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- INFO FRA GAB -

Beboermøde

foto Lise Buchardt

af Jens Ellesøe Olsen, GAB

Torsdag d. 22.9 blev der afholdt beboermøde om Galgebakkens budget
2023. Budgettet blev vedtaget med en
huslejestigning på 0,62%.
Galgebakkens samlede budget løber
op i mere end 60 millioner kr, og det er
derfor ikke uvæsentligt, hvad budgettet
indeholder og, hvad vi i fællesskab prioriterer, at der skal afsættes penge til.
En stor del af budgettet består af poster,
som vi ingen indflydelse har på: prioritetsgæld, ejendomsskat, pris for el og
vand/kloak m.m.
Men på andre områder har vi som beboere direkte indflydelse fx opsætning
af ladestandere, solceller på vaskeriet,
legepladser, kunstindkøb, midler til Galgebakkens frivillige grupper og udvalg,
købmandens huslejefritagelse samt andre
tiltag, som understøtter Galgebakkens
boligsociale liv.
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Alt sammen er noget vi beboere kan
træffe beslutning om på beboermøder.
På det sidste beboermødet deltog beboere fra 55 husstande. Det svarer til ca. 7%
af husstandene i Galgebakken.

Det er alt for få deltagere.
Der er mange årsager til at beboere ikke
deltager i beboermøder. Årsagerne vil
jeg ikke remse op – vi kender dem hver
især.
Men jeg har ofte hørt fra beboere, at de
ikke deltager, fordi de har oplevet en
meget dårlig stemning på møderne med
råben, skænderi og nedgøring af andre
deltagere, hvilket er helt uacceptabelt.
Imidlertid har vi oplevet en markant ændring i afviklingen af møderne igennem
de sidste par år. Tonen i debatterne er
blevet mere afdæmpet og empatisk respektfuld. Stemningen er blevet væsentligt bedre og debatterne mere konstruktive og målrettede.
Det er vigtigt for sammenhængskraften i
beboerdemokratiet med stort fremmøde
til beboermøderne. Derved kan flere
holdninger og nuancer komme til orde i
debatterne.
Samtidig kan flere beboere være med
til at træffe væsentlige beslutninger om
Galgebakkens liv og mangfoldighed.

- INFO FRA GAB -

Valg af el-leverandør
ved genhusning
af Jens Ellesøe Olsen, GAB
Når du bliver genhuset, skal du tage
stilling til, hvilken el-leverandør der
skal levere strøm til din genhusningsbolig. Det er dit ansvar at sikre en
aftale med en el-leverandør.
Som udgangspunkt kan du vælge at
fortsætte med den leverandør, du har i
din nuværende bolig. Du skal så huske
at melde flytning til din midlertidige
genhusningsbolig. Det skal du gøre i
god tid inden din flytning. For nogle
leverandører er det 14 dage, før du
flytter, men kontakt din leverandør.
Når du efter genhusning så flytter
tilbage til din nyrenoverede bolig, skal
du igen melde flytning til din el-leverandør.

Hvad gør BO-VEST
- når du skal genhuses?
af Jens Ellesøe Olsen, GAB
Når du skal genhuses, modtager du et
forslag om at vælge Vindstød som el-leverandør i din genhusningsbolig.
Du bliver præsenteret for en fuldmagt,
som du skal udfylde med navn, ny adresse, CPR m.m.
Hvis du vælger at underskrive denne
fuldmagt, sørger BO-VEST for, at du bliver tilmeldt Vindstød som el-leverandør.
Men du er ikke forpligtet til at vælge
Vindstød – det er et forslag.

Du har frit valg af el-leverandør og kan
beslutte, hvilket selskab du ønsker at
købe strøm hos.
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- INFO -

Bakkens kor har fået ny korleder
Tekst og foto af Kristian Mikael de Freitas Olesen
Bakkens kor mistede i efteråret på tragisk vis vores korleder, Morten Präem.
Æret være hans minde.
Det var et hårdt slag, men vi holdt koret
gående med egne kræfter, mens vi søgte
en ny korleder, der matcher os ... og
omvendt.
Det er nu heldigvis lykkedes at finde en
passende afløser til at tage udfordringen
med os op.
Det er den meget erfarne og dygtige Per
Spangsberg, som har påtaget sig opgaven fra starten af nuværende efterårssæson. Så nu er vi igen i fuld aktivitet dels
med at finpudse gamle sange og dels
med at indøve nye.

Billedet er taget i Herstedøster Forsamlingshus, da
beboerhuset var optaget af beboermøde den dag

Udvikling af Torvet
Tekst og foto af Benny Klausen, Vester 8-3

På beboermødet d. 22. september blev
der orienteret om et ønske fra Beboerhusgruppen. Det gik ud på at fjerne
en mindre del af betonkanten foran
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beboerhuset og lave en træbeklædning
af oversiden af den resterende del af
betonkanten. På næste beboermøde vil
dette ønske komme til afstemning.

- INFO -

TV og internet
under genhusning
af Kristian Mikael de Freitas Olesen, IT udvalget
Når man bliver genhuset af Bo-Vest, følger der gratis internet og tv (stor pakke)
med genhusningslejligheden.
Det kan derfor anbefales, at man opsiger
sit aktive tv- og internetabonnement hos
Antenneforeningen af 1986, da der ikke
er nogen grund til at betale til et abonnement, man ikke benytter.
Man skal dog være opmærksom på, at
man ved tilbageflytningen så skal oprette sig som ny kunde med de dermed
følgende oprettelsesgebyrer.
Det kan man mene om, hvad man vil,
og der er jo ingen, der tvinger nogen til
at foretage denne manøvre, men det vil
være en god ide at regne på, hvad der

bedst betaler sig - gratis tv og internet i
omkring et halvt år plus et oprettelsesgebyr eller at betale fuld pris for tv- og
internetabonnement, man ikke benytter i
et halvt år.
Hvis man genhuser sig selv, skal man
lige overveje, om man stadig har brug
for nogle af tjenesterne, fx YouSee-appen som giver adgang til at streame de
kanaler, man betaler for uanset, hvor
man befinder sig fx sommerhuset ved
Vesterhavet, stugan i Sverige eller i la
hacienda under sydens sol. For at beholde denne facilitet skal man altså IKKE
opsige sit tv-abonnement, da der ikke
er knyttet et personligt YouSee-login til
genhusningsabonnementet.

