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- INFO FRA GAB -

Indkaldelse til:

Budgetbeboermøde
Torsdag den 22. september 2022 kl. 19.00
i Galgebakkens beboerhus
Dagsorden:
 Valg af dirigent
 Godkendelse af forretningsorden
 Valg af referent
 Valg af stemmetællere
 Godkendelse af referat fra beboermøde 16.6.22
 Godkendelse af dagsorden
 Behandling af forslag til budget 2023
 Galgebakkens budget for 2023
 Forslag uden konsekvens for budget 2023
Eventuelt:
Forslag til behandling på mødet skal være indleveret senest torsdag d. 8.
september.
Forslag sendes på mail til bestyrelsen@gbakken.dk eller lægges i
postkassen ved ejendomskontoret Torv 11.
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 er husstandsomdelt senest d. 25.8.2022)
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- INFO FRA GAB -

Forslag vedrørende 			
sidelejemål A1 og A2
På Galgebakken har vi 33 A1 boliger og 27 A2 boliger som er oprettet
med BO-VEST lejekontrakt.
Tilbage i 2015 blev det på et beboermøde vedtaget, at hovedlejer i A3 eller
A4 skal tilbydes at kunne overtage
sidelejemål A1 eller A2 første gang,
sidelejemålenene opsiges.
Denne beslutning står stadig ved
magt.

•

Imidlertid vil det efter renoveringen
være meget besværligt og medføre
store omkostninger at tilbageføre sidelejemålet til hovedlejemålet.
• De faste køkkener i A1 og A2 skal
demonteres.
• Varmeforsyning skal ændres fra 2
til 1 måler

Udgiften vil have effekt på huslejen
for samtlige beboere.

•
•

2 elforsyninger skal sammenlægges til 1 eltavle/elmåler
Vandforsyning skal ændres fra 2
til 1 vandmåler
Ventilationssystem skal indreguleres til de nye forhold

Det må forventes, at driften vil blive
påført en betydelig udgift, hvis ovenstående skal udføres efter renoveringen.

Derfor vil GAB indstille til beboermødet, at det fremover ikke vil være
muligt at sammenlægge BO-VEST
udlejede sidelejemål A1 og A2 med
hovedlejemålene A3 og A4.

Galgebakkens budget for 2023
af Jens Ellesøe Olsen, GAB
Galgebakkens økonomiudvalg er ved
at lægge sidste hånd på arbejdet med
vores budget.
En af de alvorlige knaster er at blive
enige med BO-VESTs administration
om størrelsen på henlæggelse til Galgebakkens langtidsplan for vedligeholdelse
(også kaldet PPV).

konklusion er, at vi har en ganske fin opsparing og er velpolstret til de fremtidige
opgaver med vedligeholdelsen.

Økonomiudvalget har sammen med
vores ejendomsleder Kenneth Fuglsang
lagt et stort stykke arbejde i at gennemgå
alle de mange poster i PPV’en. Og vores

Dette er BO-VESTs administration ikke
enig med os i, og derfor har vi aftalt at
mødes for at skabe enighed om vores
ønske.

Derfor ønsker vi at reducere henlæggelserne i 2023 fra 14 mio kr til 12,8 mio
kr. Det vil betyde en huslejereduktion på
ca. 2%.
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Svar på beboerindlæg om
tilmeldingsgebyr til AF86
Kære bestyrelse,
I forbindelse med skifte af TV udbyder fra Yousee til AF86, kom der
et ufravigeligt krav fra AF86 om at
indbetale et registreringsgebyr på
kr. 298,-, med besked om, at hvis vi
ikke betalte dette gebyr ville vi få sort
skærm, altså intet TV signal. Efter
nøje granskning og talt med andre
beboere, undrer det os, at man kan
opkræve et gebyr under trussel, nå vi
ikke på beboermødet har acceptere
endsige vedtaget at skulle betale et
sådant gebyr og blive truet med sort
skærm hvis vi ikke betalte dette gebyr.
Hvordan kan det gå til, at bestyrelsen
har godkendt dette uden om beboernes
accept og vedtagelse. Det kan ikke
være rigtigt at man kan opkræve et
sådant gebyr uden om beboerne og tillige true med sort skærm, hvis vi ikke
betaler .Hvem har godkendt dette uden
om beboerne og hvem er ansvarlig for
dette . da det er sket uden beboernes
godkendelse, må dette ulovlige opkrævede beløb komme tilbage til beboerne.
Med venlig hilsen Karin Russell
og Christian Haxthausen
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Svar til Karin Russell og
Christian Haxthausen
For at forstå svaret på dette spørgsmål
skal det lige forklares, at Galgebakken
stod i en situation, hvor vores tv-udbyder, YouSee, havde opsagt kontrakten
med bebyggelsen, så vi var nødt til at
finde en ny leverandør.

