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- INFO FRA GAB -

Det vilde er blevet høstet

foto Benny Klausen

Hvordan håndteres affaldet
på byggepladsen?
af Jens Ellesøe Olsen, GAB
På byggepladsen genereres der tonsvis af affald fra nedrivningsarbejdet:
tagpap, metal, træ, isoleringsmaterialer, sanitet, farligt affald (fx asbest),
betonfliser, vinduer og døre m.m.
Enemærke&Petersen har entreret med
Hockerup Nedrivning, som er det
firma, der udfører nedrivningsarbejdet
på boligerne ind- og udvendigt. De
4

skal også sikre, at farligt affald (specielt asbest) fjernes og håndteres efter
forskrifterne.
Affaldet sorteres i containere, som
afhentes af City Containers, der også
står for den efterfølgende håndtering
med distribuering til genbrug, forbrænding, deponering eller forbrænding.

- INFO FRA GAB -

Hvordan håndteres affaldet i
den grønne container?
Tekst og fotos af Jens Ellesøe Olsen, GAB
Den grønne container, som står mellem
Torv og Vester, er endestation for de effekter, beboerne kasserer, ved oprydning
forud for genhusning.
Affaldet er alt muligt mellem himmel og
jord og en skøn blanding af genbrugsmaterialer, brændbart, hårde hvidevarer og farligt
affald. På et tidspunkt så jeg en trampolin,
som ragede 4 meter op over containeren.
Når containeren ikke kan rumme mere,
bliver den afhentet af Vestforbrændingen, som kører hele molevitten til
en sorteringsplads, hvor det fordeles i
affaldsfraktioner og derefter behandles
efter gældende forskrifter og regler for
affaldshåndtering.

Ændret åbningstid
på ejendoms-kontoret
af Kenneth Fuglsang, ejendomsleder
Ejendoms-kontoret har den seneste
måned konstateret, at der har været ganske få henvendelser - både
telefonisk og personligt - i den sene
kontortid om onsdagen i tidsrummet
kl. 16 - 18.
Derfor har administrationen efter
aftale med GAB besluttet, at ejendomskontoret i en forsøgsperiode frem

til nytår vil holde lukket i den sene
ekspeditionstid om onsdagen i de lige
uger startende fra uge 46.
Hvis der skulle opstå behov, er beboere altid velkommen til at kontakte
ejendoms-kontoret på tlf. 8819 0215
eller mail: galgebakken@bo-vest.dk
for at aftale tid for et personligt møde
med administrationen.
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- BEBOERINDLÆG -

Hvad er gået galt
med varmeafregningen?
af Jette Rank, Øster 931
I foråret fik vi en efterregning på 5.418
kr. på varmen. Det var en enkelt måling,
der gjorde udslaget. Aflæsningen var
44 enheder imod de 11-12 stykker, som
tidligere blev målt på samme radiator –
den store i stuen. Vi var helt overbeviste
om, at der var tale om en fejl og klagede
naturligvis med henvisning til, hvad vi
tidligere havde forbrugt af varme fra
den pågældende radiator. For nylig, et
halvt år senere, fik vi en afgørelse fra
Fælles Beboerklagenævn, der skrev, at
vi ikke fik medhold i klagen. I forløbet
er de 5.418 kr. trukket over huslejen, og
aconto beløbet blev sat op fra 1.541 til
2.158 kr.
Når jeg bringer dette indlæg i Galgebakkeposten, er det, fordi jeg på Facebook
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har erfaret, at flere andre end os har fået
lignende høje og uforståelige varmeregninger. Vi har fået konstateret, at
aflæsningen af det pågældende rør har
været korrekt, og selv om vi kan anke
'dommen', har vi ikke nogen håndfaste
beviser for, at noget er gået galt. I sådan
en sag er man magtesløs, da det ikke er
muligt at føre bevis for, hvad der er sket.
Men noget må være gået galt.
Jeg har spekuleret på, om der kan være
sat defekte rør ind de steder, hvor afmålingen er svimlende høj? Som lejere har
vi ikke de store chancer for at kontrollere disse mærkelige fordampningsrør,
men forhåbentlig får vi nogle bedre og
mere sikre varmemålere efter renoveringen.