Havevennerne holder pause
af Janne Jørgensen, Torv 9-6
Det er opbrudstider i Galgebakken –
folk flytter ud i genhusningsboliger
rundt omkring i kommunen. Heldigvis
er der nu sat dato på de første tilbageflytninger.
Også havevennerne er i opbrud og
forbereder flytninger. Derfor har vi
besluttet at holde pause resten af året.
Men til foråret åbner vi igen for
muligheden for at få havehjælp. Det
skriver vi ud om til den tid.
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- GB NATUR -

Galgebakkens Natur
af Poul Evald Hansen, Vester 9-2, galgebakkeposten@hotmail.com

NY
RUBRIK

Jeg er redaktør af denne nye
rubrik. Jeg er 72 år, pensionist
og biolog. Jeg har i mit arbejdsliv
beskæftiget mig med bl.a. planter,
svampe, padder og natur- og miljøovervågning og også miljøkemi og
mest arbejdet i private konsulentfirmaer.
Jeg har nu og da lidt arbejde
stadigvæk og laver bl.a. svampeture
for FOF. Sådan rent naturpolitisk
er jeg lokalformand for Danmarks
Naturfredningsforening i Albertslund. Men lad os her koncentrere
os om 'rene' naturspørgsmål.

Poul Evald Hansen

Det er meningen, at man kan sende
spørgsmål, som så vidt muligt vil
blive gengivet og besvaret i Galgebakkeposten. I nogle tilfælde vil jeg
også svare folk direkte, fx hvis der
er brug for uddybende oplysninger.

Svampe
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Vi lægger ud med svampe i Galgebakken. Vi kan kun nå nogle af de
almindeligste og mest iøjnefaldende.
Nu er efteråret blevet mere fugtigt,
og svampene myldrer frem efter den
varme, tørre sommer. Der er 3 vigtige
måder at leve på som svamp.

mykorrhizasvamp (mykorrhiza betyder
'svampe-rod', da svampenes hyfetråde
forbinder sig med træernes rødder).
Svampen giver vand og næringstoffer til
træet og modtager til gengæld kulhydrat
(sukkerstoffer) dannet ved fotosyntesen
i træernes blade.

Man kan have samliv med træer og
være afhængig af disse. Så er man en

Man kan leve direkte af at nedbryde
organisk stof i jorden og ikke være

- GB NATUR afhængig af træer. Man kan leve direkte
på dødt træ og lade ens svampehyfer
gennemvæve dette og leve af at nedbryde det eller snylte på det.
Det meste af svampens biomasse er under jorden eller inde i fx dødt træ i form
af trådede svampehyfer. Det, vi kalder
en svamp, er egentlig svampens frugtlegeme, som omtrent er ækvivalent med et
æble på et æbletræ, hvor 'træet' her bare
er under jorden. På frugtlegemet dannes
sporer, som er spredningsenheder for
svampen, ligesom frø er for planter, men
den enkelte spore er mikroskopisk.
Rent evolutionært står svampe tættere
ved dyr end planter. Dyrs genetiske kode
har omkring 25% tilfælles med planter
men ca. 40% med svampe. Så dyr og
svampe har et fælles ophav meget langt
tilbage i tiden. Svampes økologiske
hovedfunktion er at nedbryde dødt plantemateriale, men de kan en masse andre
ting. Ikke helt få lever af at nedbryde
dyrisk materiale.
1.Træafhængige.
Vi har nogle almindelig svampe i Galgebakken, der er afhængige af træer.

					
					
					
					
					
					
					
					

Grøn Fluesvamp

Men den kan sagtens være her, og ovre
på Stadion er den ofte talrig under egetræer. Leveren ødelægges.
2.Ikke afhængig af træer
Mark-Champignon med brune lameller
er en god spisesvamp, som er hyppig
i Galgebakken om sommeren nogle
dage efter regn. Den har en almindelig,
behagelig svampelugt. Den står ofte i
hekseringe (cirkulære bevoksninger). 

Netbladhat er en af dem. De har indrullet rand, lameller, der går skråt ned på
stokken, og lamellag, der bliver mørkt,
når man trykker på det. Netbladhat kan
være dødelig giftig, fordi den indeholder
stof, der ved høj koncentration efter gentagen indtagelse kan fremkalde reaktion
med de røde blodlegemer, så de klumper
sig sammen til blodpropper.
Grøn Fluesvamp, vores farligste giftsvamp,
har jeg ikke set endnu i Galgebakken.

Mark-Champignon
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- GB NATUR -

Ager-Champignon

 Ager-Champignon med brune lameller.
Ikke sjælden i Galgebakken sensommer/
efterår. Den er større end Mark-Champignon. Den har en tydelig lugt og
smag af anis/estragon. Den bliver lidt
gulbrun, når man håndterer den. Det er
en udmærket spisesvamp, men da den
er kendt for at kunne ophobe Cadmium
skal man ikke spise den i kilovis (bliver
sjældent aktuelt).
3.Vokser på dødt træ
Almindelig Østershat vokser på dødt
løvtræ og ses nu og da i Galgebakken.
Det er en god og velkendt spisesvamp
med en mild smag. Den kan også dyrkes.
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Almindelig Østershat

- BEBOERINDLÆG -

Musik i Galgebakken
En samtale med Carsten Schou
Tekst ved Claes Solborg / foto Marina Testa