Det er vigtigt at bemærke, at der i denne
situation ikke er tale om et skifte, hvor
den gamle udbyder overdrager en kundekreds til en ny udbyder eller lignende,
hvor eksisterende aftaler overføres. Der
er tale om, at vi står i en situation helt
uden udbyder og skal finde os en ny på
dennes betingelser.
It-udvalget undersøgte markedet og kom
efter et stort forarbejde frem til at anbefale Antenneforeningen af 1986 (AF86).
Denne anbefaling blev fremlagt på et
beboermøde, hvor alle forhold vedrørende den nye leverandør blev fremlagt
bl.a. deres priser.
Beboermødet besluttede, at Galgebakken skulle gå videre med AF86, og der
blev derfor tegnet kontrakt med dem
til overtagelse af levering af tv-signal i
bebyggelsens infrastruktur fra d. 1. juli
2022.
Alt dette medførte, at beboere i Galgebakken der efter d. 1 juli ønskede at se
tv via antennestikket, skulle oprette et
nyt abonnement hos den nye udbyder,
altså AF86.
AF86' priskatalog rummer et oprettelsesgebyr på kr. 298, som opkræves sammen
med oprettelsen af et nyt abonnement.
Det er ikke noget, de har fundet på efter,
vi har valgt dem som leverandør, og det
var en del af den 'pakke', som beboermødet besluttede at gå videre med.
Når AF86 nu siger, at hvis man ikke vil
betale oprettelsesgebyret, kan man ikke

- INFO få tv i sit antennestik, er der ikke tale om
en trussel eller en eller anden form for
utilstedelig afpresning.
Det er en helt logisk følge af, at hvis
man ikke vil betale for et produkt, bliver
det ikke leveret.
Vi beklager naturligvis, at I har haft en
dårlig oplevelse i den situation, men
AF86 er i deres gode ret til at opkræve
det omtalte oprettelsesgebyr og også at
undlade at levere tv-signalet, hvis en
beboer nægter at betale.

Det kan vi hverken som it-udvalg eller
bestyrelse gøre noget ved.
Hvis I ikke ønsker at få leveret tv fra
AF-86, er der andre muligheder for at
tage tv-signal ind i jeres stue, som I så
kan benytte jer af, men det er ikke metoder eller leverandører Galgebakkens
frivillige supportere yder hjælp til.
Med venlig hilsen GAB og it-udvalget

Købmandens husleje
af Galgebakkens Afdelingsbestyrelse

Købmandens nuværende husleje er
fastlagt ud fra en viden om en mulig
omsætning og indtjening samt andre
markedsvilkår.
Som beboere har vi kun få muligheder
for at hjælpe købmanden til at klare
sig. Den vigtigste er at købe varerne i
butikken, men en midlertidig fritagelse for at betale husleje vil også være
en vigtig hjælp.
Hvis købmandens økonomi ikke
forbedres er det meget sandsynligt, at

foto Lise Buchardt

Galgebakkens købmands omsætning og indtjening er voldsomt
påvirket af renoveringen af vores
boliger.
Denne sommers energipriser har også
ramt købmanden, hvis el-regning er
steget fra 12.000 til 25.000 kr - om
måneden!

butikken lukker. Hvilket vil være en
stor ulykke for Galgebakken.
GAB har til det kommende budget
beboermøde besluttet at fremsætte
forslag om, at købmanden ikke skal
betale husleje i de kommende 2 år.
VAs bestyrelse har godkendt dette
under forudsætning af, at Galgebakken vedtager forslaget. Efterfølgende
skal Albertslund Kommune også give
tilladelse.
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Interview med Louise og Jon
Tekst og foto ved Claes Solborg
Vi har i redaktionen ønsket at tale
med nogle af de yngre børnefamilier
i bebyggelsen. Derfor har Galgebakkeposten besøgt Louise Holmboe
Jensen og Jon Poulsen, som om nogle
måneder igen bor i Skrænt 1-6 efter
genhusning i Neder 5-10.
Louise og Jon har boet ca. 10 år i Galgebakken sammen med deres børn Milo
(11) og Malou (15). Familien flyttede
hertil fra København.
Louise beretter:
Grunden til, at familien valgte Galgebakken, var lidt en blanding af tilfældigheder og, at Jon er født og opvokset
i Albertslund. Som jyde kendte jeg
intet til Albertslund og havde sagt, at
jeg aldrig skulle flytte derud, da det jo
havde et bestemt ry – og det skulle jeg
i hvert fald ikke! Jeg havde et billede af
Albertslund som et hårdt sted. Vi havde
en andelslejlighed, som var blevet for
lille til to børn og en kat, og da Jon var
skrevet op i VA helt fra fødslen, ville vi
gerne bare hurtigt finde et større sted.
Vi havde hørt, at Galgebakken havde
den der ånd, som vi godt kan li´- vi
havde hørt meget om den der fællesskabsånd. Ideen om at bo i stræder var
lidt ligesom vores opgang i København,
så vi kunne godt lide tanken om at være
lidt tættere på vores naboer.
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Hvordan har det så været i praksis ?
Det var ikke nødvendigvis det samme,
som vi havde forestillet os. Når det går
op for én, hvor travlt man får med børn,
der skal det ene, det andet og det tredje,

og vi begge havde fuldtidsarbejde og
alt, hvad der hører med til det, så bliver
tiden lige pludselig knap til at deltage i
de fælles aktiviteter, som vi gerne ville.
Og så har vi oplevet, at Galgebakken generelt er for folk på 50+. Vi kan godt se,
at Galgebakken har mange fællesskaber,
som også er for den gruppe. Vi sætter
rigtig meget pris på naboerne, men det
med at skulle deltage i alting ender nærmest med en form for pres.
Hvad skal der til?
Jeg tænker nogle andre aktiviteter end
dem, der rammer de helt små eller
de ældre. Milo, fx, elsker gaming, og
mange synes, det er mega-fedt og bruger
meget tid på det. Måske kunne man
overveje at lave noget i forbindelse med
det?
Hvad høstfesten angår, har jeg et billede
af, at det igen er for en bestemt type