- BEBOERINDLÆG -

Overtrædelse af arbejdsmiljøloven
på renovering af Galgebakken
- er det rimeligt?
af Kim Olesen, Sønder 205
Efter henvendelse fra beboere i Galgebakken har 3F Vestegnen søndag
d. 9.oktober været på byggepladsen,
Galgebakken Vester, hvor de opdagede
4 polske medarbejdere fra Nedrivningsfirmaet KM Roskilde ApS i færd med at
pille asbestholdige eternitplader ned fra
facaderne i Vester uden værnemidler.
Først efter at fagforeningen havde konfronteret dem, tog de dragter og masker
på. De asbestholdige plader blev håndteret forkert, og det undersøges nu, om de
ansatte har uddannelse til at arbejde med
fjernelse af asbestholdige materialer.

Endvidere er virksomheden blevet indkaldt til et møde gennem Dansk Industri,
hvor de skal redegøre for, om gældende
overenskomst er efterlevet og fremvise
dokumentation for løn og arbejdsforhold
for deres ansatte.
Beboerne undrer sig ligeledes over,
hvorfor der blev arbejdet på en søndag
med nedrivning, da det ikke er blevet
varslet og ikke er i overensstemmelse
med loven om støj ved byggeri, hvor
dette ikke må forefindes om søndagen.

Bordreservation i beboerhuset
af Beboerhusgruppen
Ved de store arrangementer i beboerhuset hvor der er fyldt helt op,
sker reservation af bord ved, at man
senest kl. 17 udfylder en reservations seddel, som fås af køkkenholdet.
Her skrives navn og, hvor mange
personer man ønsker at sidde sammen. Sedlen afleveres herefter igen til
køkkenholdet.

ønsker som muligt om at sidde sammen bliver opfyldt.
Der vil ved annonceringen af disse
arrangementer blive gjort opmærksom på, at det er denne metode, der er
gældende.

Efter kl. 17 vil køkkenholdet fordele
reservationerne.
På den måde bliver pladserne ved bordene udnyttet maksimalt, og så mange
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- GB NATUR -

Galgebakkens Natur
af Poul Evald Hansen, Vester 902, galgebakkeposten@hotmail.com

Vestskoven bliver vildskov
Det får betydning for Galgebakken

I kan fortsat sende spørgsmål til mig
om Galgebakkens natur og også selv
bidrage med iagttagelser. Men nu
fortsætter vi med lidt om blandt andet
fugle og fugleoplevelser i Galgebakken.

Når jeg går i skoven, føler jeg nogle
gange, at den holder øje med mig.
Ravnen har haft rede oppe i nærheden
af Naturcenter Herstedhøje samt ovre på
den anden side af Naturlegepladsen.

De næste år vil den forstmæssige drift i
Vestskoven blive udfaset, og fremover
skal den drives med natur som hovedformål. En stor del af statens skove,
ikke mindst i Nordsjælland og altså også
Vestskoven, bliver vildskov eller urørt
skov.
Galgebakken ligger klos op ad Vestskoven og vil blive præget af dette. Flere og
flere dyr, planter og svampe vil føle sig
hjemme i bebyggelsen. Rigtig mange fra
Galgebakken kommer i Vestskoven om
ikke andet med deres hund.
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Det er efterhånden en del år siden, at
Ravnen begyndte at yngle i Vestskoven. Jeg ser den tit over Galgebakken.
Det er en forbandet klog fugl, som på
nogle områder kan finde ud af mere end
chimpanser.

Ravnen

For nogle år siden flyttede hushumlen ind
i en mejsekasse, jeg havde hængende ved
gavlen. Det er den mest militante af humlebierne. Den bryder sig ikke om, at folk
kommer tættere på dens bo end 4-6 meter.