Jeg drog fra mit eksil i Albertslund
Vest til Carstens i Robinielunden 6,
hvor han p.t. er genhuset sammen
med Eva Henning. De vender tilbage
til Mark 4-2 i februar 2023.
Når talen falder på musik i Galgebakken,
tænker man oftest på Carsten Schou.
Hvilke bands spiller du egentlig i ?
Der er jo gruppen af spillemænd fra
Galgebakken, som vel er det mest centrale idenne sammenhæng. Det er den,
der kalder sig Onsdagsklubben eller
Galgebakkens Musikforsyning, som fx
indimellem spiller til Fredagsbar i Beboerhuset. De fleste er Galgebakkefolk.
Derudover spiller jeg i det rockorkester,

jeg har, med mine gamle kolleger fra
Højvangsseminariet, og der er jeg den
eneste, der bor i Galgebakken. Vi har
mange gange spillet til fester i Beboerhuset under navnet Galgebakkens
Ualmindelige Danseorkester. Eva og jeg
og min søn Mathias spiller sammen med
Judith Pandrup i et jazzorkester, og så
spiller jeg traditionel spillemandsmusik
i togrupper.
Carsten betegner sig selv som en glad
amatør. Af en professionel kollega på
Højvangsseminariet blev han misundt
den oprindelige glæde, der kom af, at
det altid bare var for sjov. Han har altid
opfattet sig selv som spillemand. 		 
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- BEBOERINDLÆG -

 Man kan være musiker eller, man kan
være spillemand. For ham er en spillemand en, der spiller, fordi musik er godt
at have, når mennesker er sammen. Han
har ingen intentioner om at ville optræde
for nogen.
Vi leverer, når der er brug for musik til
at lytte på, synge eller danse til.
Heldigvis er der på Galgebakken mange
situationer, hvor vi er sammen, og hvor
vi har glæde af, at der musik med. På
den måde er der gode betingelser for
musiklivet her.
I redaktionen og mange andre steder
taler vi ofte om Galgebakken som opdelt
mellem en flok 'gamlinge' og så en hel
masse nye børnefamilier, der heller ikke
dukker op, når der er musik. Hvad kan
man efter din mening gøre ved det?
Det er klart, at én af grundene er, at
vi ikke spiller så meget musik, som
hører til deunges generation. Vi spiller
simpelthen det, vi kan, men vi er meget
åbne for, at nye musikere dukker op for

Byttebolig

at spille sammen med os og måske på
den måde tilføre noget nyt. Henrik prøvede til Høstfesten 2021 at organisere
et diskotek med inviterede DJs, men det
fungerede simpelthen ikke. De gamle
forlod hurtigt beboerhuset efter spisningen, og der dukkede næsten ingen af de
unge op til diskoteket.
Til dette års høstfest d. 1. oktober, vil
der være fællessang om eftermiddagen.
Der er ikke på forhånd planlagt musik
efter middagen, men jeg håber, at der
kan blive en form for jam-session, hvor
de, der har lyst, kan deltage med deres
instrumenter. Håbet er, at det ikke blot
bliver 'de sædvanlige', der stiller op.
Hvis nogle af de unge kommer med,
kan det måske lige så stille brede sig,
så musikken over tid kan bidrage til at
mindske polariseringen i vores bebyggelse.
Så hermed opfordrer vi alle, som spiller
eller har lyst til at være med, kontakt
Carsten på tlf 3074 4189.

Annonce

af Anne-Marie Hammer
Jeg ønsker en A4 eller C4 i
Galgebakken.
Jeg kan bytte med et totalrenoveret
(2017) gårdhavehus på 93 kvm i
Mågens Kvarter, Albertslund syd.
Huslejen er 8.366 kr uden forbrug.
Kontakt mig på:
annemarie.hammer@gmail.com
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- BEBOERINDLÆG -

Tøjcaféens historie
Interview med Annemarie Wandt og Kirsten Schjødt

foto Lise Buchardt

ved Lise Buchardt

Hvornår, hvorfor og hvordan startede
Tøjcaféen?
Tøjcaféen startede i 1989-90. Annemarie, som boede i Neder, startede
i 80'erne Tøjauktioner sammen med
nogle naboer.
'Vi samlede en masse brugt tøj i poser
og mødtes omkring 30 mennesker i et af
husene, hvor man på skift holdt auktion
over et tøjstykke, hvor buddene var på
op til 2 kr. Det var selvfølgelig mest
børnetøj, der blev solgt. Mange havde
ikke råd til at købe nyt tøj, og børn vokser som bekendt lynhurtigt. Det gjorde
vi i flere år. Vores børn blev forsynet
med tøj for meget få penge.

På Frederiksberg var der et rigtigt overklasse sted, hvor de også holdt Tøjauktioner. Det var noget helt andet tøj, vi
kom hjem med derinde fra.'
Susanne McIntyre, Annemarie og
Kirsten kendte hinanden på tværs, så
Tøjauktioner gav idéen til Tøjcaféen. 
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- BEBOERINDLÆG -

- BEBOERINDLÆG -



Kirsten 'belejrede' den daværende afdelingsleder Poul Reynolds kontor, indtil
han skaffede et lokale i D-huset i Øster
1 ved siden af ejendomskontoret.
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'Kirsten malede et skilt, og vi tog i Ikea
og købte reoler og tøjstativer. Vi var nok
20 kvinder, der stod bag. Konceptet var
det samme som nu, at man afleverede,
hvad man havde, og hentede, hvad man
havde brug for. Der var en flad struktur,
hvor vi mødtes af og til for at lave vagtplaner, og alle var med til at bestemme.'
'Når ungerne skulle på lejrskole, gik jeg
op og hentede 5 sæt tøj, og så var de klar
til at tage af sted. Det sjove var også alle
de ting, vi lavede i fællesskabet omkring
caféen. Vi lavede happenings, og vi
lavede mad i beboerhuset. Jeg ved ikke,
hvormange laks, der kan være på en
bagagebærer, men jeg købte i hvert fald
fisk nede i Centeret. Vi lavede underholdning med trapez og mig, der spyede

- BEBOERINDLÆG ild. Vi kørte udklædte rundt på rulleskøjter på Torvet og reklamerede for caféen.
Af og til havde vi også Genbrugsmarked
på græsplænen ude foran Tøjcaféen.
Ved en af vores madlavninger, kunne
man vinde en særlig middag ved et
højbord, mens resten fik en almindelig
middag. Vi har også optrådt som tjenere,
der var lidt uforskammede overfor
gæsterne, hvor Annemaries bror sad i
netundertrøje og så TV i et hjørne under
middagen.'
Et år, d. 8. marts til Kvindernes Internationale Kampdag, optrådte Kirsten
og Annemarie med et teaterstykke, der
skulle have været hylende morsomt,
men som faldt totalt til jorden.
'Det var ikke dagen og stedet til at gøre
grin af os selv som kvinder. Først da
guitaren kom frem for at spille til kamp-