- BEBOERINDLÆG beboere. Det er i sig selv super-hyggeligt, men man vil også gerne mødes
med nogle, man kan spejle sig i. Måske
kommer der et dejligt orkester, men det
er måske heller ikke den type musik,
man hører, når man er 40 eller 30…..
Kunne I ikke slå jer sammen med en
gruppe børnefamilier og tage jer af
nogle af de aktiviteter, for vi har jo ikke
et ønske om blot at være de gamle?
Det handler om at få brudt det billede,
som er blevet skabt, for at få andre med.
Der er jo også meget, der har ændret sig
i måden, børnene leger på. Vi mødtes
udenfor alle sammen, selvom vi ikke
havde nogen aftaler. Nu mødes man ikke
på samme måde. Der skal være legeaftaler, legepladserne bliver ikke brugt på
samme måde.
Vi har altid følt os enormt velkomne i
det stræde, som vi bor i. Da ungerne var
yngre, var vi i stand til at deltage mere
men efterhånden, som de er ældre, er der
ikke plads til det. Der er mange, der ikke
ved, hvilke fælles aktiviteter der er.
Vi læser Galgebakkeposten, særlig Jon,
og vi læser altid, når der kommer noget
fra Beboerhuset, så vi kan se, hvad der
er. Igen synes man altid, der enten ikke
er noget, som lige passer til os eller, som
vi kan deltage i. Det er jo dejligt med
fredagsbar, men så er der måske noget
musik, som man ikke lige synes om.
Det er ikke fordi, vi ikke mærker en
kæmpe velvilje til at inkludere nye familier. Hvis der var noget andet, som jeg
ikke rigtig ved, hvad skulle være. Den
generation, der kommer nu med mindre
børn, er der overhovedet nogen, der kender Galgebakken, og det den bygger på?

Hvis de nye ikke informeres om historien, kommer de endnu længere væk.
Vores stræde har på mange måder haft
en god blanding dog med overvægt
af jer oprindelige beboere. Det bliver
spændende at se, hvem der flytter ind
i de mange huse, der var tomme, før
renoveringen begyndte. Jeg tror, det
har været dårligt for fællesskabsfølelsen, at der har været så mange ledige
boliger.
Da vi flyttede ind, fik vi at vide, at man
snart ville gå i gang med en renovering.
Så er der gået længere og længere tid,
nogle er blevet trætte af at vente, og det
har gjort det svært at bygge et fællesskab op. Det er jo på en måde jer, der
har været her helt fra starten, som kan
bære fællesskabets ånd, men der er jo
også mange, der er ramt af at blive genhuset pga. skimmelsvamp.
Vi har ofte talt om, hvor lang snor vi
skulle give det her, men nu regner vi
100% med at flytte tilbage. Vi har i
årevis ikke fået malet mm, fordi vi
ventede på renoveringen, men nu er vi i
processen.
Louise glæder sig til at komme tilbage
og tænker, at det, at vi nu alle skal til
at bygge området op forfra, kan give
momentum til en nydannelse af fællesskabet.
Vi kommer alle til at starte fra det samme udgangspunkt.
Galgebakkepostens udsendte glæder sig
til, vi igen bliver naboer i Skrænt 1 og
takker Louise for samtalen og slentrer op
til de andre ‘gamlinge’ i fredagsbaren.
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Flytning af ’ølbænken’
af Benny Klausen, Vester 8-3

Beboerhusgruppen og flertallet i GAB
har besluttet, at ‘øl-bænken’ skal
flyttes væk fra sin nuværende plads
ved beboerhusets sydøstlig hjørne, og
hen på den runde plads med de tre
lindetræer, tæt på petanquebanen.
Det er en tarvelig beslutning!
Det kan også siges på en anden måde,
fordi det netop ikke drejer sig om
bænken, men om de mennesker som
sædvanligvis sidder på og ved bænken.
Nogle ‘folkevalgte’ ønsker at flytte
disse mennesker fra et sted på Torvet til
et andet sted på Torvet.
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De folkevalgtes begrundelser er velkendte, men deres begrundelser giver

dem ikke automatisk en ret til at handle,
som de planlægger.
Galgebakkens Torv tilhører os alle, og
alle har lige ret til at opholde sig, hvor
de ønsker.
Galgebakkens Torv bliver ikke mere
attraktivt og folkeligt af at flytte bænke.
Et beboermøde er et godt sted at debattere, hvordan Torvet kan bruges!

- ANNONCE -

Lejlighed i Buenos Aires udlejes
Lille lejlighed beliggende i bydelen Palermo, passende til 2-3 personer, evt. 2 voksne
og 2 børn. Består af køkken-alrum med
sovesofa, soveværelse med stor dobbeltseng og badeværelse med alle faciliteter.
Endvidere en stor terrasse med markiser
på to sider, som fungerer som et fantastisk
uderum.
Lejligheden er udstyret med WIFI samt
aircondition (varmepumpe som køler om
sommeren og varmer om vinteren). Køkkenet med gaskomfur er veludstyret, ligesom
der forefindes sengetøj og håndklæder.
Palermo er et godt ‘brokvarter’ med mange
små forretninger samt et par større shoppingcentre i nærheden. Der er mange gode
restauranter, barer, og gallerier i området.
Lige nede i gaden sælger en familie hjemmelavede empanadas og tærter.
I umiddelbar nærhed findes et utal af buslinier, metro (‘subte’) og lokaltog.
Udover at være en spændende metropol
med masser af kulturtilbud og tango-steder
er byen et godt afsæt til besøg i andre dele
af Argentina; fra regnskov i nord ved de
store Iguazu Vandfald, over Andesbjergene
i vest til Patagonien i syd ned mod Ildlandet med verdens sydligst by Ushuaia. Der
er langdistance transport med gode busser
og efterhånden flere og flere genåbnede
jernbaneforbindelser, udover en del indenrigsflyruter.
Basisleje er USD 250,- pr. uge med større
rabat ved langtidsleje.

