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Opfordring til kontrolmålings-
forsøg i prøvehuset Mark 2
På beboermødet 7. april blev det ved-
taget at anbefale et forslag om isole-
ring og kontrolmåling.
GAB har sendt henstillingen til VA, BO-
VEST og Albertslund Kommune.
Svaret fra VAs Bestyrelse gengives 
nedenfor. Svaret har samme ordlyd, som 
vi modtog umiddelbart, før beboermødet 
blev afholdt.

Forslag fra Benny Klausen
Galgebakkens beboermøde 7. april 2022 
anbefaler, opfordrer, Bo-Vest og Alberts-
lund kommune til, snarest muligt, at 
igangsætte et fælles kontrolmålingsfor-
søg, i prøvehuset i Mark 2.
Formålet er at undersøge, hvor stor 
forskellen, i varmeudgiften, er mellem 
boligen, med det uisolerede kælderloft, 
og boligen med et kælderloft som er iso-
leret. Beboermødet anbefaler, at kælder-
loftet i prøvehuset i Mark 2 isoleres.

Begrundelse:
Prøvehuset i Mark 2 har været beboet i 
denne vinterperiode og ved at lave en
prøveisolering af krybekælderloftet i 
samme hus, vil forskellen i varmeregnin-
gen kunne dokumenteres. Samtidig vil 
målingerne vise, om "det fugttekniske 
problem" er mere end en teori.

En prøveopsætning af isolering i krybe-
kælderen i Mark 2-5, vil også betyde, 
at vi beboere, Alberslund kommune og 
Landsbyggefonden, vil have lettere ved 
at kontrollere om bygningsreglementet 
er overholdt.
Benny Klausen, Vester 8-3

Svar fra VAs 
Bestyrelse
Jeg skal hermed 
orientere jer om, 
at VA’s organisa-
tionsbestyrelse, 
den 17. marts på 
ekstraordinært 
bestyrelsesmøde, har fået forelagt og 
behandlet indkommet forslag til Galge-
bakkens beboermøde den 7. april, hvor 
forslagsstiller anmoder beboermødet om 
at opfordre BO-VEST til at igangsætte et 
kontrolmålingsforsøg. 

Forsøgets formål skal, ifølge forslagsstil-
ler, dokumentere forskellen i varmeud-
giften ved at isolere et krybekælderloft 
i prøveboligen, Mark 2, set i forhold til 
helhedsplanens løsning, hvor lofterne er 
uisolerede.

VA’s bestyrelse har besluttet, at en even-
tuelt anmodning om ovenstående forsøg 
vil blive afvist med begrundelse i, at 
løsningen ikke er rentabel, og at renove-
ringssagens rådgivere ikke vil stå inde 
for løsningen. Desuden har indholdet i 
forslaget været debatteret de seneste år 
op til den endelige renoveringsløsning, 
hvor en række yderligere argumenter har 
vist, at denne løsning ikke kan anvendes 
på boligerne i Galgebakken. 

Med venlig hilsen

Mads Reddersen Gauguin 
Forretningsfører for Vridsløselille  
Andelsboligforening
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GAB                                                         Galgebakken Torv 11 
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse                                               bestyrelsen@gbakken.dk  
 

Indkaldelse til: 

Ekstraordinært Beboermøde 
Torsdag den 16. juni 2022 kl. 19.00  

i Galgebakkens beboerhus 

___________________________________________________________________ 

 

 

Dagsorden: 

1.    Valg af dirigent 
2.    Valg af referent 
3.    Valg af stemmetællere 
4.    Godkendelse af forretningsorden med ændring – Bilag 1 
5.    Godkendelse af dagsorden 
6.    Beslutning om oprettelse af op til 10 C3 boliger – Bilag 2 
7.     Beslutning om tilbygning til Beboerhus for ny Gl. Pub, Værksted, Udlån – Bilag 3 

        Præsentation af projektet kan ses på vores hjemmeside gbakken.dk 
8.     Information om baghaver ved rækkehuse B og C 

        Præsentation af projektet kan ses på vores hjemmeside gbakken.dk 
9.        Opsætning af 4 el-ladebokse på Plads A ved Skrænt – Bilag 4 

       Præsentation af projektet kan ses på vores hjemmeside gbakken.dk 
10.        Forslag fra Benny Klausen vedr. Pergola og blåregn ved Petanquebanen – Bilag 5 

 

 

 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol til beboermøder. Husk derfor legitimation. 
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses myndige 
husstandsmedlemmer. Hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 

(Denne indkaldelse med materiale er husstandsomdelt senest d. 2.6.2022) 



6

- HELHEDSPLAN -

Det har svirret med rygter om alt det 
forfærdelige, der kommer til at ske 
med rækkehusenes baghaver. Men det 
bliver meget bedre, end rygterne siger.

