
blev også Bakkens Horn tilknyttet.
Anne Dorthe Land fra Holsbjergskolen
og Morten Praëm fra Musikskolen havde i forvejen et samarbejde kørende, og
sammen med Preben Iversen dannede
de koret på Galgebakken. I begyndelsen
deltog flere generationer, og koret voksede hurtigt til omkring 50 medlemmer.
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Vi har haft flere dirigenter tilknyttet:
Morten Praëm, Thomas Bojesen, Bente
Colding-Jørgensen, Laila Grillis; og til
senest atter Morten, som nu desværre
har lidt en alt for tidlig død. De seneste
år har vi sunget fortrinsvis rytmiske

popsange. Det er Mortens store fortjeneste, at vi har evnet at løsne lidt op i
vores fremtræden og har turdet at trykke
den af, så både vi og vores tilhørere
bliver glade i låget.
Hvad betyder koret for dig?
Jeg ville være ked af, hvis det fællesskab ikke var der mere. Min første tur
med Kulturakrobaterne gik til Říčany
i Tjekkiet. Jeg var lige blevet skilt og
kendte ikke særlig mange på Galgebakken, men efter denne tur havde jeg
pludselig en masse bekendte, og nye
venskabelige og musikalske forbindel-
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ser opstod. Min søn har været med på
mange af akrobatturene til stor glæde
for os begge. Koret har gennem årene
besøgt og etableret venskabsbyforbindelser til fx Borken, Grabow, Whitstable og Říčany. Man hører ind imellem
folk, der taler om en særlig Albertslundånd – hvad den så end måtte være?
I Mortens Albertslund- og Hjemstavnssang (som alle børn i Albertslund jo
kender) synger vi: 'Fra min plads på
bjergets tinde, ser jeg både mand og
kvinde, pige og dreng gøre de sjoveste ting' – og måske er det sådan her i
byen: det skal være sjovt for, at vi rigtig
gider – og sådan er det også i Bakkens
Kor. Vi gider, og vi har det sjovt! Vi har
et fællesskab, som ikke bare er et ord,
men snarere et rum, hvor vi kan være
og gøre ting, som vi måske ellers ikke
turde gøre. Vi kan udfolde os i det rum.
Det åbner muligheder.

ud og rejse og synge for og sammen
med andre kor ude i verden. Jeg vil
håbe, at vi kan tage Mortens ånd og
gode humør med ind i korets fremtidige
virke.
Som Carsten Schou så smukt har sagt
det: 'Hvorfor synger jeg i kor? Det er
ikke, fordi jeg vil synge rundt på gader
og stræder hele tiden eller lave fine
koncerter. Næh, det er fordi jeg vil være
sammen med jer – og synge!'.
Det er det, vi vil: musik, sang og godt
samvær med andre i vores nærområde,
så vi kan bevare en fornemmelse af
tilhør – af hjemstavn. Jeg håber, at koret
vil bestå og fortsat 'gøre de sjoveste
ting'.

ord er ord er ord ...
et ord er et ord

Vil du sige noget til afslutning?
Vi er en broget flok, og aldersgennemsnittet har ikke været for nedadgående
de senere år, men når jeg går hjem fra
kor, er det altid med glæde og fornyet
energi. Måske kan vi blive bedre til at
gøre noget mere reklame for os selv:
være lidt mere synlige (og hørlige) i
området.

Hvad er Korets fremtid?
I efteråret var vi på tur til Vendsyssel og
sang med Sysselkoret. Det var en stor
oplevelse – magi opstod. Vi skal have
et genbesøg med Sysselkoret, og vi skal

Hvis du er interesseret i at se, hvad
Bakkens Kor er og gør, er du meget
velkommen til at komme forbi.
Vi synger hver torsdag i Beboerhuset
fra kl. 19.30 – 21.30.