Politi

sangene, steg humøret. Det var det, de
50 kvinder havde ventet på.'
'Tøjcaféen har bestået uafbrudt i over
30 år, og den lever jo i bedste velgående
med engagerede folk. Den har ligget i
Øster 1, Sten 2 og nu er den i Øster 7.'
Vil I sige noget til afslutning?
'Det har været godt at være med til og
at se, hvordan det kan lade sig gøre at
opbygge noget, når kræfterne samler sig
og samtidigt giver en masse fællesskab.
Det har været fest og ballade. Det har
været rigtig sjovt.'
'Det er dejligt at se, at ånden lever videre
her 30 år efter og, at der stadig er nogen,
der påtager sig det arbejde at sørge for,
at den café er der.'
Galgebakken er bare et unikt sted, hvor
fællesskabet består og nyt opstår.



af Lise Buchardt

På anmodning om et interview med
vores lokalpoliti vedrørende det
åbenlyse hash/ narkosalg, der sker på
GB og, hvad de gør ved det, meldte de
tilbage, at de ikke længere stiller op til
interview uden godkendelse fra deres
leder.
De svarer samtidigt:
'Vi er godt klar over problematikken, og jeg kan kun anbefale jer, at
I vejleder beboerne om, at de skal
anmelde det til politiet via 1-1-4 eller
politi.dk'
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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:
galgebakkeposten@hotmail.com
og vind en pose slik. "Tegnesiden er
sponsoreret af Galgebakkens Købmand"

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

SJOVE OPGAVER TIL BØRN
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- BØRNEPOSTEN -

Månedens tegning er fra Nicholas der bor i Vester med sin mor og far
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- BEBOERINDLÆG -

Renovering
- Galgebakkens hjemmeside
af Lars Messell på vegne af GABs hjemmesideudvalg

Sådan ser hjemmesiden ud i øjeblikket: https://www.gbakken.dk/

For cirka ½ år siden nedsatte GAB
en arbejdsgruppe til at komme med
forslag til renovering af Galgebakkens
hjemmeside. Arbejdsgruppen skulle
komme med forslag til et nyt design.
Nu er arbejdsgruppens designforslag
færdigt, og vi fortæller her i
GalgebakkePosten om vores forslag
for at få input fra beboerne.
Forsiden
Nyheder
Hjemmesiden indeholder i dag en
forside med et pauvert flow af nyheder.
Idéen med nyheder på forsiden var, at
blandt andet beboergrupper og -udvalg
leverede nyhedsstof, men det gør kun få.
Hvordan kan vi få de andre til det?
18

Galgebakkens særkendetegn
Det nye ved forsiden er, at der fast
skal ligge beskrivelser af ting, som
er særkendetegn for Galgebakken, fx
Beboerhusgruppen, Genbrugsgården,
Seniorklubben, … .
Hvad er særkendetegn for
Galgebakken?
Menulinjen
På forsiden ligger der i dag en række
undersider, som brugeren kan finde ved
at bruge menulinjen øverst på forsiden,
og det planlægger vi at beholde. Men
menulinjen skal være et brugbart
hjælpemiddel til at finde det stof, der
ligger og gemmer sig på undersiderne,
og det er det ikke i dag.

- BEBOERINDLÆG Hvilke menupunkter er der brug for på
hjemmesiden?
Designet
Det grafiske design er oldnordisk. Når
du går ind på hjemmesiden, får du kun
et ringe indtryk af, at Galgebakken er et
smukt og livligt sted.
I vores udvalg vil vi gerne have et
design, som viser, at Galgebakken er

smuk osv. Hvis eventuelle nyindflyttere
klikker ind på hjemmesiden, skal de
sidde tilbage med et indtryk af, at
Galgebakken er livlig osv.
Hvordan ser et godt design ud?
Hvis du har forslag til forbedringer af
hjemmesiden så kontakt Lars Messell,
Vester 2-14, lokomohinken@hotmail.com.

Albertslund Vestio
Fotos Claes Solborg
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- BEBOERINDLÆG -

Udviklingsplan af
Galgebakkens Torv
Tekst og foto af Ervin Olsen, Beboerhusgruppen
Beboerhusgruppen har arbejdet med
udviklingen af Galgebakkens Torv
og har i den forbindelse udarbejdet
en ‘lokalplan’ for området, som blev
fremlagt til orientering på sidste
beboermøde. Formålet med planen
er at strukturere området, så det
kan udvikle sig til glæde for alle
Galgebakkebeboere.
Forpladsen til beboerhuset
Det er tanken, at forpladsen til
beboerhuset er til rådighed for
beboerhuset og arrangementer knyttet
hertil, som Fredagsbar, Spisehus og for
brugere af beboerhuset. For at give mere
plads til forpladsen foreslås det, at en
del af betonkanten foran beboerhuset
fjernes, så der er bedre og ubesværet
adgang til torveområdet.
Torveområdet
Tænkes at være et frit område uden
inventar, som får bedre sammenhæng
med beboerhuset i og med betonkanten
fjernes og, som dels kan bruges til
arrangementer som Torvedage og
Loppemarked og dels til leg som
rulleskøjteløb og lignende.
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Betonkanten
Tænkes beklædt med terrassebrædder på
oversiden som en bænk. Beklædningen
tænkes udført i robuste, billige,
vedligeholdelsesfri materialer. Formålet
med beklædningen er ud over at være
mere behagelig at sidde på også at

invitere flere til at sætte sig. Der er
lavet en prøve på betonkanten foran
indgangen til købmanden.
Børneområdet
Tænkes som et legeområde for børn
med betondyrene, en balancebom i
jordhøjde og måske en lille sandkasse.
Området kan blive midlertidig plads for
dyrene og vikingeskibet fra Vester under
renoveringen.
Bord-bænkeområdet
Område med bord-bænkesæt.
Petanquebanen og Dansepladsen
Forbliver som de er nu.
Mellem Petanquebanen og torve
området.
Her er der et disponibelt område på
størrelse med Petanquebanen, et område
der fx kunne rumme et beton skakbord
og andet.