fotos Claes Solborg

Hvis du er interesseret, kontakt Marina
og Claes på 2184 2261 eller marina.testa.
pedersen@gmail.com / csolborg@gmail.
com
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Købmanden i Kjems
af Susanne Messell, Vester 2-14
For nylig var der på TV2 et indslag
om en lille købmand i Kjems. En
jysk landsby med ca. 1300 beboere.
På grund af de stigende elpriser med
deraf følgende stigende indkøbspriser,
med deraf følgende stigende salgspriser, med deraf følgende meget mindre
salg, overvejede købmanden kraftigt
at lukke sin butik, for det løb slet ikke
rundt. Beboerne blev forskrækkede,
for som en gammel beboer sagde:
"Hvis vores købmand lukker, dør
vores by." Så beboerne gik i aktion.
Se det selv for dig. En by uden indkøbsmuligheder, flere og flere tomme
huse og en hovedgade uden mennesker.
Jeg kom selvfølgelig til at tænke på
vores egen lille købmand. Jeg ved, at
han også på dårlige dage overvejer at
lukke butikken. Ikke bare de stigende
elpriser med stigende salgspriser er
et problem. De mange fraflyttede og
genhusede beboere uden for Galgebakken er et problem. Ingen unge fra
den konkursramte ungdomsklub og
ingen håndværkere er et problem. Og
hvis butikken virkelig skulle lukke, så
har vi alle sammen et stort problem.
For så dør Torvet!
Se det for dig. Ingen trafik omkring
butikken. Ingen pakke afhentning,
ingen is til børnene, ingen øl til bænkefolket, ingen dagligvarer til…….ja i
virkeligheden til os alle sammen.
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Så det er på høje tid at vise solidaritet
med det indkøbssted, der er en af de
store kvaliteter på Galgebakken. At
nogle af varerne er dyrere end Netto
og Aldi……tja. Skråt da op med de
par kroner. Og det gælder i øvrigt slet
ikke hovedparten af varer.
Det handler om det nødvendige for
mange af beboerne i at have en nærbutik.
Hold liv i Torvet, hold liv i vores
nærbutik. Vis solidaritet.
P.S. Den lille by hed ikke Kjems, jeg
husker ikke navnet. Men historien er
rigtig nok. Og historien om Galgebakken er i den grad rigtig nok.

- ANNONCE -

Super stærkt tilbud

Fra Galgebakkens Købmand

Gælder i hele september

➤ 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
13
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Tanker om udvikling af Torvet
af Jens Ellesøe, GAB
I beboerhusgruppens referat fra sidste
møde er der nogle spændende betragtninger om udvikling af Torvet foran
Beboerhuset.
Beboerhusgruppen har et ønske om at
åbne området ud for Beboerhuset mod
Torvet. Derved bliver det muligt at
udvide området for udeaktiviteter ved
Huset.

Ligeledes er der tanker om at opsætte
permanent bordtennisbord og skakbord
på arealerne.
Tanken er, at den lige del af betonkanten
udfor Beboerhuset skæres bort.
Beboerhusgruppen vil fremlægge deres
idé på budget beboermødet.

Galgebakkens Cykelklub
af Christian Desfeux, Skrænt 4-5
Der er mange gode fordele ved at
cykle en tur: det gi’r motion, frisk
luft, naturoplevelse, og cykler flere
sammen er der socialt samvær. Vi
mødes hver torsdag kl. 10 på Torvet

En lille pause ved Tueholmsøen
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og kører en skøn tur på 1 1/2 – 2
timer.
Kom og vær med. Der er plads til
mange ude i naturen.

- BEBOERINDLÆG -

Svar på beboerindlæg om
ladestandere
Henvendelse fra Karin Russell og Christian Haxthausen
Lige et yderlige spørgsmål, vi har på
beboermødet vedtage en forhøjelse
af huslejen til finansiering af
elstandere.Det kan undre, at når
regeringen har oprettet en pulje på
ca. 65 milioner, hvor boligselskaber
kan ansøge om hel eller delvis
betaling. hvorfor har man ikke
ansøgt om disse midler inden der
foretages et indhug i beboernes
lommer. Dette ville være ansvarligt
at iværkætte en sådan ansøgning
forinden vi skal stige i husleje.
Svar fra Ladeudvalget
I efteråret 2021 blev der nedsat
et udvalg, som skulle undersøge
muligheden for opsætning af
ladestandere til elbiler på Galgebakkens
parkeringspladser.
Vi blev bekendt med, at der kunne søges
støtte til etablering af ladebokse. Men,
at det var et krav, at boksene skulle være
offentligt tilgængelige, og det ønskede
vi ikke i udvalget (dette krav er senere
bortfaldet). Samtidig konstaterede vi, at
ansøgningsfristen var nært forestående
- nemlig ultimo november. På det
tidspunkt havde udvalget endnu ikke
afklaret behov og økonomi i projektet.
Derfor besluttede vi ikke at ansøge om
midler i den 1. støttepulje.
Beboermødet godkendte i foråret 2022
ladeudvalgets plan for etablering af
ladebokse, og den første fase bliver