Du får lige et lille digt, jeg har skrevet:
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GAB har modtaget: 			
Klage over sagsbehandling
af Jette Rank, Vester 2-13
Et af punkterne på det ekstraordinære beboermøde d. 22. februar 2022
var en beslutning om 5 C2 og 5 C4
lejemål, der skulle omdannes til 10
C3 lejemål.
I indkaldelsen var der netop fem forslag, og jeg gik til beboermødet med
den klare forventning, at det var en meget enkel beslutning at tage. Men nej. I
sidste øjeblik var der indkommet 3 andre ansøgninger om at lave C3 boliger
forslag, som vi ikke på forhånd havde
vidst noget om. Det gav anledning til en
del frustration og diskussioner. Overraskende viste det sig også, at en af de 5
tidligere ansøgninger faldt ud, fordi C4
lejemålet var blevet lejet ud. Meget trist
for ansøgeren, der var overbevist om, at
den lejlighed var tom.
Der var således 7 ansøgninger til 5
mulige C3 indretninger. Det medførte,
at der blev stillet forslag om, at der
skulle trækkes lod blandt ansøgerne. Vi
var dog en del, der mente, at lodtræk-

ning ikke var specielt retfærdigt men, at
man skulle tildele efter anciennitet. En
skriftlig afstemning endte med, at der
skulle trækkes lod. Det betød, at de sent
indkomne forslag 'vandt'. Således var
der nogle, der følte, at de havde indsendt ansøgning i god tid og, at det var
ganske uretfærdigt, at de sidst indkomne ansøgere blev tilgodeset.
Efter min mening skulle vi blot have
vedtaget, at der var 5 muligheder for at
lave C3 lejligheder. Derefter skulle det
være op til Bo-Vest/ driften at afgøre,
hvem, der havde højest anciennitet,
og således kom før andre med lavere
anciennitet.
Det var på alle måder nogle forkerte
beslutninger, der blev taget, og man
kan kun beklage, at dette punkt ikke var
ordentligt forberedt fra GABs side.
Man bør ikke afgøre, hvordan beboerne
skal bo ved lodtrækning på et beboermøde.

Svar fra jurist til Jette Rank:
Notat om afstemning på afdelingsmøde var korrekt
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Sagsforløb:
Dagsordenen til afdelingsmøde d. 22.
februar 2022 i Vridsløselille Andelsboligforening, afd. Galgebakken indeholdt
som punkt 9, en beslutning om at godkende oprettelse af 10 C3 boliger (opr. 5

stk. C2- og 5 stk. C4 boliger)
Det fremgik af dagsordenen, at der var
modtaget ønske om sammenlægning for
følgende boliger:
Øster 9-5 og 9-7
Torv 5-11 og Torv 5-9 (tom)

- BEBOERDEMOKRATI Øster 7-10 og Øster 7-12 (tom)
Skrænt 6-9 (tom) og Skrænt 6-11
Mark 6-9 og Mark 6-11 (tom)
Boligerne skulle ombygges ifbm.
helhedsplanen, hvor beboerne skulle
genhuses.
Da flere beboere (end de i dagsordenen
anførte 10) var interesseret
i C3 boligerne, indkom
der ændringsforslag til
afdelingsmødet om, at
der trækkes lod om,
hvilke boliger der ifbm
helhedsplanen skulle
indrettes til 10 stk.
C3-boliger.
Forslag om yderligere
sammenlægninger til i alt
10 C3-boliger blev vedtaget.
Herefter blev der stemt om, hvilke lejemål der skulle sammenlægges.
Ved skriftlig afstemning blev det besluttet, at der skulle trækkes lod mellem de
beboere, der havde ønsket sammenlægning. Resultatet af lodtrækningen blev,
at følgende lejemål bliver sammenlagt:
Vester 9-6 og Vester 9-8
Vester 8-6 og Vester 8-8
Mark 6-9 og Mark 6-11
Øster 9-5 og Øster 9-7
Øster 7-10 og Øster 7-12
En lejer har efterfølgende klaget over
proceduren, idet klageren mener, at
lejemålene skulle være udvalgt af BOVEST efter anciennitet (ventelister) og
ikke ved lodtrækning.
Jura er blevet bedt om at vurdere,
om der er sket proceduremæssige fejl
ved afstemningen.