- ANNONCE -

Super stærkt tilbud

Fra Galgebakkens Købmand

Gælder i hele Oktober

➤ 6 stk. økologiske æg ............................................................. 20,- Kr
Alle slags mælk, 1 liter frit valg - samme pris
➤ Arla økologisk mælk ..........................................................12,95 Kr
➤ Øllingegård økologisk mælk .............................................12,95 Kr
➤ Normal mælk .....................................................................12,95 Kr
➤ Kærgården Smør ...............................................................24,95 Kr
➤ Danbo Kylling inderfilet 330gr. ........................................29,95 Kr
➤ Økologiske Ispinde Vanilje- og jordbærflødeis 10 stk ......29,95 Kr
➤ Økologiske Kartofler 1 Kg ................................................... 12,- Kr
➤ Økologisk Opvaskemiddel ................................................... 12,- Kr
➤ Super populær Australsk Rosé Vin (findes på køl) kun....49,95 Kr
➤ Australsk Hvidvin (findes på køl) kun ..............................49,95 Kr
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- BEBOERINDLÆG -

Interview med Rikke
Tekst og foto ved Claes Solborg

Rikke Schwerdfeger og Morten
Leman er sammen med datteren
Mathilde på 7, Rikkes far og hunden
Walther genhuset i Over 5-1. De
vender tilbage til deres gamle bolig i
Vester 3-1.
Jeg mødte familien første gang ved
deres bod på markedsdagen lørdag
d. 3. september. I dag er Morten
kaldt på arbejde, så jeg taler med
Rikke. De arbejder begge med
misbrugsbehandling.
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Hvornår flyttede I til Galgebakken?
Det er omtrent 4 år siden. Jeg er
opvokset i Albertslund og har boet
på Vesterbro i mange år. Jeg mødte

Morten derinde. Så nåede min far en
alder, hvor han fik noget demens, og
efter vi fik Mathilde, blev vi enige om
at bo kollektivt, så min far ikke skulle
på plejehjem, og vi ville gerne have lys
og luft efter Vesterbro. Det eneste sted,
jeg ville bo, var i Galgebakken netop på
grund af fællesskabet.
Har det så levet op til forventningerne?
Ja, det synes jeg. Morten er kommet
med i beboerhusgruppen, vi havde bod
på markedet og stod for hoppeborgen.
Vi har snakket om, at vores generation
også skulle prøve at lave noget
fredagsbar for familier. Vi skal også
køre noget familie-spisehus faktisk i

- SAMLERHJØRNET
- BEBOERINDLÆG
- denne måned. Vi er nogle børnefamilier,
der laver noget børnevenlig mad, og alle
er velkomne.
Vi har i redaktionen og i andre
sammenhænge talt meget om den
‘splittelse’, der er i bebyggelsen. Hvad
skal der gøres?
Jeg tænker ofte, at vi i den ældre
generation har tendens til at ‘holde
sammen’ og, at det må være svært at
komme ind i. Det er jo os, der skal
komme på banen. Det kræver, at man
lægger lidt tid i det, og det gør både
jeg og Morten. Henrik er rigtig god til
børn. Han samler dem både til fastelavn
og halloween, og han står for både
fredagsbar og cykelværksted. Men
jeg mærker ikke selv så meget den
splittelse, der tales om. Jeg synes, det
flyder meget godt, og vi er blevet taget
godt imod. Det er jo ikke fordi, vi ikke
er velkomne til at komme på banen. Jeg
har kun mødt positiv response

spillet, som mere er ældre numre, er
utrolig hyggeligt. Jeg synes, at de
forskellige grupper skaber hygge, og vi
vil gerne være med. Selvfølgelig er der
det med at have børn, at man skal lære
at prioritere. Vores generation skal blive
bedre til det. Vi er begyndt at tage de
spæde skridt til deltagelse i det fælles.
Det er dejligt at høre!
Det er også takket være vores nabo
Thor, som er født og opvokset i
Galgebakken. Gennem ham fandt vi ud
af, hvad der egentlig var muligt. Når
renoveringen er færdig, kommer der
måske nogle flere børnefamilier. Hvis vi
kunne lave nogle intro-forløb for dem,
ville det være godt. Vi mangler flere
børnefamilier, vi er ikke så mange. Hvis
de er der, har jeg ikke set dem til fælles
arrangementer. Galgebakken er et dejligt
sted at bo. Jeg fortryder ikke, vi er flyttet
hertil, og vi bliver. Nu ligger bolden på
vores banehalvdel.

foto Lise Buchardt

Er der noget vi kan gøre for at fremme
det, vi taler om?
Nej, jeg tror som sagt, det ligger inde
i os selv. Nu begynder jeg og Morten
sammen med Thor og hans søster Tine
at lave de arrangementer i spisehuset.
Det er os, der skal trække den op nu
på en eller anden måde. Det handler
i virkeligheden om at rejse sig fra
sofaen…….