opsætning af 4 bokse på P-plads A ved
Skrænt i efteråret 2022.
Huslejestigningen for denne del bliver
0,02 %.
Ladebokse til de øvrige P-pladser følger
i de næste år og implementeres efter
behovsanalyse.
Galgebakken vil naturligvis søge
støttemidler til de fremtidige ladebokse.
Med venlig hilsen
Galgebakkens Ladeudvalg
Hans Kruckenberg og Jens Ellesøe Olsen
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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 til Børneposten lå hjemme hos redaktøren, men der står ikke
navn på... Hvis du har tegnet den, kan du skrive til galgebakkeposten@hotmail.com
og få leveret en pose slik fra købmanden.
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Historien om halvdørene

Interview med Benny Klausen

Tekst og foto ved Lise Buchardt
Det var et tilfælde, at Teknisk Udvalg,
Lysudvalget og Grønt Udvalg blev
til på samme tid. Det var med den
begrundelse, at der var ligegyldighed
og uvidenhed fra VA’s side, der betød,
at de beboere, der vidste noget om huse
og deres omgivelser, var rystet over den
uprofessionalisme, der herskede.
Jeg arbejdede kun halvtid som pædagog,
så jeg havde god mulighed for at bore
ned i den forskellige viden, inspireret
af de meget fagligt kloge mennesker,
der boede her. Jeg labbede alt, hvad de
sagde, i mig.
I starten havde GB ikke egen
afdelingsleder. Det viste sig hurtigt, at
det ikke kunne nytte noget, at vi hele
tiden skulle have fat i VA for at få tingene
gennemført. Der skulle være en mere
direkte kontakt til problemerne i GB.
I 1982 fik vi Teknologisk Institut til
at redde vores halvdøre, som kom
til at holde frem til skrivende stund.
Halvdørene var klar til udsmidning i
1982. De var ved at rådne op, fordi de
var fejlkonstrueret og ikke vedligeholdt
rigtigt. Men en mand fra Teknologisk
Institut fandt på det simple, at man
borede tre huller i hvert hjørne af
halvdøren og sprøjtede svampegift ind,
hvorved man fik kål på nedbrydningen
af dørene.
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Der blev sat et telt op bag købmanden,
og alle vores halvdøre kom forbi og fik

boret huller og fik sprøjtet svampegift
ind, og så kunne de bevares.
Teknisk Udvalg fastsatte derefter,
hvornår hvilke døre og vinduer skulle
males.
Jeg talte på et tidspunkt med Jesper,
GB’s tømrer, om problemet. Han
fortalte, at man havde troet, at det var
døre/ vinduer yderst i bebyggelsen, der
var mest udsat, men de var omgivet af
'vind og vejr', så de var ikke sårbare,
mens de, der var midt i bebyggelsen
i læ, ikke fik tilstrækkelig med
luftfornyelse, så der var træet mest
fugtigt.

- SAMLERHJØRNET
- BEBOERINDLÆG
- Jeg mødte manden fra Teknologisk
Institut igen for et par år siden. Han var
så glad for, at halvdørene blev reddet.
Det fik helt klart også en kæmpe
økonomisk betydning, at vi ikke
skulle skifte døre og vinduer men
kunne nøjes med at bore huller og
sprøjte gift ind i.

Hvad vil du sige til afslutning?
Ved 'Det første spadestik' nævnte Peder
Johansen fra Enemærke & Petersen
vores halvdøre, som er helt unikke
for Galgebakken. Halvdørene har jo
en økonomi, der hører til i den tunge
klasse. Det er i princippet dobbelt så
dyrt som at etablere en heldør. Så dem
skal vi passe rigtig godt på i fremtiden.

Petanque Klub for kvinder

foto Lise Buchardt

af Lilli Bay, Øster 8-3

Vi har startet Seniorklubbens
Petanque Klub for kvinder.
Vi havde en rigtig fornøjelig
formiddag den første gang!
Og ja, vi blev alle enige om, at det er
sjovt at spille. Så vi fortsætter, og vi
spiller hver onsdag kl. 10.30.
Der kan også aftales spil, hvis nogen
er interesseret, på andre tidspunkter.
Det må bare ikke være tirsdag og

torsdag kl. 12.30, hvor mændene
spiller.
Nåede du ikke at tilmelde dig i første
omgang, kan du skrive til mig på
messenger/ eller facebook! Vi glæder
os til de kommende onsdage.
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Genhusning, afsnit 9

foto Claes Solborg

af Claes Solborg, Valmuens Kvarter 6D

"Haverne" mellem Skrænt 1 og 3

Så kom datoen for hjemflytning, med
alle forbehold, men alligevel. Efter
mange spekulationer og lytten til
rygtebørsen på Galgebakken er der
kommet besked fra Bo-Vest. Vi kan
flytte hjem i Skrænt 1-7 fra den 25.
november.
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Det interessante ord er her ‘fra’. På
renoveringshjemmesiden er der et
stort og ret uoverskueligt skema med
farvekoder, som angiver, hvornår den
enkelte pulje (= blok på 8 huse) kan
forvente at flytte hjem. Ved at forstørre
skemaet på skærmen, kan jeg se, at
min blok skal hjem 9. december. På
forespørgsel oplyser Kristian Overby
fra Bo-Vest, at datoen nok ligger i
spændet 25/11-9/12. Der varsles en
præcis dato 4-6 uger før.