- GB NATUR Så prøver den at jage
folk væk ved at
flyve brummende
rundt om hovedet
på folk. Jeg har dog
aldrig hørt, at nogen er
blevet stukket af den. Det blev
for stærk tobak for nogle af de lokale,
og ejendomskontoret fik sprøjtet boet,
hvilket jeg på ingen måde brød mig om.
Man kunne jo have bedt mig flytte kassen fx over til egetræerne på støjvolden.
Græshopper
De store græshopper ser man sjældent.
De er rigtig gode til at skjule sig. Man
kan kende dem på deres lyd ligesom
sangfugle. Også den store grønne løvgræshoppe er nu og da på besøg i Galgebakken. Den er ikke egentlig sjælden.
Stor Grøn Løvgræshoppe bliver næsten
5 cm lang, og når man først har fundet
det vel-kamuflerede dyr, er den ikke
særligt sky eller frygtsom.

Gråkragen

Løvgræshoppe

Til sidst en omtale af Gråkragen som
også er en klog fugl. Har I set i Vilde
Vidunderlige Danmark, hvordan de
knækker valnødder? Skader og krager
er ilde lidte, fordi de er så kvikke og
konkurrencestærke. Nyd dem i stedet
for og se deres fascinerende levevis, der
er lige udenfor dit vindue. At de tager
småfugle, er en meget begrænset sandhed. Kattene er langt mere effektive som
småfuglejægere.
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- BEBOERINDLÆG -

Tyve om natten
af Jens Ellesøe, Over 802, baseret på Benny Klausens oplevelse

Klokken 03.13 mandag d. 17.10 vågnede Benny ved lyden af en bil, der
skrumlede hen over kørepladerne, der
var lagt på græsarealet bag ved Vester 8.
Benny synes, det var smadder irriterende at få sin nattesøvn ødelagt og undrede sig over, at håndværkerne skulle
møde på dette ukristelige tidspunkt.

Jan kunne dog fortælle, at det ikke var
en håndværkerbil, Benny havde hørt og
set, men tyveknægte der var brudt igennem hegnet og havde stjålet udstyr og
materialer for 100.000 kr fra en container på byggepladsen.

Modelfoto

Han kiggede ud af vinduet og så en hvid
kassevogn passere. En halv time senere
kom kassevognen larmende tilbage.

Benny ringede senere på morgenen til
Jan, som er leder på byggepladsen og
forhørte sig, om det virkelig var nødvendigt, at håndværkerne skulle forstyrre
beboernes nattesøvn kl. 3 om morgenen.
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- BEBOERINDLÆG -

Effektmåler
Tekst og foto af Hans Kruckenberg, Vester 217

Måleren har et hav af andre funktioner.
Der medfølger brugsanvisning.

Tryk så 2 gange på FUNC knappen. Nu
viser den forbruget (watt):

Udlånet har nu en effektmåler. Sådan
én bruger man til at måle forbruget i
el-apparater. Meget relevant med de
svimlende elpriser.

Til leje

Da vores lejer flytter til udlandet den
1. januar 2023, er vores A1 lejlighed
til leje fra den 1. januar frem til den
1. december 2023 eller måske senere
afhængig af vores genhusning.

Nu om stunder er der regler for tomgangsforbruget af apparater, men har
du nogle af ældre dato, kan du blive
overrasket. F.eks. bruger vores gamle
TV hele 14 watt i tomgang. Det bliver
til 14 x 24/ 1000 = 0,34 kilowatt-timer
i døgnet. Eller til 2,20 kr hver dag i
nutidens pris.
Effektmåleren ligner et kontaktur: sættes i stikkontakten, og det apparat, der
skal måles, tilsluttes på forsiden. Efter
nogle sekunders opvarmning viser den
netspændingen (volt).
Annonce
Lejligheden er i tip top stand med nyt
trinette. Den fastsatte leje indbefatter
el – varme –Tv Pakke og internet. Der
oprettes standard lejekontrakt.
Henvendelse til Karin Russell,
Sønder 104, tlf.42686514
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- BEBOERINDLÆG -