I Jura’s vurdering er indgået indkaldelse
til afdelingsmødet, ændringsforslag og
referat samt samtaler med Jens Ellesøe
Olsen og Kristian Overby.
Det er Jura’s vurdering, at indkaldelsen, dagsordenen, ændringsforslaget
er formelt korrekte.
Ombygning af boliger (i dette
tilfælde ændring fra C2/C4 til
C3) skal besluttes af Organisationsbestyrelsen. Dette
er formelt sket både ved
de første 34 boliger og ved
den nye kvote på 10 boliger.
Organisationsbestyrelsen har
delegeret beføjelsen til at
udvælge de 10 boliger til afdelingsmødet. Punktet er derfor
medtaget som et punkt i dagsordenen til afdelingsmødet med præcis
angivelse af de konkrete boliger.
Der fremsættes ændringsforslag om, at
andre boliger end fremsat i det første
forslag skal ombygges til C3 boliger.
Afdelingsmødet beslutter ved skriftlig
afstemning, som afdelingens øverste
myndighed, at fordelingen skal ske ved
lodtrækning.
Det konkrete forhold er ikke beskrevet i
nogle lovregler eller lignende, og det er
derfor Jura’s vurdering, at den anvendte
proces er i overensstemmelse med de
beboer-demokratiske regler.
Jura finder således ikke anledning til at
kritisere den anvendte fremgangsmåde.
Venlig hilsen
Finn S. Christensen, Jurist
fsc@bo-vest.dk
Tlf.: +45 60352602
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Prøveisolering 					
og kontrolmålingsforsøg
af Grethe Engelbrecht Johansen, Vester 9 - 12a
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Beboermødet d. 7. april vedtog at
opfordre BO-VEST og Albertslund
Kommune til at iværksætte prøveisolering af krybekælderloftet i prøveboligen Mark 2.
Der er en klar afvisning fra BO-VEST
om at inddrage dette i renoveringsprojektet. Det er der vægtige grunde til:
En sådan gulvkonstruktion løser ikke
risikoen for nye skimmelproblemer, det
er ikke rentabelt, rådgiverne vil ikke stå
inde for en sådan løsning, og arbejdsmiljømæssigt er det en stor udfordring.
Der har været inddraget mange fagfolk
med forstand på varme/ kulde, skimmel
og fugt, og nu, efter flere års granskninger og diskussioner, er man endt med

den gulvløsning, som man er i fuld gang
med at anvende i byggeriet.
Albertslund Kommune på deres side har
svaret, at man ikke vil modsætte sig
et sådant forsøg, hvis vi vel at mærke
finansierer dette af egne midler i Galgebakken og samtidig gennemfører en
tilstrækkelig evaluering.
En sådan skal naturligvis gennemføres
af uvildig part og løbe over længere tid
for at kunne bruges til noget.
Taler vi om halve eller hele år?
Det kan blive ganske dyrt for os i Galgebakken.
Der foretages hele tiden målinger i

- BEBOERDEMOKRATI prøvehusene med den gulvløsning, som
rådgivere, gransker og Bunch alle peger
på som realistisk, og som man er i fuld
gang med at gennemføre i første fase af
byggeriet.
Målingerne lever op til forventninger og
er dermed helt tilfredsstillende.
Jeg har meget svært ved at se meningen
med dette forsøg. Det vil koste os en
masse penge og ikke føre til noget som
helst!
Det er afvist af samtlige fagfolk, og det
er i sidste ende BO-VEST’s fornemste

opgave at sikre renoveringen gennem
fagfolks ekspertise.
Selvfølgelig kunne varmetabet gennem
gulvet nok mindskes med en tykkere
’frakke’ på, men løsning af fugt - og
skimmelproblemerne har haft afgørende
indflydelse på den valgte løsning og på
afvisning af forslaget om isolering af
krybekælderloftet.
I øvrigt overholder vi, hvad vi skal, i
forhold til bygningsreglementet, da det
er en renoveringssag.