Hvad med musikarrangementer?
Henrik havde også arrangeret noget med
elektronisk musik med ‘Rumpistol’.
Det var utrolig vellykket. Ellers synes
jeg personligt, at det musik, der bliver

Efter alle disse positive udtalelser går
jeg med en god fornemmelse op til
onsdags spisehuset og bemærker, at flere
børnefamilier end sidst har benyttet sig
af dagens tilbud. Jeg håber, der bliver
ved at komme flere!
23

- BEBOERINDLÆG -

Genhusning, afsnit 10
Tekst og fotos Claes Solborg, Valmuens Kvarter 6D

Så kom der endnu en justering af
dato for hjemflytning. Vi skal flytte
hjem fra den 10. december og har
fået besked om, at vores midlertidige
residens i Albertslund Vest skal være
fraflyttet senest 31 december. Vi ser
frem til at hænge julepynt på stablerne
af flyttekasser, når vi er er hjemme
igen.......
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Med venlig bistand fra Brian i
byggeledelsen fik Galgebakkepostens
udsendte i dag adgang til at besøge et
par af de snart færdige huse i Skrænt 1
& 3. Længst fremme var Skrænt 3-15,
hvor gulvet er lagt, fliserne ved at blive
opsat i badeværelserne, og køkkenet
under montering. Der er opsat trappe
og rækværk, alt med nyt flot lyst træ.
Gulvene er lagt men selvfølgelig
afdækket med pap for at beskytte
dem under resten af færdiggørelsen.
De huse, der før renoveringsstart var
fraflyttede af en række forskellige

grunde, bliver 'standard-monterede',
dvs. med køkkenskranke, Invita
køkkenmoduler og opdeling af 1. sal i
balkon og to værelser. Vi ved allerede,
at et antal familier fra Vester 2 bliver
genhuset i Skrænt 1 og ser frem til at
byde dem velkommen.

- BEBOERINDLÆG -

En tur rundt på området afslørede
enkelte træer og grønne bevoksninger,
der måske får lov at bestå. Det var
også på en måde bevægende for første
gang i 10 måneder at stå i mit eget
hus i Skrænt 1-7. Gulvet er endnu
ikke færdiglagt, men det var godt at

De dør
De der gav os
Sange og poesi
De der hyldede
Livet

konstatere, at vores valg af opdeling
- stor stue på 1. sal samt blænding af
dør mellem stue og rævegrav var helt
som ønsket. Brian var ikke sikker men
delte mit håb om, at vores stenterrasse
i baghaven ville være at finde, når
metalpladerne engang bliver fjernet.

Kærligheden
Månen og solen
Nina
Kaffen
Er snart

Drukket
Der kommer
Andre
Og løfter
Arven

Marinas Digt

af Marina Testa Pedersen, Valmuens Kvarter 6D
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- BEBOERINDLÆG -

En flygtning fra Chile
Interview med Adolfo Rodriguez
Tekst og foto ved Lise Buchardt
Du er født i Chile i 1945. Hvornår
kom du til Danmark og hvorfor?
Jeg kom d. 21. august 1974. I 1973
var der et blodigt militærkup i Chile,
som afsatte Salvador Allende og bragte
Pinochet til magten. Jeg var ansat i
Fiskeriministeriet og var medlem af
Det Socialistiske Parti, så det var ikke
sikkert for mig at blive.
Jeg 'gik under jorden', men mange af
mine venner og kolleger blev arresteret,
tortureret eller dræbt. Jeg var bare så
heldig at skjule mig i tide i Santiago.
Min kone, Monica, og vores 2 børn
på 3 og 4 år opholdt sig i vores hus
i Valparaiso, men det var kun mig,
politiet var ude efter. Jeg fik kontakt
med FN's flygtningelejr og senere Den
Lutheranske Kirke. Via kirken fik jeg
kontakt med den danske ambassade,
som interviewede mig, og med hjælp
fra FN og kirken fik jeg hurtigt visum til
Danmark.
Jeg havde ikke noget pas, og det
skulle jeg have af politiet. Den
danske ambassadør tog med mig
på politistationen som garant for
min sikkerhed. Han havde udover
visum givet mig en proforma
ansættelseskontrakt.
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Jeg fik pas og den fornødne
udrejsetilladelse for mig og min
familie. FN skaffede flybillet til SAS,
som opfattedes som dansk territorium,
og fragtede os til lufthavnen.

Vi rejste via Argentina, Afrika,
Schweiz til Danmark, og mine børn
græd stort set hele vejen. Jeg havde 1 $
på lommen og meget lidt tøj.
Jeg vidste ikke meget om Danmark
bortset fra vikingerne og, at det var
et landbrugsland. Jeg havde stort
kørekort, så jeg kunne jo altid køre
traktor. Jeg var bekymret for sproget,
kulturen, skolen, penge, mad, tøj og,
hvor vi skulle bo.

- BEBOERINDLÆG Da vi landede i Kastrup, fik vi en
fantastisk modtagelse. En tolk og en
socialrådgiver kom ind i flyvemaskinen
og bød os velkommen og førte os nemt
forbi politi og told og installerede os på
Hotel Continental. Samtidig fik vi en lille
folder på spansk udleveret, hvor der stod
de mest nødvendige ting om Danmark,
som Dansk Flygtningehjælp havde
udarbejdet. Vi fik udleveret penge til de
første 10 dage med lovning på fremtidig
udbetaling en gang om måneden.
Jeg startede på sprogskole, hvor jeg
mødte Jean Kress' kone Lili. Jean
Kress var leder af Aktivitetshuset
i Albertslund. Lili fortalte om alle
de lejligheder, der var ledige i
Albertslund. Jeg tog så til VA og mødte
Tove Miland, der tilbød os lejlighed
i Bæk- Fosgården eller Blokland.
Vi valgte Blokland, der lå tæt ved
stationen og biograferne.

Men vi havde jo ingen møbler.
Lili organiserede forældrene på
Lilleskolen, som indsamlede møbler og
køkkenting, så den dag, vi flyttede ind,
kom der flere biler med ting til os, så
lejligheden blev hurtigt møbleret. Det
var solidaritet.
Børnene kom i institution i Blokland,
og de lærte at tale dansk med det
samme. Jeg startede som frivillig i
Aktivitetshuset, hvor jeg hjalp til ved
koncerter og i biograferne. Jeg var
nødt til at lave noget fysisk arbejde,
så jeg ikke skulle spekulere for meget
over, hvor længe diktaturet varede og,
hvornår vi kunne rejse hjem igen.
Der blev en ledig stilling som
kommunal vagt i Aktivitetshuset, så
den søgte jeg. Et par dage efter holdt
Cornelis Vreeswijk koncert hos os, og
da vi sad og fik en øl på et tidspunkt,
og Cornelis hørte om min situation
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- BEBOERINDLÆG -