På sidste HPU møde tirsdag d. 24. maj 
blev HPU medlemmerne orienteret om, 
hvilke arbejder der skal udføres i haver-
ne og, hvorfor det er nødvendigt.

Udfordringen er, at der skal etableres 
fald i terræn bort fra facaderne. Dette er 
et krav, som er beskrevet i Bygningsreg-
lementet. Faldet skal være 4 cm til en 
afstand på 2 meter fra facade.

Enemærke & Petersen har erkendt,at 
dette ikke kan udføres på en tilfredsstil-
lende måde, hvis der kun kan arbejdes 

indtil 2,3 meter fra facade, som oprinde-
ligt er blevet lovet beboerne.

I samarbejde med vores rådgiver 
NOVA5 er det blevet besluttet at rydde 
en større del af haverne (også inventar) 
og derefter afslutte med fliser, muld og 
græs. Hegn vinkelret på facader bliver 
gendannet med 3 hegnsfag.

Under arbejdet med rydning af haverne 
vil der så vidt muligt blive taget hensyn 
til bevaringsværdige buske og småtræer.
På beboermødet d. 16. juni vil der blive 
informeret om baghaverne. Hvis du vil 
læse mere om baghaverne, kan du finde 
rådgivers præsentation på vores hjem-
meside gbakken.dk 

Hvad skal der ske med 
baghaverne til B og C boligerne?

af Jens Ellesøe Olsen, GAB
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Skal der indrettes flere C3 
boliger?

af Jens Ellesøe Olsen, GAB

På beboermødet i februar 22 blev 
GAB pålagt at undersøge, om der 
kunne indrettes flere C3 boliger 
under byggesagen.
VA og Albertslund Kommune har 
sagt god for, at der kan indrette op til 
10 stk C3 boliger yderligere under 
byggesagen.

På beboermødet 16. juni skal vi 
beslutte, om vi vil have flere C3 boliger.
Indtil nu har vi godkendt indretning 

af 44 stk C3 boliger på bekostning af 
22 C2 og 22 C4 boliger.

Når Galgebakkens renovering er 
afsluttet, vil det ikke være muligt at 
indrette flere C3 boliger.
Det er derfor sidste udkald nu.
Afhængig af beboermødets beslutning 
vil der umiddelbart efter mødet blive 
husstandsomdelt en information 
med oplysning om procedure for 
ansøgning og udvælgelse. 
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Interview med Marianne Brink 
om Udstillingsgruppen

Du har været med til at starte Udstil-
lingsgruppen. Hvornår startede I og, 
hvem var initiativtagere?
Af papirerne fremgår det, at vi havde 
møder tilbage i 1998, men jeg mener, at 
vi startede tidligere. Jeg har også selv 
udstillet i Beboerhuset længe før det 
tidspunkt. 
Vi var en gruppe 'søndagsmalere', Hanne 
Skov, Tove Korfitsen, Brita Rindom, 
Lisbeth Ebdrup, Jytte Jonna Hansen, 
Jennie-Jimmie Christensen, Margit Kri-
stensen Klok og mig. 

Hvorfor var der behov for den gruppe?
Vi var alle sammen udøvende kunstnere, 
så vi var interesserede i at have et sted 
at udstille vores ting, og så ønskede vi, 
at der kom kunst på væggene og liv i 
Beboerhuset, og sådan noget skal jo 
organiseres. Der var snak om at få opsat 
skifterammer, så der blev noget 'perma-
nent' ophæng, men vi syntes, at det var 
bedre med skiftende udstillinger. 
I begyndelsen havde vi en måned ad 
gangen, men nu har vi to måneder ad 
gangen.

Det er for vanskeligt at skaffe så mange 
udstillere, og det er et meget stort arbej-
de at ophænge billederne.
Af og til laver vi noget benarbejde for 
at få nogen til at udstille, men alle, der 
ikke har prøvet det før, synes, at det er 
noget af ens personlighed, man udstiller. 
Man skal være parat til, at tilskueren har 
en mening om kunsten og spørger ind 
til den.

De fleste, der maler, gør det for at male 
og tænker ikke så meget over, hvorfor 
de maler og, hvad de maler. Billedet må 
stå for sig selv, men sådan har beskueren 
det ikke. Der er nogle 'søndagsmalere', 
som ikke navngiver deres billeder. Det 
ville Picasso aldrig drømme om ikke at 
gøre. Når man er uddannet kunstner, er 
man også uddannet i teknik og i, hvad 
der ligger bag det at male. Det er meget 
intellektuelt at være uddannet kunstner, 
og det er man ikke, når man er 'søndags-
maler'.