Efter at have boet her i 9 mdr. ser det
nu ud til, at der kun er lidt over tre
måneder tilbage til, vi kommer hjem
igen. Herligt!!!!! Vores oprindelige
forudsigelse om at være hjemme til jul
går forhåbentlig i opfyldelse.
I går besøgte jeg Galgebakken. Et
lille indkøb hos købmanden, som vi
jo skal huske at støtte, selv om vi er
genhuset langt væk. En tur rundt om
byggepladsen hvor hegnet nede ved
Skrænt 1 er så tæt på vores baghave,
så jeg kan følge lidt med. Tagspærene
til overdækningen er nede, dvs.
man er færdig med at lægge det nye
tag. Venlige håndværkere henviste
mig til byggeledelsen, hvor jeg for
Galgebakkeposten nu har lavet en
aftale om at komme ind og fotografere

- BEBOERINDLÆG fra midt i september. Jeg skal blot
henvende mig, hvorefter jeg vil blive
udstyret med hjelm, sikkerhedssko, gul
vest og en medarbejder, der vil følge
mig rundt.
Galgebakkepostens læsere vil derfor
kunne glæde sig til at få et af de første
kig indenfor i de renoverede huse i
vores oktober nr.
Jeg er ved at gøre status over de
ting, jeg enten ikke var blevet oplyst
om eller selv havde overset i alt det
udleverede materiale, byggepost osv.
Der dukker sikkert flere punkter op,
men her er de første:
•

PostNord har vist sig at være en
uberegnelig størrelse. Pakker bliver
ikke omadresseret, og man skal
huske at forny sin adresseændring
efter 6 mdr. Man kan ikke mere

melde midlertidig adresseændring
dog med en væsentlig undtagelse,
hvis man er genhuset (!). Det kan
ske via borger.dk.
•

Hjem-husning sker med 4-6 ugers
varsel

•

Hvis man er genhuset uden for
Galgebakken, skal man ikke betale
for vand, der fortsat afregnes
efter den ‘gamle’ ordning.
Eventuel regning fra HOFOR skal
videresendes til Galgebakkens
Ejendomskontor.

•

Hvis man forbliver i det hus,
man genhuses i, skal der laves ny
huslejekontrakt og dermed betales
nyt indskud = differencen mellem
det gamle og det nye indskud. Den
nye større husleje træder i kraft fra
og med den dato, man flytter hjem.

Marinas Digt
af Marina Testa Pedersen, Valmuens Kvarter 6D

VEJEN TILBAGE
Regnen besøger os
Efter lang tids fravær
Efterårs grå himmel
Græder
Der er fortsat varmt
August varmt og fugtigt
Frisk brise
Ind imellem
Blomsterne

Trænger til vand
Vi venter på
Efterårs
Kolde vinde
Vi venter på
Vejen tilbage
Tid til
at genoprette
Hjemmet.
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Galgebakkens fællesskaber

foto Lise Buchardt

af Thor Hansen, Skrænt 4-1
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På Galgebakkeposten er vi optaget
af vores fællesskaber. Strædehygge,
spisehus, og fester er Galgebakkens
varemærke og styrke. Flere beboere
bekymrer sig imidlertid over, at 'de
aktive' i overvejende grad er 60+
år gamle. Gider yngre beboere ikke
fællesskaber, bliver de ikke inviteret
ind eller, går det egentlig meget godt
og løser sig selv, når Galgebakken
bliver åbnet op med skimmelfrie
boliger og nye beboere, der flytter ind i
stræderne?
Galgebakkeposten har spurgt fire
småbørnsforældre på Galgebakken for
at blive klogere.

Hasnain, Galgebakken siden 2014
Hvorfor bor du på Galgebakken?
Fællesskab og frit børneliv
Hvilke fælles aktiviteter på
Galgebakken bruger du, hvis nogle?
Spisehus, Genbrugsgård, springvand
og legepladser og venskaber med andre
børnefamilier på Galgebakken
Er du med i en gruppe/ udvalg på GB
eller frivillig på andre måder?
Er med i Genbrugsgården, fordi jeg
gerne vil støtte op om det. Og fordi jeg
godt kan lide genbrug og gamle ting,
der i princippet kan fixes :-)

- BEBOERINDLÆG -

Har du været med til et eller flere
beboermøder og, hvordan var det?
Har været til 2 beboermøder. Det var
hektisk med mange punkter og derfor
lidt svært at komme til orde på trods af
gode ordstyrere. Jeg vil gerne komme
til beboermøde i fremtiden, da det
var vedkommende og med mange
engagerede indspark og informationer.
Julie, Galgebakken siden 2019
Hvorfor bor du på GB?
Vi bor på Galgebakken,
fordi vi havde brug for
en større bolig og gerne
med have, og det kunne
vi få efter kort ventetid.
Hvilke fælles
aktiviteter på GB
bruger du, hvis nogle?
Vi har deltaget i
fællesspisning,
fredagsbar, alle Henriks
fine events til de
forskellige højtider.
Vi bruger desuden
legepladsen og er glade
for købmanden.