Mit liv på Galgebakken
interview med Tine Majken Hansen
Tekst og foto ved Lise Buchardt
Du er født på Galgebakken i 1990?
Ja, det er jeg. Mine forældre flyttede
til GB i kollektiv i Vester 2, hvor min
storebror er født. Kollektivet flyttede senere til Sønder 5, hvor jeg kom til. Der
var rigtig mange børn på Galgebakken
dengang. Vi boede lige ned til legepladsen, hvor vi legede hest, spillede
rundbold og en masse andet. Min gode
veninde Isabell, som nu bor i Torv, og
jeg mødtes på legepladsen og legede
sammen i årevis. Vi var ikke lige gamle,
og vi gik ikke på samme skole, men
Isabells mormor boede ved legepladsen,
og sådan gik det til, at vi fandt hinanden.
Jeg husker det ikke som om, at der var
så mange regler. Vi løb aldrig væk, og vi
havde stor frihed.
Det prøver vi også at lade vores børn
have. Jeg kan på den måde godt være
lidt bekymret for, når vi flytter tilbage
til Sten efter renoveringen. Det ligger jo
lige op ad byggepladsen. Hvis der kører
kæmpe maskiner forbi på stierne, så tør
jeg for eksempel ikke at lade mine børn
selv gå til den blå legeplads.
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Gik I ind og ud hos hinanden i Sønder?
Ja, det var et lille stræde med kun 4
A-huse. Det var et meget socialt stræde.
Der boede børn i alle husene, og om
sommeren sad vi ved bord-bænkesættet, hvor vi spiste sammen og havde
bål i strædet. Det fortsatte også, da vi
var teenagere. Der tænker man jo ikke
så meget over, hvordan man påvirker
andre. Det kunne måske nok være

lidt belastende, når vi lavede bål eller
festede og larmede, men folk var meget
rummelige og tolerante. Det var stort set
de samme mennesker, der boede der i
hele min barndom.
Det var dejligt med de kroge, der var
på fællesområderne. Nu er vi genhuset
i Øster 10, hvor der også er nogle gode
kroge med kvarters-legepladserne. De
små legepladser er skønne, især fordi
der er vand. Det nyder børnene rigtig
godt af.

- BEBOERINDLÆG Hvornår flyttede du hjemmefra?
Da jeg blev 18 år, flyttede jeg hele vejen
fra min mor i Sønder til 'min egen'
A1’er i Øster, som jeg lejede af Kate
(fra købmanden). Efter gymnasiet boede
jeg en årrække i København, men for
8-9 år siden kom jeg 'hjem igen' til Galgebakken i selskab med min kæreste,
min bror og hans kæreste. Vi har fået
begge 'hold børn' nogenlunde samtidig,
og det har vi været rigtig glade for. Vi
havde altid nogen, der kunne give en
hånd og, som vi kunne spørge til råds.
Det var rart at blive forældre samtidig
med nogle andre, de fleste af os nye
forældre har jo en masse forestillinger
om opdragelse, men ofte bliver virkeligheden en anden.
Begge mine børn er for eksempel blevet
passet hjemme det meste af tiden. Den
ældste har været i børnehave i perioder,
den yngste slet ikke. I Albertslund kommune får man ikke tilskud for at passe
børn hjemme, så jeg har været studerende, da børnene var helt små og arbejder
nu på deltid. Det ville slet ikke have
kunnet lade sig gøre at have børnene
hjemme uden hjælp fra vores forældre,
som heldigvis bor tæt på.
Det giver vel også en tryghed, at du har
så meget familie tæt på?
Ja, helt bestemt. Når vi er i legegruppe
med vores venner fra omegnskommunerne, undrer de andre sig over vores
valg. 'I får ikke noget kommunalt tilskud
for at hjemmepasse, hvorfor flytter I
ikke i hus i en anden kommune?'. Én
ting er at have familien tæt på. Men den
herlighedsværdi, der er ved at bo i Galgebakken, kan ikke betales for penge.
Måske er huslejen høj, men hvis husene