Genhusning 6. afsnit:
foto og tekst af Claes Solborg, Valmuens Kvarter 6D
Min (ikke længere så smukke) have

Et billede siger mere end mange ord....
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- BØRNEPOSTEN -

Send ind og vind

af Thor Hansen

Børneposten er nye faste sider, der er til for og af børn på Galgebakken.
Send din tegning ind til:
Send også historier om dine kæledyr,
galgebakkeposten@hotmail.com
yndlings legepladsen på Galgebakog vind en pose slik. "Tegnesiden er
ken, en vittighed, gåde, labyrint,
sponsoreret af Galgebakkens Købmand" krydsord eller andet.

SJOVE OPGAVER TIL BØRN
Ridder i labyrint 1

Navn:_____________________ Klasse:_____

Hjælp ridderen med at finde hen til sin borg.
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Materiale ID: MAZ.372.5.1.da

www.gratisskole.dk

- SAMLERHJØRNET
- BØRNEPOSTEN
- -

Denne måned har Mathias fra Øster tegnet en tegning af hans familie.
Mathias på 5 år er spejder, storebror og god til at cykle hurtigt.
Find 5 fejl
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- HPU -

Information fra sidste HPU møde
af Jens Ellesøe Olsen
Forsinkelse på Skrænt 1 og 3
Enemærke&Petersen har varslet forsinkelse på færdiggørelse af Skrænt 1 og 3
på 6-8 uger.
Forsinkelsen vedrører kun Skrænt 1 og 3
og vil ikke få indflydelse på færdiggørelse af de efterfølgende stræder og etaper.
E&P vil gøre deres yderste for at forkorte
forsinkelsen, men indtil videre er det 6-8
uger, som gælder.

Besigtigelse af mock up
E&P har lavet mock up af køkken til A2
boliger, som blev fremvist for HPU. På
trods af den trange plads er det et køkken
med alle de nødvendige faciliteter som
skabe, køl, bordplade, emhætte og med
adgang til teknikskabet.
Vi blev også præsenteret for indretning
af et højskab til B og C køkkener, hvor
teknikken var blevet presset sammen
bagerst i skabet og med plads foran til
hylder, kost, støvsuger, rengøringsmidler
m.m. Se foto.
Udfordring med baghaver
til rækkehusene B og C
Vi blev informeret om at E&P har en stor
udfordring i disse baghaver med at etablere terrænfald fra facader og ud i haverne.
Det vil muligvis medføre nogle generelle
ændringer i håndtering af baghaverne.
Lige nu kan vi se, at baghaverne i Skrænt
1 og 3 er helt ryddet for al inventar og
planter.
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E&P samarbejder med vores rådgivere
på at finde en løsning, som vi i nær fremtid vil blive præsenteret for.

- BEBOERINDLÆG -

Koncert med Trolle & Tormod
for børn og barnlige sjæle

Foto af Claes Solborg
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- INFO -

Aktiviteter på Galgebakken
Foto og tekst fra aktivitetsmedarbejder Henrik
Marts og april har været travle med
masser af aktiviteter. Vi har været
heldige at kunne opleve musik for både
børn og voksne med rigtig dygtige
musikanter fra den danske musikscene. Med Nedgangg, Rumpistol, Trolle
og Tormod, Fessor, Fredrik Lundin og
Jeppe Zeeberg er vi kommet ret bredt
omkring i musikkens verden, og mange
af os har fået nogle rigtig gode timer i de
selskaber. Det fortsætter heldigvis i maj,
hvor vi kan opleve nogle af vores lokale
musikanter. Til forårsfesten d. 7. maj
kommer Gaskapellet og spiller deres fine
fortolkninger af Gasolins kendte hits.
D. 20. maj spiller vores egne Galgebakkens Spillemænd til fredagsbar, og vi håber på godt vejr, så vi kan sidde udenfor.
Cykelværksted og brugte cykler