Hvordan kunne du tænke dig at
Galgebakken var om 5 år?
Jeg håber, at Galgebakken vil være er
sted, der tillader forskellighed og vil
bevare charmen ved, at vi indretter os
forskelligt Fx elsker jeg at gå rundt
i dag og blive inspireret af, hvordan
andre har indrettet have med halvtag,
altankasser osv.
Mette, Galgebakken siden 2017
Hvorfor bor du på Galgebakken?
Vi flyttede til Galgebakken, da jeg var
højgravid, fordi vi gerne ville ud af
byen og tættere på naturen. Vi havde
hørt meget godt om Galgebakkens
fællesskab og om, hvordan det næsten
var en (bilfri) by i byen og et mekka
for børn. Det ville vi gerne være en del
af. Jeg er stadig glad for fællesskabet
i Galgebakken og synes, det er et
vidunderligt sted for vores datter at
vokse op. Jeg kan godt lide følelsen
af det nære og 'lokale' i Galgebakken,
og her er mange søde mennesker i alle
aldre. Dog er forfaldet et skår i glæden, 

foto Lise Buchardt

Björn, Galgebakken siden 2013
Bør Galgebakken blive mere
børnevenligt og hvis ja, hvordan kan
man så tiltrække børnefamilier i de
nyrenoverede boliger?
Det er allerede attraktivt at have børn
her, fordi der fx bliver arrangeret
loppemarked med hoppeborg,
mosaikudsmykning med børn på
legepladsen. UdlånsHenrik sætter
mange ting i gang for børn. Det er
vigtigt at invitere nye beboere indenfor
i fællesskabet og ikke bebrejde (nye)
beboere for inaktivitet.
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 og lige nu bor jeg her også meget
baseret på, at jeg håber (og tror), at det
bliver godt i fremtiden.
Hvilke fælles aktiviteter på GB bruger
du, hvis nogle?
Jeg bruger Galgebakkens
fællesområder og legepladser rigtig
meget med min datter. Hun nyder
at suse rundt på cykel eller gåben,
på eventyr i stræder og måske få en
is hos købmanden. Vi er også tit på
Genbrugen og aflevere eller bare
snuse rundt efter noget sjovt. Og jeg
kan altid regne med naboer og andre
Galgebakkefolk, hvis jeg har brug for
hjælp eller låne noget og lignende.
Jeg kunne godt tænke mig mere
fællesskab med nogle jævnaldrende/
børnefamilier, men det kræver nok en

større indsats, end jeg har kunnet lægge
de sidste par år.
Hvordan kunne du tænke dig, at
Galgebakken var om 5 år?
Jeg kunne godt tænke mig, at der
er kommet flere nye kræfter til
Galgebakken, som kan samarbejde
med allerede eksisterende gode
kræfter. Der må blive frigivet en masse
energi, når renovering er ved at være
færdig, og den kan jo bruges på at
opbygge positive fællesskaber. Jeg
synes, fællesskabet herude er vigtigt
- også at flere yngre (inkl. mig selv)
kommer mere med. Det er vigtig,
der er en åbenhed begge veje, så der
ikke bliver for meget 'vi plejer' men
samtidig er respekt for alles indsats og
traditioner.


Æblemost
af Frugtplukkerne på Galgebakken, Thor, Niklas og Lise
Kom forbi beboerhuset torsdag
d. 8. september fra kl 14, hvor vi
moster æbler.
Tag æbler med, der er skyllet
hjemmefra samt et par flasker, hvis
du vil lave din egen most.
Alternativt kan du kontakte Henrik
i Udlånet for lån af udstyr.
Der går 2 - 2 1/2 kg æbler uden
kernehus til 1 liter most.
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Hvilken fobi har du?
Psykiatrifonden fortæller, at mange
iblandt os har ting, som vi er bange
for.
F.eks:
• Angst for lukkede rum –
Klaustrofobi
• Angst for at færdes alene uden for
hjemmet – Agorafobi
• Nyhedsangst – Neofobi
• Angst for edderkopper –
Araknofobi
Angsten for lukkede rum kommer
måske af, at din far sagde til dig,
dengang du var barn ‘Opfør dig
ordentligt, ellers bliver du lukket inde!’
På samme måde kan det være med
edderkopper. Mor sagde måske ‘Lad
være med at røre ved den! Uhh hvor er
den ækel!!’
Men det er ikke bare far eller
mor, der er med til at give dig dit
verdensbillede.
Sent forleden aften bankede
det på min dør. Det var
nabokonen, og hun
havde lige fundet
en edderkop i sit
soveværelse. ‘Hjælp
mig’ sagde hun. 		

af Lars Messell, Vester 2-14

Jeg fandt skoene frem og gik ud for at
hjælpe hende, dvs. fange den, men da
vi kom ind i soveværelset, var den pist
væk.
Jeg forklarede hende, at hun trygt
kunne gå i seng. Danske edderkopper
er ikke farlige. Og så gik hun utryg i
seng, fordi hun havde en mild grad af
araknofobi.
Mange har en fobi, som er så
fredelig, at de selv kan få has på
den. Psykiatrifonden har som
godt råd, at man holder op med
‘undgåelsesadfærd’, dvs, at hvis man
er bange for edderkopper, holder man
op med at undgå dem og begynder i
stedet at studere dem nærmere fx fange
edderkoppen i soveværelset i et glas og
så smide den ud i haven. På den måde
opdager man måske, at edderkopper
nok ikke er så farlige endda.
Psykiatrifondens hjemmeside:
www.psykiatrifonden.dk.diagnoser.fobier
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Aktiviteter i September
af aktivitetsmedarbejder, Henrik
Simonsen gæster Galgebakken med
gypsy jazz orkesteret 'Baltic love affair'.
Vi serverer dejlig hjemmelavet Boeuf
Stroganoff med rodfrugtsmos til 40 kr.
Maden skal bestilles inden kl.10 på dagen. Skulle der være en gruppe beboere,
som har lyst at lave spisehus og en finere
menu denne dag i stedet, er det naturligvis også muligt.