Tekst og foto ved Lise Buchardt
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Under Corona tiden var det rigtig svært. 
Der kom jo ikke nogen og så billed- 
erne, og vi havde nogle udstillinger, som 
hang der i rigtig lang tid. Lars Steinov 
udstillede på et tidspunkt, hvor der ikke 
var spisehus, fester, møder eller andre 
aktiviteter deroppe. Så jeg aftalte med 
Henrik, vores aktivitetsmedarbejder, at 
jeg kunne være der hver weekend og 
vise 8-10 personer rundt i udstillingen. 
Jeg fortalte så om hans billeder, og den 
periode som de taler ind i. Det havde 
Lars ikke selv tænkt over. Det var lidt 
sjovt.

Hvormange er I i gruppen i dag?
Indtil for et par måneder siden var vi 7. 
Vi er alle over 70 år, så vi ville gerne 
have flere med. Nu har vi fået 2 mere, 
Annemarie Wandt og Tove Brønden, 
men de løser desværre ikke alders 
problemet. Der er mange, der har været 
i Udstillingsgruppen i mange år, som 
måske har lyst til at lave noget andet. 
Der er ikke kræfter til alting. 

Når man hænger op med folk, skal man 
også være parat til at snakke med dem 
om de alt for mange billeder, de ofte 
kommer med, og, hvilken sammenhæng 
der kan være i billederne. Beboerhuset 
er et brugshus, og der kommer menne-
sker dagligt og bruger huset på mange 
forskellige måder, så det skal også være 
til at holde ud at være i. Hvis huset bli-
ver klistret helt til af billeder, som man 
måske slet ikke bryder sig om, så er det 
sværere at være i huset.

Der er altså et arbejde i at snakke med 
udstillerne og måske censurere, og det er 
der nogle i gruppen, som ikke bryder sig 
om. Jeg synes, at det er det sjove. Jeg 

har også en mening om, hvordan billed- 
erne skal hænge, men det er ingenlunde 
det samme, som alle andre synes.

Der var engang, hvor vi lavede konkur-
rencer. Vi samlede kunstværker ind fra 
hinanden, og så lavede vi spisehus med 
kinesisk lotteri, så man kunne vinde et 
kunstværk for stort set ingen penge. Jeg 
syntes, at det var vidunderligt, mens 
nogle syntes, at det var at nedsætte vær-
dien af vores egen kunst. Og sådan er vi 
så forskellige.

Vi inviterede også til et spisehus med 
voksdug på bordene, hvor maden bestod 
i kartoffelmos med røde pølser, som 
skulle ligne et pindsvin som en kunstan-
retning. Der var ingen, der meldte sig til 
spisning.

Vi har også haft en seance, hvor vi hver 
kom med et stort billede, hvor vi så skif-
tedes til at male på hinandens billeder. 
Det var rigtig sjovt. Ofte handler det 
om at få noget til at 'ligne' og til at være 
dygtig, men når man maler på hinandens 
kunst, er det mindre højtideligt, og det 
virker meget kreativt.

Hvad er jeres kommissorium eller 
formål?
Vi har ikke noget nedskrevet. Men 
formålet er at få noget op og hænge i be-
boerhuset og holde det pænt med kunst 
af en vis kvalitet. Vi har også et Kunst-
nerjulemarked, hvor vi har vores ting til 
salg. På det marked er det ikke hæklede 
toiletruller, der er til salg, det findes der 
et andet marked til. 

I sidste nummer af Galgebakkeposten 
efterlyste vi udstillere. 
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Det er en lidt svær periode med de 
mange udflytninger i forbindelse med 
renoveringen. Så måske må vi lade  
billederne hænge i noget længere tid for 
at få lidt luft.

Står I for andre udstillinger end  i 
Beboerhuset?
Nej, det gør vi ikke. For 10-12 år siden 
blev vi kontaktet af GAB, fordi man 
gerne ville have udendørs kunst måske 
i stil med det, der er i Hyldespjældet. Vi 
gik rundt alle steder i GB og kom med 
en indstilling til, hvor og hvad der kunne 
udstilles. Vi hørte ingen tilbagemelding, 
men efter et halvt år var Kunstudvalget 
etableret. Vi var et stort spørgsmålstegn 
om, hvad de skulle lave. Men det viste 
sig, at det var dem, der skulle indkøbe 
udendørs kunst. Det er udmærket, at 
det er endt sådan, selv om vi virkelig 
var forundrede. Men jo flere, der yder 
frivilligt arbejde, des bedre.