Vi er naturligvis på plads med cykelværkstedet hver torsdag fra kl.15 til 18.
Vi er nu midt i højsæsonen for forårsklargøring af menneskets bedste tohjulede
ven. I er velkomne til at komme forbi og
få hjælp og vejledning til små og større
cykelproblemer. Skulle I have lyst at
hjælpe til som frivillig i værkstedet, er I
også mere end velkomne til det. Oplæring kan finde sted efter nærmere aftale.
Vi har også et antal brugte cykler til salg
og kortere udlån. Hvis du selv er frisk
på at sætte en brugt cykel i stand, så har
vi lidt på lager, du kan vælge fra og få
hjælp til. Hjælpen er gratis, og reservedele sælges. Vi har altid kaffe på kanden
til alle, der kommer forbi.

Olie til terrazzo gulve
På venlig forespørgsel har vi igen klinkeolie til salg. Selvom terrazzo gulvene er
på vej ud i takt med at boligerne renoveres, er der måske stadig beboere, som
ønsker at holde deres gulv i badeværelset
smukt. Vi har både slibemaskiner til låns
og altså den rigtige olie til salg igen.
Kom gerne og få vejledning i brugen af
maskiner og olie. Olien koster 75 kr.
Skt. Hans
Glæd jer til Skt. Hans, som I år vil blive
afholdt på Torvet. Der bliver naturligvis
fakkeloptog, bål, tale, musik og bar med
fadøl o.l.
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Frivillige søges til efterårets spisehuse
Spisehusene er godt besøgt igen efter
corona, især når man tænker på, hvor

- BEBOERINDLÆG mange boliger der står tomme pga
genhusning m.m. Desværre er antallet
af frivillige også ramt af fraflytninger
i forbindelse med genhusning, så vi
søger både enkelte frivillige og hold, der
til vil tage en tørn i spisehuset. Enkelt
personer, der melder sig, deltager typisk
sammen med undertegnede og andre udvalgte enkeltpersoner til lejligheden. Det

er altid hyggeligt, og taknemligheden er
stor blandt spisegæsterne.
Vi starter som regel kl.15. Meld jer til
mig på udlaan@gbakken.dk eller personligt i åbningstiden.

Galgebakkehilsner
Henrik

Skal alle Galgebakkens baghaver ryddes eller bevares?
Tekst og foto af Benny Klausen, Vester 8-3

Se på denne skønne baghave og hjælp med at bevare den

På sidste HPU møde kom Bo-Vest med
et forslag om at rydde alle Galgebakkens baghaver og derefter sætte nye
hegn og nye bøgehække.
Hovedbegrundelsen for forslaget var
kravet om et fald væk fra soklen på
20 promille = 2 cm pr meter.
Måden, forslaget blev fremlagt for HPU,
var ‘som om’, Bo-Vest allerede var
besluttet på at rydde alle baghaverne.
Det blev dog til sidst fastslået, at forslaget var så stor en afvigelse fra Skema B

vedtagelsen, at forslaget skal til afstemning på beboermøde den 16. juni.
Nu må alle gode kræfter på banen og
forhindre denne katastrofe.
Biodiversitet er en alvorlig sag, som
Bo-Vest åbenbart ikke kan forstå betydningen af.
Kravet om 20 promilles fald, på de
første 2 meter væk fra soklen, skal ikke
bruges som begrundelse for at ødelægge Galgebakkens haver. Bo-Vest skal
fjerne sit forslag om rydning.
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- BEBOERINDLÆG -

Nyt fra Havevennerne

foto Lise Buchardt

Du kan nå det endnu!