Fredagsbar på Galgebakken - en hyggelig tradition
er en mulighed for at droppe ind i beboerhuset og få en uforpligtende snak med
naboer og andre beboere på Galgebakken. Her er altid god stemning, et lille
måltid mad, og af og til er der levende
musik. Vi sælger fadøl, vin og sodavand
til yderst rimelige priser.
D.9. september er der fredagsbar fra
kl.15 til 18. Er vejret godt, vil der naturligvis være mulighed for at sidde ude
og nyde det tidlige efterår. Se menuen
på Facebook dagen før og bestil maden
senest kl.10 på dagen.
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D.23. september er der fredagsbar
fra kl.18 med levende musik, når Pio

GALGENFUGLEN
skal også uddeles til en beboer, der har
gjort sig særlig bemærket, heldigt eller
uheldigt.
Send e-mail eller aflever dit forslag til
Aktivitetsmedarbejder Henrik senest
d.28. september.
Der er en kasse øl til både modtager og
forslagsstiller.

foto Lise Buchardt

foto Lise Buchardt

Høstfest lørdag d. 1. oktober fra kl.14
Der vil være forskellige musiske indslag
for børn og voksne i løbet af eftermiddagen bl.a. fællessang, spillemænd m.m.
Beboerhusgruppen laver festmiddag,
som serveres kl. 18.

- BEBOERINDLÆG -

Hvis AP ikke kommer ...
af Lars Messell, Vester 2-14
AP har sit eget uddelerkorps, og nogle
af os får altid AP i postkassen, og andre
får det engang imellem, og nogle får det
aldrig. Det nytter ikke at klage. For år
tilbage spurgte redaktionen AP, om de
ville servicere os med at levere 10-20
styk AP til Købmanden, så alle beboere
kunne få fat i bladet.
- Nej, sagde AP, det har vi ikke ressourcer til.
Så spurgte vi Købmanden, om han selv
ville køre i Albertslund Centrum og

hente 10-20 AP til butikken.
- Nej, sagde Købmanden, det har jeg
ikke ressourcer til.
Os så er det, jeg tænker, at nogen må da
have den smule ressourcer, det skal til for
at fragte 10-20 AP'er en gang om ugen fra
Albertslund Centrum til vores Købmand.

Henvend dig til mig, hvis du vil tage
opgaven på dig.

Galgebakken Petanque Mesterskab

foto: Christian Desfeux

af Steffen Stripp

Det individuelle Galgebakken Petanque Mesterskab blev spillet søndag
den 28. august.
Vejret var behageligt og Pastice’n
kold – så betingelserne for et godt

stævne var fine. Efter 6 gode kampe
blev vinderne fundet i finalen.
Og Galgebakken Mester blev Jørgen,
Rene blev igen nr. 2 og 3. pladsen
blev taget af Steen.
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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

2 ting fra frimærkesamleriet
Af Lars Messell, Vester 2-14
Ting 1
Galgebakkens redaktion har stadig mærker
tilbage fra de 2 renoveringsfrimærker,
som blev udgivet
sidste år, til salg.
Du kan henvende dig
til mig, hvis du er
interesseret.

Ting 2
I denne måned fandt jeg 2 små frimærkealbum
på Genbrugsgården. Sådanne frimærkealbum kigger jeg altid spændt igennem. Er der
mærker, som jeg ikke har i min egen samling?
Og det var der denne gang. Der var nemlig et
engelsk frimærke med King Georg. Desværre
var mærket maltrakteret (iturevet), så det har
ingen salgsværdi, men jeg lagde det ind i min
samling og følte mig lykkelig.
PS: Jeg kigger frimærkesamlinger igennem, så kom bare over til mig med hengemte album eller løse mærker, hvis du
finder nogle under renoveringen.
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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: kha@politi.dk
stst2620@outlook.dk
Ejendomskontoret
Havevennerne
Galgebakken Torv 11
Janne Jørgensen
Tlf.: 88 19 02 15
Tlf.: 40 44 78 42
galgebakken@bo-vest.dk
janneljorgensen@gmail.com

ANDET 			
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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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

- KONTAKTER -

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.

BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Tlf.: 88 18 08 80
bo-vest@bo-vest.dk
www.bo-vest.dk

Såfremt du henvender dig flere gange vedr.
Åbningstider
den samme sag, vil det være en fordel for
Ma-ons:		
10.00 – 14.00
både dig og for os, hvis du husker at få
Torsdag:		
10.00 – 17.00
navnet på den du taler med. 			
Fredag:		
10.00 – 14.00
					
Ved skriftlige henvendelser, vil vores navne
Økonomisk beboerrådgiver
altid stå nederst i den mail du modtager fra os.
Laura Lorentzen
Tlf.: 60 35 46 63
På ejendomskontoret møder du
llo@bo-vest.dk
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.

Nice to know

foto Lise Buchardt

Der er klistret en interessant
seddel på bænken foran
Beboerhuset grundet
tilbagevendende regnvejr.
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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!