Hvor lang tid frem har I planlægning?
Vi vil helst have aftaler op til 2 år frem, 
men det kan være stressende for nogle. 
Mange vil helst udstille straks, når de har 
besluttet sig. I gode tider har vi 2 år frem.

Hvordan ser du fremtiden for gruppen?
Bortset fra aldersbetingelserne, har vi 
megen energi. Vi har lige været på vores 
årlige tur for at opleve og gøre noget 
sammen. I år var det til Johannes Larsen 
museet i Kerteminde. Jeg er kommet til 
skade med min skulder og arm, så jeg 
var desværre ikke med.

Vil du sige noget til afslutning?
Det er et dejligt arbejde og en meget 
dejlig gruppe, men vi er ved at blive 
gamle, så det kan være svært at gå op og 
ned ad stiger og hænge op og rette til. 
Der er nogle, der nærmer sig de 80, så vi 
kan kun satse på de unge mennesker på 
GB. Når vi er blevet færdigrenoveret, så 
håber jeg, at vi kan lave et skift. 

Niklas fra Over kunne være fin at få med 
i gruppen. Han laver installationer og 
keramik. Han kunne måske samle nogle 
omkring sig for at fortsætte gruppen. 
Så må vi gamle jo være åbne for, at 
tingene kan gøres på en anden måde, og 
det bliver måske det sværeste.





af Margit Kristensen Klok, Sønder 2-2

Haiku digte

En jublende lyd
hviskes i græsstråene
nu kommer regnen

I mit bagtæppe
er der syet et rødt flag
har hørt det smælde
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Her er Nicolas, Lea og lillesøster 
Frida på Blomstermarken ved 

Neder 9 og 10
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tekst og foto Claes Solborg, Valmuens Kvarter 6D

Genhusning 7. afsnit:   
En hilsen fra gamle dage

Så er vi lidt over halvvejs i vores 
genhusning. Det er med hiv og sving 
lykkedes os at blive tilmeldt både el, 
vand og varme, og for et par dage siden 
dukkede et julekort (!)op efter at være 
returneret af PostNord. Hvis tidsplanen 
holder, skal vi hjem til Galgebakken i 
starten af november. Da vi endnu ikke 
har set nogen tidsplan blive overholdt, 
fortæller vi optimistisk hinanden, at vi 
nok er hjemme før jul.

Da flytning nu igen kan anes forude, er 
jeg begyndt at gå de ikke-udpakkede
flyttekasser igennem for om muligt at 
reducere deres antal lidt. Op fra dybet
dukkede en mappe med ”Akroba-
ten” pludselig op. ”Akrobaten” var 
et lille internt blad for Galgebakkens 
kulturforening Kulturakrobaterne, og 
minsandten om ikke to af Galgebak-
kepostens nuværende redaktører var 
aktive dengang.

De få numre af bladet blev lavet af Lise 
Buchardt og denne artikels forfatter.
15.november 1997 afholdt Kulturakro-
baterne en gallafest; nedenfor følger 
formand Erik Teglbjærgs tale ved den 
lejlighed. Måske en og anden kan 
genkende træk i nutidens Galgebakke...
Erik: 
2½ mil udenfor byen lå en lille bakke. 
Den tid var for længst forbi, hvor man 
brugte den lille bakke til at hænge folk.
Nu snakkede de sammen og de snak-
kede meget og jordede på den måde 

hinanden, for siden henrettelsernes tid 
var der sket meget.

Der var bygget huse og der var lagt 
tag på, og der var flyttet folk ind – 
næsten på én gang, og der var flyt-
tet nogle folk ud. Mange blev dog 
boende, fik børn der voksede op, og 
så flyttede de ind til den store by, selv 
om der dog var ganske godt på den 
lille bakke.

"Erik Teglbjærg og Better Behrendts. 1997"
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For 7 år siden skete der dog noget. En 
lille flok samledes og snakkede om, at 
nu ville de ikke snakke så meget mere, 
nu ville de gøre noget. Og når man skal 
gøre noget i dette land, så laver man en 
forening, så det gjorde de.

Nogle af dem havde prøvet noget med at 
rejse udenlands, så hvorfor ikke gøre
noget af det samme igen. Og det gjorde 
– ikke så meget til at begynde med, men 
efter et halvt års tid, så var der nogen, der 
sang med hinanden, nogen rejste med hin-
anden, og nogen oplevede naturen med 
hinanden, og der skete mere og mere.

Og folkene i den lille forening var glade, 
de kendte hinanden, og de blev flere og 
flere. Og det var jo i grunden ikke så galt. 
Ovenikøbet skete der det, at nogle af den 
lille forenings medlemmer blandede sig 
mange andre steder og dér gjorde sig 
nyttige og kendte – de kunne simpelt-
hen ikke lade være – således at den lille 
forening blev kendt for mere og viden 
om, end dens størrelse egentlig set udefra 
berettigede til. Så alt var jo såre godt.