her var ejerlejligheder, tror jeg ikke, de
var til at betale. GB har en fantastisk
beliggenhed med store fællesarealer,
legepladser og fodboldbane. Det kan vi
bare ikke undvære.
Hvordan var det for din ældste at starte
i skole?
Det er hun rigtig glad for. Hun går på
Albertslund Lilleskole i samme klasse
som sin kusine. Hun har bare nydt at
være i skole fra første dag. Hun har
jo været vant til at være sammen med
mange, både børn og voksne i andre
fællesskaber. Vi har gået i legegruppe, til
familiespejder, og på Musikskolen. Om
2 år skal lillesøster også starte i skole,
indtil da går hun i legegruppe med os
eller bliver passet af vores forældre, som
begge børnene har et nært forhold til.
Det er virkelig dejligt at se.
Deltager I i nogle af GB's aktiviteter?
Vi går i spisehus. Det er en stor hjælp i
det daglige at kunne gå op og spise. Vi
laver også selv mad deroppe i ny og næ.
Det er hyggeligt for børnene, at de kan
lege deroppe. Når du spørger mig hvordan man kan lokke endnu flere familier i
spisehus, kunne man måske tænke over,
om legerummet trænger til lidt fornyelse. Der står en masse borde nu, og gør
det svært at skabe plads til leg. Måske
kunne der også komme noget af legetøjet fra genbrugen derop, der kommer så
meget godt. Det er jo noget, vi selv kan
hjælpe til med.
Fredagsbaren er et rigtig godt koncept
til de børnefamilier, der kommer trætte
hjem fra arbejde og institution, så kan
man kan komme mellem kl. 15-18 og få
serveret sin mad.
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- BEBOERINDLÆG -

- BEBOERINDLÆG -

 Jeg er desuden aktiv i Tøjcaféen og har
altid haft stor glæde af at kunne hente tøj
deroppe til børnene. Mine børn elsker at
komme i Tøjcaféen og opfatter den som
en butik. Det er vigtigt, at vi sørger for
at bevare både den og genbrugspladsen,
også for miljøets skyld.

Vil du sige noget til afslutning?
Det er fint, at GB-posten laver både
interviews og skriver om livet heroppe.
Vi nyder at få et fysisk blad i postkassen, mine børn er især glade for det og
skændes om at komme først til børnesiderne med tegninger og konkurrencer.
Så tak for det.

Annonce

Udstillingsgruppens

Julemarked
i Galgebakkens Beboerhus

Søndag den 4. December - Kl. 13-17
Salg af forskelligt kunsthåndværk
Kaffe, Te, Kakao, Saftevand og Kager
Glædelig Julehilsen
Udstillingsgruppen
Galgebakken Torv 208
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Foto Claes Solborg

- BEBOERINDLÆG -

KUNST
Fra en tur med hurtigfærgen - udstilling af akvareller
af Jette Rank, Øster 931

Jeg malede en del akvareller
undervejs, og 4 af dem er nu udstillet
i indgangen til beboerhuset. Et af
billederne er malet i havnen i Bergen,
og et andet er malet fra udsigtspunktet
'Ulriken' udenfor Bergen. Billedet
fra Andenes viser det vandrerhjem,
vi boede på. Her havde vi en
fantastisk sejltur, hvor vi observerede
kaskelothvaler. Et fjerde billede er
malet i Stokkenæs, hvor vi havde en
overnatning. Det var en helt fantastisk
tur, som jeg gerne vil anbefale –
hvalerne var den største oplevelse.
Et billede, der falder uden for temaet,
er malet på en tur til Øland, hvor

foto Lise Buchardt

Sidst i 90'erne var jeg med min
daværende mand på tur med
Hurtigfærgen fra Bergen til
Lofoten.

motivet er fra Troldeskogen på den
nordlige del af øen.
Billederne skal helst ses i dagslys,
da der er en elendig belysning om
aftenen.
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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 forestiller et monster med mennesker ovenpå. Den er lavet
af Frida, genhuset i Over 9
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- BEBOERINDLÆG -