Vi har nu et overblik over, hvem vi
kan hjælpe med haven her i foråret
og kan konstatere, at flere af dem,
der plejer at få hjælp, er flyttet
permanent eller genhuset.
Det betyder, at du stadig kan nå at
søge havehjælp, hvis du ikke selv har
mulighed for at ordne din have.
Vi vil bede dig om at kontakte os
senest med udgangen af maj måned, så
vi kan planlægge arbejdet i forhold til
ferieafvikling.
Vi ordner din have ud fra, hvad du
gerne vil have hjælp til.

22

Vi er ikke havearkitekter eller
anlægsgartnere men frivillige, der
gerne vil give en hånd med, og derfor
er det gratis.

Du kan kontakte Henrik i Udlånet, eller
Havevennerne:
mail: janneljorgensen@gmail.com
tlf: 4044 7842
På vegne af Havevennerne (Anette
Pedersen, Inge Iversen, Jens Ellesøe,
Janne Jørgensen og Susanne Messell)

- BEBOERINDLÆG -

Møde om 'Det gode ældreliv'

foto Lise Buchardt

af Susanne Messell og Anne Kryger

Kom og giv dit besyv med
Da kommunen har planlagt en
konference om ældreområdet en gang
i oktober/ november, afholder vi et
møde i forbindelse med seniorcaféen
torsdag d. 12. maj kl. 14.
Der er almindelig café fra kl. 13-14
Du er velkommen til at komme,
selvom du ikke er medlem af
seniorklubben.
Hvorfor dette møde?
Mødet har til formål at pege på nogle
af de ting, der bør gøres noget ved på
ældreområdet.
Seniorklubbens ældrerådsrepræsentanter ønsker input fra
seniorklubben, så de har nogle
punkter, de kan gå videre med ved den

kommende kommunale konference.
Hvordan kommer Seniorklubbens
møde til at foregå?
Mødet vil foregå som en workshop,
hvor der i mindre grupper drøftes,
hvilke tiltag vi ønsker for, at ‘Det Gode
Ældreliv’ kan blive en realitet.
Vi sammenfatter resultaterne
og videregiver dem til vores
ældrerepræsentanter.
Hvad sker der med møderesultaterne?
Ældrerådet er med i planlægningen af
den kommunale konference og får på
den måde noget at gå videre med.
Ældrerådet har opfordret de 17 andre
‘pensionistforeninger’ i Albertslund
til at afholde lignende møder.
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- BEBOERINDLÆG -

Seniorklubben
Foto og tekst af Anne Kryger, Vester 2-15
I seniorklubben er vi nu 75 medlemmer.
Det betyder, at vi lærer en masse nye
mennesker at kende, og det er helt utroligt
at høre nye historier om spændende
liv. Alle i seniorklubben er positive, og
stemningen er derfor rigtig hyggelig.
I starten af marts var medlemmer
af seniorklubben på udflugt til
Davids Samling. Vi tog de offentlige
transportmidler og gik fra Nørreport
Station. Vi havde bestilt rundviser, som
fulgte os igennem dele af samlingen,
og det var vældig spændende og
oplysende. Davids Samling er ret
omfattende, og vi fik ikke set det hele,
men vi blev inspireret og kan senere
følge op på besøget hver især.
I marts var medlemmer af
seniorklubben til rundvisning på
Fængselsgrunden. Povl Markussen
viste os rundt og fortalte om fængslets
historie og, hvad omgivelserne
omkring var blevet brugt til i tidens
løb. Mange af bygningerne var
temmelig forfaldne, men det var
spændende at se, og især de gamle
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kartoffelkuler gav en fornemmelse af
fængslets liv i gamle dage.
I starten af april var 40 medlemmer
af seniorklubben til Påskefrokost på
restaurant Mosen i Vallensbæk. Nogle
tog bussen derned og andre kørte i bil.
Vi havde egentlig tænkt at cykle eller
gå, men vejret var koldt og vådt, så
bilerne blev fyldt op til transport.
Det var en meget dejlig dag med
lækker mad og drikke samt hyggeligt
samvær og interessante samtaler.  
Gåholdet tirsdag og torsdag morgen er
også begyndt at vokse. Måske ender
holdet med at blive rigt befolket.
12.maj afholder vi workshop om ‘Det
gode Ældreliv’. Her vil vi i grupper
drøfte, hvad vi mener, der skal til
for, at vi kan blive ved med at have
det godt i Albertslund på trods af
alderdommens skavanker.
Og d.19. maj tager vi på tur til
‘Banegaarden’ (økologisk landsby i
Kbh.). Vi tager det offentlige, og hver
enkelt betaler for sig selv.