Og dog – den lille formand for den 
lille forening så sorte skyer trække op. 
Udenfor var der nemlig sket det, at 
enkelte folk på den lille bakke stadig 
havde ondt af, at de ikke havde indsigt 
i, hvad der egentlig skete og skulle ske i 
den lille forening.

Forsamlingshusmøderne kunne ikke be-
stemme over foreningen, og det havde
nogen ondt af. Så må de heller ikke 
bruge det forsamlingshus, som de selv 
betaler til, uden at betale, sagde de. 
Jamen, det vil vi da godt, sagde den lille 
forenings formand, og fangede dermed 

modstanderne på det forkerte ben. Og 
så bestemte forsamlingshus mødet, at 
der skulle være en ganske lav betaling 
på 15. kr i timen, og det var ikke mange 
penge dengang. Så var den sorte sky 
væk, i al fald for en tid.

Der var bare også en anden sort sky, 
og den bekymrede måske den lille 
forenings formand endnu mere end den 
første lille sorte sky. Der var jo sket 
det, at nogle af de yngste på den lille 
bakke var blevet ældre, og mange af 
dem var flyttet ind til den store by for at 
søge lykken dér. Så sad deres forældre 
tilbage med alt for mange penge i en – 
syntes de – alt for dyr lejlighed – så
hvorfor ikke som børnene søge lykken 
i den store by – købe lejlighed eller hus 
og derved få endnu flere penge.

Derfor flyttede der nye familier med 
mindre børn ind på den lille bakke. De 
fik det bare ikke så nemt, for de gamle, 
der havde boet på den lille bakke altid 
var noget sammenspiste.

Men kunne de da så ikke bare bruge den 
lille forening og derigennem lære de 
andre at kende ? Det kunne de godt. Det 
var bare heller ikke så nemt, selvom det 
egentlig var meningen med foreningen. 
For i den forening var der rigtig mange, 
der var blevet rigtig dygtige til at synge, 
male, leve i naturen osv. Så de kendte 
hinanden rigtig godt.

Ja, det var næsten for godt, for så var der 
ikke tid, og det var jo heller ikke
nødvendigt at sammenspise med de nye, 
og det var jo ikke så godt. Og så var de nye 
måske heller ikke helt så dygtige til det ene 
og det andet, som de, der havde trænet 
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- BEBOERINDLÆG -

Den Blå legeplads ved Sten 
lukkes midlertidigt

af Jens Ellesøe Olsen - GAB

Renoveringen skrider frem, og snart 
går arbejderne i gang med boligerne i 
Sten. Derfor er det desværre nødven-
digt at lukke den populære legeplads 
’Den blå’ midlertidigt. Det sker for at 

skabe en sikkerhedszone, når de store 
maskiner skal arbejde med nedrivningen.
Den blå legeplads vil være lukket 
fra uge 31 og frem til, arbejderne er 
afsluttet i Sten. 

og øvet sig længe, og nogen havde måske 
ovenikøbet små børn som forstyrrede.
Det var faktisk ikke så godt, så den lille 
forenings formand besluttede sig for, 
at det ville han sige til den store årlige 
fest, hvor man spiste sammen.
Det gik bare ikke an at slutte talen på 
den måde, så derfor skulle han også 

huske at sige, at uden den lille forening 
ville der ikke være meget liv på den lille 
bakke. Det havde vist sig, da older-
mandsrådet på den lille bakke sidste år 
pludseligt efter megen snak i krogene 
blev skiftet ud. Det havde været godt 
for beboerne på den lille bakke.
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- BEBOERINDLÆG -

af Jens Ellesøe Olsen - GAB

Tøjcaféen flytter

Tøjcaféens lokaler i Sten skal snart 
rives ned og give plads til nye D huse.
Derfor er caféen for tiden lukket, 
mens der pakkes ned og flyttes til 
midlertidige lokaler i Øster 7-3.

Planen er, at caféen skal bo her, 
indtil der findes en løsning på en ny 
permanent placering.