 og, at jeg var fra Chile, sagde han til
Jean Kress: 'Du skal ansætte Adolfo
så hurtigt som muligt'. Og så blev jeg
ansat som vagt.
Rockerne var et problem dengang. Det
blev korporligt af og til. Det var ikke
så rart. Senere ansatte kommunen et
privat vagtværn, som var bedre rustet
til at klare sagerne. Og jeg fik jobbet
med at passe biograferne og lys og lyd
til koncerterne.
På et tidspunkt blev der organiseret
sultestrejke imod diktaturet, og det
ville jeg jo gerne være med til. Jeg
deltog i 10 dage i Helligåndskirken
og blev også talsmand for gruppen.
Alle mine kolleger var solidariske og
delte mine vagter imellem sig. Det var
fantastisk.
Jeg blev skilt i 1984. Det var for svært
at opretholde ægteskabet .
Så mødte jeg Dorte Brink, og vi
flyttede sammen ind i Galgebakken i
1986. Jeg fik samtidig en stor familie.
Det var dejligt. Jeg har haft et rigtig
godt liv.
Hører du stadig chilensk radio og TV?
Jeg er meget interesseret i politik ikke
kun i Chile men i hele verden. Jeg
bruger nok 5-6 timer dagligt på at læse
forskellige aviser og høre nyheder, så
jeg føler mig rigtig velinformeret. Jeg
læser på dansk, men jeg skriver ikke
på dansk, der må jeg have Dorte til at
hjælpe mig.
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Har du været tilbage i Chile?
Ja. Jeg og omkring 3000 andre fik
amnesti i 1986, fordi paven skulle

komme på besøg i Chile. Pinochet
var stadig ved magten, men han
accepterede, at vi kunne besøge vores
familie. Senere har jeg været der flere
gange sammen med min familie her.
Det var ikke sjovt de første par gange,
fordi der var politi overalt.
I 1988 var Dorte og Lasse med, så
vi skrev til Udenrigsministeriet og
orienterede om, at vi rejste til Chile.
Det var, mens Uffe Ellemann var
udenrigsminister, og han sendte et
personligt brev tilbage om, at de havde
registreret, at vi var dernede.
Jeg har gemt brevet, så da Uffe døde,
slog jeg hans brev op på FaceBook
som tak. Tingene var ikke så
polariseret dengang, som det er nu.
Der var respekt for hinanden uanset
partifarve.
Nede i Birkelunden har vi en
mindepark, for nogle af de politiske
fanger, som aldrig er fundet. Den
tidligere borgmester, Finn Aaberg,
sørgede for, at den blev etableret. Vi
mødes hvert år d. 11. september for
at ære de forsvundne. Det er vigtigt.
Vi skal ikke glemme vores historie.
Derfor har jeg også gemt min kuffert
med alle mine papirer, visum, pas og
flybilletten til Danmark.
Vil du sige noget til afslutning?
Jeg har en stor taknemmelighed til
Danmark. De har reddet mit liv, og
givet mig mulighed for et liv her og for
at realisere mig selv. Jeg er et positivt
menneske, jeg elsker livet, og jeg er

glad.

- UDSTILLING -

Sjælevandring i naturen
Fotoudstilling i beboerhuset i oktober og november
Tekst og foto af Steen Rasmussen, www.Askimfoto.dk

Vandring i natur er godt for sjælen,
siger alle. Det giver ro og afstresser
os i en hektisk hverdag. Samtalen
bliver ofte åndrig og fuld af erkendelse
og afklaring - for ikke at glemme de
flotte syn vi møder i årstidernes skifte
i varieret lys. Personligt har flere af
mine vandringer den udfordring at
finde sjælen i naturen. Der hvor lyset
i samspil med en struktur danner et
konkret udtryk. Et udtryk der skaber
en fantasi om en mulig sjæl. Måske i
barken på et træ, en granit væg eller
en spejling i en sø. Motiver der sætter
min fantasi i gang og bliver en lise for
min sjæl.
Vi fanges ofte af motiver, der er
genkendelige. Jeg leder efter dem
med kameraet parat. Motivet må med
hjem i et billede, der fastholder det
sete. Vandringen kan derefter fortsætte

ufortrødent. Senere dukker det op på
skærmen og giver timers sjælero i
arbejdet med at få strammet det sete
op. Fotografiet ender med at blive
et billede, der i sit udtryk har egen
kraft og forstærker min oplevelse af
det sete. Et billede er skabt i samspil
mellem lys, natur, struktur og min
fantasi. Ikke et billede der danner
baggrund for dokumentation men
alene til brug for fortolkning af andre
nysgerrige sjæle. Men også et billede
der kan medvirke til forståelse af vores
naturs mangfoldighed.
Fotografier af natur kan andet end
at være en smuk gengivelse af et
landskab i en god komposition, det kan
også gengive et kærligt, levende eller
råt udtryk. Et billede med sjæl. Men
kom gerne selv forbi og oplev lidt af
mine sjælevandringer.
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- INFO -

Aktiviteter på Galgebakken
i oktober
Tekst og foto af aktivitetsmedarbejder, Henrik

Beboerudlånets efterårsferie.
Beboerudlånet holder efterårsferie
i uge 42, dog er der åbent onsdag
d.19.10. kl.16.30 til 18.00 og lørdag
d.22. kl.10.30 til 11.30.
Foredrag om Ole Rømer med Claus
Thykier tirsdag d.25. oktober Kl.19
Claus Thykier vil her berette om sin
forskning af Ole Rømer som den mangesidige multividenskabsmand og praktiker. Rømer var astronom (han opdagede
lysets hastighed og opnåede verdensberømmelse), universitetsrektor, stadsingeniør, stadsarkitekt, Københavns (eneste)
borgmester, brandmester, politimester,
højesteretsdommer og meget andet!
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I 1978 lykkedes det Claus Thykier efter
grundig og langvarig arkivsøgning at
stedfæste astronomen Ole Rømers landobservatorium, observatorium tuscula-

num, ved Vridsløsemagle landsby.
Claus Thykier var frem til 2004 leder af
Ole Rømer museet.
Billetter er gratis og fås på Albertslund Bibliotek.