En trøffelhund

- interview med Kristian Mikael de Freitas Olesen

Din hund er af racen lagotto
romagnolo. Hvad er der specielt ved
den?
Det er en italiensk vandhund. I gamle
dage brugte man dem til andejagt
som apporthunde. I dag bruger man
dem mest til at finde trøfler med.
Derfor hedder den på dansk italiensk
trøffelhund. Igennem generationer
har man trænet den til at finde trøfler,
og morens dievorter bliver indsmurt
i trøffelolie, så de får duften ind med
modermælken. Vi har haft Rafiki i 10
1/2 år. Rafiki betyder ven på swahili.
Dengang var lagotto klubben relativ ny.
Og jeg har siddet i bestyrelsen næsten
ligeså længe. Fra starten har vi arbejdet
på at forfine dét at lede efter trøfler.
I Sverige bruger man dem til at lede
efter kantareller. På Gotland har de en
del trøfler, så der bliver de også brugt
til trøffelsøgning, hvor flere af klubbens
medlemmer har deltaget.
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I udlandet har man en konkurrence,
Concours de Cavage, hvor man søger
trøfler på tid. Og det, synes vi i klubben,
lød sjovt. Så igennem flere år har vi
arbejdet på at få denne konkurrence
officielt godkendt i Dansk Kennelklub.
Det har været et stort arbejde at få
beskrevet konkurrenceregler osv., som
nu er blevet godkendt.
Det er jo helt ubegribeligt, hvor dygtige
hunde er til at lugte. I Sverige har de
fx trænet lighunde, der kan opspore
druknede personer. De blev bl.a. brugt i
sagen om Kim Wall.

foto Lise Buchardt

Ved Lise Buchardt

I starten af september var jeg til
dommereksamen sammen med 3 andre
og må nu dømme i C-klassen. Der må
deltagerne bruge 6 minutter. De bedre
klasser må kun bruge 4-5 minutter. Vi
skulle dømme en konkurrence i praksis,
der foregik på Roskilde Dyrskueplads.
Man inddeler et stykke jord med græs
i felter på 5x5 meter med en gren i
midten. Der er en bane pr. hund. Hvis
der er 10 hunde tilmeldt er der 10
baner plus 2 ekstra i tilfælde af, at en
af banerne er blevet forurenet. Derefter
graver man 6 dummies med trøfler
skråt ned dagen i forvejen i en dybde

- BEBOERINDLÆG -

Der en hund, der har fundet trøfler i
Marselisborg skoven. De blev givet til
dronningen, og hund og ejer modtog
efterfølgende et takkebrev fra hende.

Hunden har også fundet i Fredensborg
slotspark. Det kræver megen træning
hele tiden. Jeg træner ikke så meget
med Rafiki, men når jeg gør, bruger
jeg nogle trøfler, jeg har i fryseren.
Man starter trøffelsøgningstræningen
ved at introducere duften ved hjælp
af nogle viskestykkestrimler, der har
ligget i et syltetøjsglas nogle dage
sammen med et lille stykke trøffel og
herefter anbragt i et plastikkrus. Når
hunden snuser til plastkruset, bliver
han rost til skyerne. Så udvider man
ved at lægge et lille stykke trøffel i en
af 4 bolde eller skåle, og når hunden
markerer ved den, får han igen ros.
Herefter udvides træningen til bolde,
der graves lidt ned.
Jeg har ham tit med til stranden. Han
er jo en vandhund, så han elsker at
svømme.



foto Kristian Mikael de Freitas Olesen

på 5-10 cm. I praksis er dummies små
kugler med huller, som indeholder
tandlægetamponer, der er vædet med
olie, hvor trøfler har ligget i et par dage.
Man må ikke kunne se, at noget er
gravet ned. Og man skal have handsker
på, når man placerer dem.
Hunden må kun markere. Den må ikke
begynde at grave og, den må ikke gå
til den samme markering flere gange.
Hundeføreren tager dummien op og
lægger i en kurv, og dommeren tager tid
på hele forløbet.
Der er konkurrencer i udlandet, hvor
hunden også skal kunne kende forskel
på de forskellige trøfler. Det bruger vi
endnu ikke her.
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 Han finder ikke noget i vandet. Det
har jeg ikke trænet. De portugiske
vandhunde fx de dykker og henter net
op fra bunden. Barrack Obama har
sådan en vandhund.
Jeg træner Rafikis næse generelt ved
hjælp af geocaching, som handler om
at finde skatte i naturen. Jeg siger 'søge
geocach', og så finder han dem. Det er
jo et fremmedelement i skoven og andre
steder.
Da jeg lige havde fået ham, overvejede
jeg at træne ham i at finde kantareller,
men det blev aldrig til noget.

og virker, som om han kan tænke. Han
er meget lærenem og venlig mod børn
og en aktiv hund. Det var et tilfælde, at
vi valgte en lagotto. Vi mødte en mand
og hans hund på gaden på Nørrebro, og
hunden var en lagotto, og så blev det

sådan en.