På beboermødet d. 16.6. skal vi 
beslutte, om der skal opføres nye 
beboerlokaler ved Beboerhuset med 
plads til bl.a Udlånet. 
Hvis det bliver besluttet, kan Tøjcaféen 
flytte ind i Udlånets nuværende lokaler 
ved siden af vaskeriet i foråret 2023.
Tøjcaféen forventes at åbne igen i de 
midlertidige lokaler i Øster 7-3 ca. 1. juli.
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Marinas Digt

Solen varmer
Vinden blæser
Mig
Væk

Tankerne
Slår kolbøtter

Som baggrund
En vedvarende
Støj
I mine ører

Jeg beruser
Mig
I
Forårs farver
Og dufte

Og glemmer
Støj
Og
Tanker
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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 -

"Ella har tegnet sit hus og sin mor, far og sig selv. Hun er 4 år og bor i Sønder"
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Pergola og blåregn ved 
petanquebanen

På GAB mødet d. 19. maj 
behandlede vi et forslag fra 
petanqueklubben. 
Klubben havde fremsendt ønske 
om, at fjerne en del af pergolaen 
over petanquebanen samt en lettere 
beskæring af blåregnen, som hænger 
ind over banen. Dette ville muliggøre, 
at spillerne kunne udføre høje kast med 
kuglerne.

Forinden var gartner Kim Wanner,  
blevet spurgt om blåregnen ville tage 
ubodelig skade af beskæringen. Svaret 
fra Kim var, at blåregnen ikke ville 
tage skade.
 
Ejendomsleder Kenneth Fuglsang 
fremlagde udgiften til ændring af 
pergolaen og det beløber sig til ca. 
7000 kr.
 

Et flertal i GAB ville på den baggrund 
efterkomme petanqueklubbens ønske.
Sagen afventer nu, at blive udført; 
men forinden skal kommunens gartner 
godkende beskæring af et par grene 
på 2 platantræer, som hænger ind over 
banen. Disse træer står på kommunens 
matrikel, der hvor klub Bakkens Hjerte 
er ved at blive bygget.

Benny Klausen har sendt et forslag til 
beboermødet d. 16. juni. Benny ønsker 
med sit forslag at frede perogola og 
blåregn. Læs forslaget nedenfor.

Jens Ellesøe Olsen - Medlem af GAB

Benny Klausens forslag:



- BEBOERINDLÆG -
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Kære afdelingsbestyrelse        
og Galgebakkepostens læsere.    

Petanquegruppen har fremsendt et forslag til GAB om en ændring   
af pergolaen og blåregnen ved petanquebanen. 

Jeg mener, at forslaget bør afgøres af beboermødet. 

Derfor stiller jeg følgende 2 forslag til afstemning på beboermødet den 16. juni:

1. Beboermødet vil ikke imødekomme petanquegruppens forslag om fjernelse af 
dele af pergolaen over petanquebanen.  

2. Beboermødet anbefaler, at der anlægges en ekstra petanquebane uden for 
pergolaområdet. 

Begrundelse:

Galgebakkens petanquebane, med blåregnen på pergolaen, er et smukt 
anlæg, som bør bevares i sin helhed. 

Et ønske fra petanquegruppen om at kunne tilføje spillet en ny udfordring med 
et anderledes højt kast med kuglerne, bør Galgebakken kunne efterkomme. 

Ændring af pergolaer i Galgebakken er fastsat i vores husorden. 

Benny Klausen - Vester 8-3
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 - BEBOERINDLÆG - 

Af Lars Messell, Vester 2-14

”Det gode ældre-liv” 
når man bor på Galgebakken

I maj-nummeret af GalgebakkePosten 
indbød Seniorklubben til et møde om 
det gode liv. Mødet blev afholdt torsdag 
den 12. maj i Beboerhuset, og der 
deltog 32 seniorer. Man er senior, når 
man er omkring pensionsalderen eller 
ældre.

Galgebakkens Seniorklub      
På Galgebakken har vi en aktiv 
Seniorklub. I 17 andre boligområder i 
Albertslund er der Seniorklubber, hvor de 
ældre dyrker fælles interesser. Kommunen 
støtter Seniorklubbernes virke med et 
årligt tilskud, som gør det muligt for dem 
at gennemføre en række møder uden, at 
der er deltagerbetaling.

2 af Ældrerådets medlemmer bor 
på Galgebakken og er medlem af 
Seniorklubben. Det er Carl-Christian 
Kristiansen og Lars Messell. De har været 
med til at arrangere mødet i Beboerhuset 
her den 12. maj.

Ældreudvalget  

Kommunen har ved konstitueringen 
efter kommunevalget sidste år fået et 
Ældreudvalg, hvor repræsentanter for 
de politiske partier forbereder sager til 
behandling i kommunalbestyrelsen.

Ældreudvalget vil gennemføre en 
konference i oktober eller november som 
giver politikerne en tjekliste for, hvad der 
bør gøres noget ved i de kommende 4 år.

Ældrerådet                               
Samtidig med valg af ny kommunal-
bestyrelse sidste år blev der valgt et nyt 
Ældreråd, hvor der blev valgt talsmænd 
for ældre borgere i Albertslund i de 
kommende 4 år.