HALLOWEEN
Det er rygtedes langt uden for Galgebakken, at vores Halloween er uhyggelig.
Halloween er i år mandag d.31. oktober.
Og vi starter kl.17 udenfor Beboerhuset.
Måske bliver I lukket ind i huset, og så
bliver det først rigtig klamt og uhyggeligt. Klæd jer ud og kom og vær med,
men hav en voksen eller en ældre søskende med, der kan trøste, når det bliver
alt for uhyggeligt.
Det er gratis at deltage, og I skal bare
møde op, hvis I tør.

- BEBOERINDLÆG -

Fremmedangst
af Lars Messell, Vester 2-14
I en kommune i Jylland besluttede
kommunalbestyrelsen (KB) for nogle år
siden, at nu skulle der gøres noget for at
integrere de hjemløse. Og så stod en villa
i midtbyen til salg. Den købte kommunen
for at bruge den som hjemløsebolig. Det
kunne kun blive godt, for de hjemløse ville få normale mennesker som nabo, og de
normale ville lære de unormale at kende.
Men KB havde gjort regning uden vært,
for naboerne i villakvarteret ville ikke
have det. De gjorde oprør, de var bange
for at få disse hjemløse eksistenser for
tæt på, de drak, og de stjal og handlede
med stoffer, og børn blev bange. Så det
endte med, at KB fandt en villa i udkanten af byen til de hjemløse.
I bydelen Galgebakken i Albertslund
stillede man for år tilbage af vanvare et
bænkebord i centrum af bebyggelsen ved
siden af købmanden. Det blev efterhånden mødested for nogle af beboerne og
udefrakommende og etniske minoriteter,
for her kunne de sidde og hygge sig og
se livet pulsere forbi. Men i 2022 blev
det for meget for mange af bydelens
beboere, og det blev taget op på et beboermøde. Skulle bænken flyttes væk fra
centrum eller, måtte den godt være der?
På beboermødet var der flertal for, at
bænken skulle flyttes. Rygter ville vide,
at en mand fra bænkefolket en gang
havde smadret en flaske ned i fliserne, så
glasskårene blev spredt, og man vidste
jo, at de drak og handlede med stoffer
og, at børn blev bange. Desuden havde

man hørt dem være højrøstede og skraldgrine, når man gik forbi. Det brød man
sig ikke om.
Denne reaktion hedder NIMBY. Det er
en engelsk forkortelse for 'Not In My
BackYard' og betyder, at man er bange
for og ikke bryder sig om at have fremmede for tæt på.

Haiku digte
af Margit Kristensen Klok, Sønder 2-2

Rundt hjørnet kom du
som en stormende april
slud, regn, hagl og sol
Det du kommer med
det du rører hjertet med
det er hele dig
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- 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

John F. Kennedy på frimærker
Af Lars Messell, Vester 2-14
I den forløbne måned har jeg fået foræret en
mærkesamling med portræt af USA's præsident Kennedy. Ham der førte en bemærkelsesværdig udenrigspolitik, ham der bollede
udenom i Det Hvide Hus, og ham der blev
myrdet af en revolvermand i byen Dallas.
Hans udenrigspolitik og mordet på ham har sat
sig store spor på frimærker.
Den samling, som jeg fik overladt, indeholdt
132 mærker, og der var kun 6 af dem, som jeg
havde i forvejen.
Det forbløffende er, at når jeg kigger mine
mærker igennem, kan jeg se, at jeg kun har
sølle 172 mærker med røde faner, så Kennedy
er hermed blevet en stor konkurrent.
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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 - 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		

Beboerhusgruppen
Dorte Brink
Tlf.: 28 91 82 27				
dortebrink@hotmail.com
Husreglement udvalg
Steen Søndergaard				
sts@kp.dk

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			
kmo@post3.tele.dk

Tilkøbte YouSee-produkter (TV-boks, TVkort, YouSee-login)			
YouSee tlf. 7070 4040			
				
Hjælp til GB’s it-netværk og AF86
Kristian Olesen
Tlf.: 28 36 50 81
kmo@post3.tele.dk

Udstillingsgruppen
Ervin Olsen
Margit Kristensen Klok
Tlf. 20 45 78 30
Tlf. 21 28 93 03 			
ervinolsen@gmail.com
tigram@comxnet.dk			
Købmanden
Hanne Skov
Torv 2-10a
Tlf.: 27 29 13 99
Tlf.: 43 64 00 22
Åbningstider: Alle dage 08.00 – 19.00
Galgebakkens Seniorklub
Anne Kryger 			
Lokalpoliti Vest			Galgebakken Vester 2-15 			
Jonas Olesen			
Tlf.: 2360 0994 			
mobil: 61 38 55 91				
ag.kryger@gmail.com
mail: jol027@politi.dk			
				
Petanque gruppe
Christian Nørgaard 		
Steffen Stripp
mobil: 60 69 99 80				
Tlf. 23 29 69 48			
mail: kha043@politi.dk
stst2620@outlook.dk
Stine Nissen 			
Havevennerne
mobil: 51 55 82 67 				
Janne Jørgensen
mail: sle012@politi.dk
Tlf.: 40 44 78 42
janneljorgensen@gmail.com
Jonas Kristensen 			
mobil: 61 61 16 87 				
ANDET 			
mail: jkr039@politi.dk
Spørgsmål vedrørende TV- eller
Internetabonnement AF86 			
tlf. 7799 2955			
af86@af86.dk
Fejl i TV-signal eller fejl i Internet
Dansk Kabel TV 				
tlf. 6912 1212
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- KONTAKTER -

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.

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:		
Torsdag:		
Fredag:		

09.00 – 15.00
09.00 – 17.00
10.00 – 14.00

foto Claes Solborg

Såfremt du henvender dig flere gange vedr.
Økonomisk beboerrådgiver
den samme sag, vil det være en fordel for
Laura Lorentzen
både dig og for os, hvis du husker at få
Tlf.: 60 35 46 63
navnet på den du taler med. 			
llo@bo-vest.dk
					
Ved skriftlige henvendelser, vil vores navne
altid stå nederst i den mail du modtager fra os.
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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, elhæftepistol, hækkeklipper, el-høvl,
klaverseler, mosterisæt, 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!