- BEBOERINDLÆG -

Besøg det vilde tårn og se
byggeriet i Skrænt
Tekst og foto af Steffen Stripp, Sønder 4-15

Under Corona nedlukningen blev den
vilde ide realiseret, og Galgebakken
og Hyldespjældet fik et tårn.
For at besøge det går du ned til
Sønder. Gå gennem et af stræderne,
da stien er lukket. Bemærk de mange
tomme huse. Du går videre ned til
Hyldespjældet, der hvor Elefanttrappen
lå. Når du passerer vejen, skal du være
opmærksom, da der er mange store
lastbiler og arbejdskøretøjer. Nu er
Elefanttrappen væk, og vi venter på,
at en ny beplantning kommer frem
med foråret. Vel nede og til højre forbi
nyttehaverne og over græsplænen når
du frem til tårnet.
Det er ikke galvaniseret men rejser sig
flot på bakken.

Så er det op ad den snoede trappe,
rundt og rundt til toppen. Her er frit
udsyn mod syd. For tiden, hvor træerne
endnu ikke har fået blade, kan du også
se ud over Skrænt. Her kan du se, at
strædet graves op, og der lægges rør.
Stilladser pakker husene ind. Der er
et vældigt mylder af folk med lysene
veste og en masse køretøjer, som kører
rundt med ting og sager. Der er sikkert
en plan for det hele.
Når du har nydt udsigten og fået et
godt blik over byggeriet, er det blot at
benytte trappen den anden vej rundt ned
igen. For tiden kan du ikke gå tilbage
ad cykelstien, da den er spærret af, men
det anvises, at du kan benytte stierne
gennem Hyldespjældet. God tur.
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- BEBOERINDLÆG -

Udstilling i maj og juni
af Poul Erik Nielsen, Neder 4-3B
De sidste mange år er det og
har især været akrylmaleriet,
jeg har fokus på.
Mine billeder er en blanding
af mange forskellige udtryk
og temaer ofte blandet
sammen.
Det være sig naturalistiske,
surrealistiske og gådefulde
udtryk - og ikke mindst forsøger jeg at få farverne
til at leve, vibrere og spille
sammen og skabe stemning
i billedet.

foto Lise Buchardt

Jeg har i årenes løb fået
en hel del undervisning på
kunsthøjskoler og nogle år
på grafisk skole i Århus.
Senere tog jeg
læreruddannelsen i
billedkunst.
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Jeg har udstillet en del steder i
tidens løb, senest på Pizzagalleriet
i Albertslund for ca. 3 år siden. Nu
udstiller jeg for 3. gang i beboerhuset
i GB.

Sidst og ikke mindst har jeg i en
længere årrække gået på Albertslund
Billedskole og der fået inspirerende,
fremragende, tematisk og personlig
undervisning/ vejledning.

Jeg fik malegrej i konfirmationsgave og
siden da, har jeg syslet med at udvikle
mit kunstneriske udtryk. Det var meget
naturalistisk i starten, og senere var det
tegning og grafik, der var det centrale.

Det har stor betydning for, hvordan jeg
arbejder med mit billedudtryk i dag.
Det er op til beskueren selv at danne
sig et indtryk og digte videre i mit
billedunivers.

Har du lyst til at udstille i Beboerhuset ?