Modelfoto

Vil du sige noget til afslutning?
Det er sjovt at have hund, og det er
sjovt at have en hund, som man kan
beskæftige sig med. En lagotto er en
meget klog hund. Han forstår at vente

Årets Galgenfugl

For tiden er der 79 medlemmer af
Galgebakkens Seniorklub, som
har lært hinanden bedre at kende
og oplevet et bedre socialt liv på
Galgebakken.
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Jette Rank og Beboerhusgruppen
har derfor indstillet Seniorklubbens
bestyrelse til at modtage årets

Galgenfugl: Anne Kryger, Susanne
Messell, John Amdisen, Birgit
Krogstrup og Jytte Overgaard.

foto Lise Buchardt

Først var der én, så var der to og så var der..
Det handler om nogle folk, der har
skabt en fantastisk ramme for samvær
og, som utrætteligt har arrangeret nogle
skønne udflugter og cafémøder.
Et fællesskab og mødested i Caféen, der
har stor betydning for os ikke mindst i
disse genhusningstider.

- SAMLERHJØRNET
- BEBOERINDLÆG
- -

TAK

foto Lise Buchardt

af Anne Kryger, GB's Seniorklub
Vi i seniorklubbens bestyrelse er
meget beærede over at modtage
Galgenfuglen.
Så tak for det. Antallet af medlemmer
er støt stigende. Vi er nu 85
medlemmer, og det er utrolig hyggeligt
at stifte bekendtskab med så mange
nye mennesker. Ingen medlemmer –
ingen bestyrelse – så tak for den store
medlemstilslutning.

Klubben har, som beskrevet i et
tidligere indlæg i GBposten, cafémøde
torsdag i ulige uger fra kl. 13-15. Her
kan man hygge sig med te/ kaffe og
kage. Meddelelser om udflugter o.a.
gives efter kl. 14. Det er også ved
cafémøderne, at vi drøfter kommunens
seniorpolitik, vores lokale byggesag/
genhusninger og andet med relevans
for seniorer. Man kan følge med
i klubbens liv i facebookgruppen
'Galgebakkens Seniorklub'.
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Genhusning, afsnit 11
Tekst og foto Claes Solborg, Valmuens Kvarter 6D

Halloween in exile
Egentlig – og sikkert naivt – havde
jeg forestillet mig, at dette 11. afsnit
af føljetonen om genhusning ville
blive det sidste, før vi flyttede hjem til
Skrænt 107 i december måned. Men
nej! Endnu en udsættelse gør, at vi skal
hjem i starten af januar. Det forlyder,
at E & P ikke kan få jordarbejderne
færdige til december.
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Værre ramt er Skrænt 2, 4 og 6, hvor
der er vand i krybekældrene!
Sådan set er vi glade for ikke at skulle
flytte lige op til jul. Der er ikke noget,

der er så galt, at det ikke er godt for
noget………….
Oprindeligt skulle hver etape (hvoraf
vi tilhører den første) tage 6 mdr. Så
blev det til 8 mdr. for den første etape,
fair nok. Så manglede kommunens
godkendelse (mgl. rettidig omhu fra
Bo-Vest?), og så blev det til september
(10 mdr.), december (13 mdr.) og så
nu endelig til januar. Vi er selvfølgelig
spændte på, om det nu holder denne
gang, men vi tror alligevel mere på det.
Fra GBs driftskontor har vi fået besked

- BEBOERINDLÆG om indflytningssyn og nøgle-udlevering
6. januar, og vi har en aftale med ‘Jonas’
(ikke ‘Adam’ som Bo-Vest skrev) om
flytning d. 12. januar.
Så måske bliver afsnit 12 det sidste? Læs
Galgebakkepostens sidste 2022 udgave i
december. Jeg håber ikke, der kommer et
julekort fra Bo-Vest inden da.
Foreløbig vil vi holde en stilfærdig
fejring af det første år efter udflytning

REJSEFEBER

d. 3. november 2021 og så i øvrigt
krydse både fingre og tæer.
Og så skal der lyde en opfordring til
Bo-Vest om hurtigere kommunikation
af ændringer og udsættelser. Jeg
erkender, at Galgebakken er en speciel
mod- og medspiller i denne tid, hvor
rygter og sladder kører lynhurtigt. Det
kan hverken beboere eller boligselskab
være tjent med.