Det nyvalgte Ældreråd har bedt 
kommunen om at måtte være med til 
planlægning af ældrekonferencen her i 
oktober/november, og det  har kommunen 
imødekommet.

Beboerhuset.    
Og hvad skete der så på mødet?

Vi tog det gelinde takket være Annemarie 
Wendt som mødeleder. Hun inddelte os i 
samtalegrupper med 5-6 personer, så alle 
havde muligheder for at komme til orde.

Trin 1 

I grupperne snakkede vi om ØNSKER 
og DRØMME for et dejligt og skønt 
ældreliv:

• Vi ønsker et godt og aktivt ældreliv, 
et godt helbred – fysisk og psykisk, 
og vi ønsker at bevare vores 
hukommelse og livsglæde. Sådan er 
det bare.

• Vi ønsker at være aktive og deltage 
i gode fællesskaber, hvor man kan 
være med til at træffe beslutninger og 
bidrage til fællesskabet. Galgebakken 
er god at have i baghånden.

• Vi ønsker at deltage i kulturelle 
20
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aktiviteter, foredrag, fællesspisninger, 
rejser mm. Men hvor kan man gå 
hen? Hvordan kan man finde ud af, 
hvor og hvornår der sker noget?

Trin 2

I grupperne snakkede vi 
om UDFORDRINGER og 
FORHINDRINGER i forhold til at opnå 
alle ønskerne.

Trin 3

I grupperne kiggede vi på 
HANDLEMULIGHEDER. 
Hvilke ønsker og krav skal vi forfølge? 
I nærmiljøet / på Galgebakken/ overfor 
kommunen?

Vi videregiver ønskerne til 
ældrerådsrepræsentanterne, der i 
samarbejde med repræsentanter fra 
seniorklubben vil se på de videre 
handlemuligheder – dels lokalt i 
Galgebakken – dels i kommunalt regi. 
Forslag til handlemuligheder vil blive 
præsenteret på et senere møde.

Ønskesedlen fra mødet
Bedre forhold til den offentlige trafik – en 
kommunal sag
• Vi ønsker forbedrede adgangsforhold 

til busstoppesteder. Der er dårlige 
trapper og ujævne, plørede stier.

• Vi ønsker hyppigere busafgange 
samt et ekstra busstop for 500S ved 
Galgebakken.

• Vi ønsker handicapvenlige busser, 
der kan medbringe rollatorer og 
barnevogne.

• Vi ønsker FLEX-trafik for ALLE 
pensionister.

Men vi har flere kommunale ønsker:

En bedre kontakt til kommunen. 
Bevillinger fra borgmester og byråd 
kommunikeres ikke tilfredsstillende ud.
• Vi ønsker også bedre kontakt til 

kommunen i.f.t. den enkelte borger 
– med mulighed for rådgivning i 
nærmiljøet.

• Vi ønsker en bisiddergruppe i 
nærmiljøet.

• Vi ønsker bedre adgangsforhold til 
Sundhedshuset.

Tiltag på Galgebakken - 
Galgebakkesager

• Vi ønsker generelt bedre 
adgangsforhold for gangbesværede 
– og vi ønsker at have adgang til 
boliger uden trapper.

• Vi ønsker handicapvenlige boliger 
med mulighed for installation af fx 
Handicaptoilet.

• Vi ønsker hjælp til havearbejde og 
hjælp til flytning – især til optagning 
af fliser og nedtagning af hegn.

• Vi ønsker teleslynge i Beboerhuset.
• Vi ønsker mere socialt fællesskab – 

flere torsdage i seniorcafeen og også 
mere socialt fællesskab i mindre 
grupper

• Vi ønsker et fællesskab 
med udflugter, biografture, 
musikoplevelser, teaterture m.m.

• Vi ønsker flere fællesspisninger – i 
Beboerhuset, men der er vel også 
nogen andre steder i kommunen!

• Vi ønsker fælles rejser for 
Galgebakkens seniorer.

• Vi ønsker gæsteboliger til 
familiebesøg o.l.

• Vi ønsker mere hjælp til håndtering 
af IT.

• Vi ønsker en hurtig genetablering af 
grønne områder i haver og forhaver. 
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• Dem der tager sig af Vetsskoven
• Vi ønsker flere bænke i Vestskoven.

Økonomi

• Vi ønsker økonomisk stabilitet, 
så vi har råd til at blive boende i 
Galgebakken.

• Vi ønsker billig tandpleje og fodpleje.
• Kontakt til kommunen
• Plejehjem og ældreboliger
• Vi ønsker, at kommunen sørger for 

flere og gode plejehjemspladser 
– med uddannet personale, 
dejlige uderum og med en duft af 
hjemmelavet mad.