Vi mangler udstillere...
 FOTO
 MALERI
 TEKSTIL
 GRAFIK
 BLANDET FORM
Henvendelse til:
Hanne Skov - 27 29 13 99 eller
Margit Kristensen Klok - 21 28 93 03

Med venlig hilsen UdstillingsGruppen

- 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

Bjørn samler på plader
af Thor Hansen
I cirka 15 år har Bjørn samlet på
vinyler.
Han elsker musik, og det er for at
høre og finde ny musik inden for jazz,
krautrock, obskur funk, punk, reggae,
m.m.m., at han bliver ved med at købe
LP’er.
Pladerne bliver behandlet godt, men
først og fremmest skal de afspilles og
bruges. Måske også via et dj-set på en
fredagsbar på torvet i fremtiden?
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- ØKONOMI
- KONTAKTER
-

KONTAKTOPLYSNINGER

LISTE OVER UDVALG

Afdelingsbestyrelsen

Byggeudvalg/Helhedsplan udvalg (HPU)
hpu@gbakken.dk

GAB medlemmer 		

Genbrugsgruppen
genbrugsgaarden@gbakken.dk

Kontor - Torv 11

Jens Ellesøe Olsen, Formand			
Lars Steinov, Sekretær			
Grønt udvalg
Birthe Y. Nielsen				
groentudvalg@gbakken.dk
Steen Søndergaard				
Thor Hansen				
Legepladsudvalg
Benny Klausen				
legepladsudvalg@gbakken.dk
Heidi Nielsen 			
Lars Messell, suppleant
Lysudvalg
GAB kontaktes på mail: 		
lysudvalg@gbakken.dk
bestyrelsen@gbakken.dk
Husdyrudvalg
Galgebakkens hjemmeside
husdyrudvalg@gbakken.dk
www.gbakken.dk
Administrator: galgebakken@mail.dk
Trafikudvalg
Trafikudvalg@gbakken.dk

Galgebakkens
renoveringshjemmeside:		 Agendagruppen
www.galgebakken-renovering.dk

Galgebakkeposten

agendagruppen@gbakken.dk

Ansv. Redaktør: Lars Messell
galgebakkeposten@hotmail.com

IT-udvalg
itudvalg@gbakken.dk

Genbrugsgården - Øster 7-10

Kunstudvalg
kunstudvalg@gbakken.dk

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		

Beboerhusgruppen
Dorte Brink
Tlf.: 28 91 82 27
Husreglement udvalg
Birthe Y. Nielsen			
birtyn57@gmail.com

Aflevering af genbrugstøj kan KUN ske i
åbningstiden.
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- KONTAKTER -

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
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YouSee
Tlf.: 70 70 40 40
kundeservice@yousee.dk
Ma-To		
08.30 – 17.30
Fredag:		
08.30 – 16.30
Købmanden
Torv 2-10a
Tlf.: 43 64 00 22
Åbningstider: Alle 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:

ANDET			

Telefonisk: 88 19 02 15
Hverdage:
08.30 – 10.00
Onsdag tillige
16.00 – 17.00

Hjælp til GB’s it-netværk og YouSee
Kristian Olesen
Tlf.: 28 36 50 81
kmo@post13.tele.dk

Personligt på kontoret			
Hverdage:
08.00 – 08.30		
Onsdage tillige
17.00 –18.00
pr. mail. galgebakken@bo-vest.dk

Ervin Olsen
Tlf. 20 45 78 30
ervinolsen@gmail.com

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.

- KONTAKTER -

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

Tlf.: 88 18 08 80
bo-vest@bo-vest.dk
www.bo-vest.dk
Åbningstider
Ma-ons:		
Torsdag:		
Fredag:		

10.00 – 14.00
10.00 – 17.00
10.00 – 14.00

Økonomisk beboerrådgiver
Laura Lorentzen
Tlf.: 60 35 46 63
llo@bo-vest.dk

Vagtordningen
Tlf.: 70 25 26 32
Må kun benyttes ved akut opståede
problemer som er uopsættelige.
BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup

SuperCykelsti

Forslag til ny skiltning ?
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- BEBOERUDLÅNET -

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, weekend 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!