Nedrivning

Denne grimme varmecentral har spær-
ret mit udsyn fra gavlvinduet i mere 
end 25 år.
Den skal bare fjernes, nedrives, jæv-
nes med jorden eller sprænges i luften. 
Den er et fremmedelement i Galge-
bakken.

Jeg ønsker mig Vildt-med-vilje blom-
ster i stedet.
Nu er det jo heldigvis i forbindelse 
med renoveringen, at den bliver over-
flødig, så derfor må det naturligvis 
være renoverings kontoen, der betaler 
nedrivningen.

Tekst og foto Lise Buchardt, Over 10-8
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Galgebakkens majfest blev en dejlig 
aften med god mad, musik og fællesskab. 
Gaskapellet spillede de kendte Gasolin 
hits, og dansegulvet kom for alvor i brug 
for første gang i lang tid.

I maj nåede vi også at være begunstiget 
af godt vejr til fredagsbar med levende 
musik d.20.05. Det var en hyggelig efter-
middag med god stemning på torvet. 

Vi håber på at både vejret og stemningen 
følger med ind i juni, hvor vi rykker spi-
sehuse og fredagsbar udenfor, når vejret 
altså tillader det.

Skt. Hans aften afholdes i år på torvet, 
hvor vi hygger os omkring et par store 
bålfade. Der vil være fakkeltog, spil-
lemandsmusik, båltale og naturligvis 
fadølsbar m.m. Årets taler er Gunvor 
Wibroe (S). Fakler udleveres gratis fra 
kl.21.00, hvor baren også åbner. Alle er 
velkomne også med familie, venner o.l., 
der ikke bor på Galgebakken.
 

Cykelværkstedet holder naturligvis 
hjulene kørende i hele juni hver torsdag 
fra kl.15.00 til 18.00. Vi har stadig flere 
gode brugte køreklar cykler billigt til 
salg. En perfekt løsning til en stationscy-
kel, og der er både dame og herre model-
ler at vælge imellem. Peter har lovet at 
grille pølser en cykelværksteds torsdag i 
juni, så hold øje med Facebook, hvornår 
det bliver (Vejret skal være med os).  
 
Jeg har fået flere henvendelser fra en-
keltpersoner, der gerne vil hjælpe med 
madlavning til spisehuse. Skulle der 
være et par friske hold, så er der gode 
muligheder for at finde ledige onsdage i 
august og september.

I juli måned er Beboerhuset lukket for 
både udlejning og aktiviteter. 
Beboerudlånet holder kun åbent lørdage 
fra kl.10.30 til 11.30.  
God sommer til alle på Galgebakken 
(og til jer der er genhuset)
Henrik 

Aktiviteter på Galgebakken
Foto og tekst fra aktivitetsmedarbejder Henrik



24

 - 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

Hilsen fra en frimærkesamler

Der kommer stadig beboere til mig 
med hengemte samlinger, og jeg 
elsker dette med at få en ukendt broget 
samling mærker. På den måde vokser 
min samling støt.

Hvis du i forbindelse med 
renovationen finder en hengemt og 
glemt mærkesamling, så kom over 
til mig med mærkerne. Jeg giver dig 
en vurdering af, om mærkerne har en 
salgsværdi, og hvis de ikke har, så 
håber jeg, at du forærer mig samlingen.

Man kan aldrig se på et mærke, om 
det har salgsværdi, før man får tjekket 
mærket i et katalog. Smukke mærker 
har ofte ingen salgsværdi, og gamle 
kedelige mærker viser sig måske at 
være penge værd.

Jeg har en kolonorm byttersamling, 
som interesserede filatelister er 
velkommen til at hente mærker i. 
Det interesserer måske især nye 
frimærkesamlere.

For nogle dage siden fik jeg en samling 
frimærker fra Algier ind ad døren. 
Algier er en gammel fransk koloni 
i Nordafrika. Ingen af mærkerne, 

som jeg fik, er værdifulde, men det 
er for mig alligevel altid spændende 
vidunderligt at kunne føje dem til min 
samling.

Lars Messell
Vester 2-14 (renoveres oktober 2022)
tlf. 4364 6590
Mail: lokomohiniken@hotmail.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    
Lars Messell, suppleant 
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 - Øster 7-3 
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   

Hjælp til GB’s it-netværk og AF86 
Kristian Olesen 
Tlf.: 28 36 50 81 
kmo@post13.tele.dk

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

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:

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.

- KONTAKTER -
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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

Omsorg...
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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!

- BEBOERUDLÅNET -