Marinas Digt

Gående
(i det mindste
I vores
Fantastiske Vestskov,
Klædt i gult, rødt og brunt)
Cyklende
Med tog
Og
Politisk ukorrekt
Med fly
Jeg kan ikke
Svømme
Hele vejen
Over Atlanten
Til
Rio de la Plata
Det er en
Fremtidsdrøm
Billetten koster nu
Dobbelt så meget !
af Marina Testa Pedersen,
Valmuens Kvarter 6D
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Interview med Savas Gümüs
Tekst og foto ved Claes Solborg
Savas og Neslihan Gümüs er genhuset i
Neder 304 og vender i marts tilbage til
Sten 203. De har 4 børn, den ældste på 18
år går i gymnasiet, de tre yngste på 15, 10
& 7 år går på Herstedvester Skole.
Savas forældre var kurdere. Efter
at have boet i Tyskland flyttede de
tilbage til Tyrkiet. Da Savas var 23,
mødte han en kvinde, som boede i
Danmark, hvor han senere blev gift
med Neslihan. Hvis der er råd, tager
de på besøg hos familien i Tyrkiet,
hvor de bor i Adana ikke så langt fra
kysten i Alanya.
Neslihan er på arbejde som Sosumedhjælper, så jeg taler med Savas:
Hvad arbejder du selv med?
Jeg var gulvsliber og har slebet
gulve i knapt 20 år. Nu er jeg så
slidt, at jeg ikke kan arbejde. Jeg har
slidgigt i knæene og skal opereres.
Gulvslibning er både at ligge og slibe
kanter og hjørner og at arbejde med
meget tunge maskiner. Jobcenteret
prøver at give mig et nemmere job,
hvis de kan finde det, og ellers håber
jeg på at få førtidspension. Jeg har 85
% slidgigt i begge knæ, og det kan
jeg ikke arbejde med. De har tilbudt
mig operation i knæene, men jeg vil
helst ikke opereres allerede nu, så jeg
overlever på piller.
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Hvornår flyttede I hertil?
For knapt 21 år siden efter 3 år i
Kanalens Kvarter. Først boede vi 10
år i Neder, derefter i Sten. Jeg stod på
venteliste og blev hurtigt tilbudt et hus
på Galgebakken. Jeg kan smadder godt
lide Galgebakken.

Hvad kan du godt lide ved
Galgebakken?
Jeg kan godt lide, at man kan snakke
med folk og, at vi hjælper hinanden
meget. Fx passer vi hus, hvis nogen
skal rejse eller bærer en tung pose ind
fra P-pladsen. I Neder var der et rigtigt
godt fællesskab med naboerne. Ud af
10 huse talte naboerne i de 8-9 huse
godt sammen. I Sten bor der mange
unge mennesker, som vi ikke har helt så
megen kontakt med. Hverken jeg eller
min kone har familie her.
Deltager I i fælles aktiviteter?
Det gør vi ikke ret meget i forhold til
tidligere. Ofte er min kone eller jeg

- BEBOERINDLÆG selv dog til beboermøde. I Neder spiste
vi sammen med naboerne hver uge
eller hver 14. dag. Alle lavede deres
egen mad, og man kunne tage sit kød
med til grillen. I Sten har vi kun tre
naboer, som i 10 år ikke har sagt meget
mere end ‘Hej, hvordan går det?’
til hinanden. Det er stille og rolige
naboer. Vi har været et par gange
til spisehus, men vi har børn, som
har mange aktiviteter, og min kone
arbejder meget og tager overarbejde,
så jeg er nødt til at passe børnene
herhjemme. Min understøttelse er kun
det halve af min tidligere løn, og alt
stiger. Vi knokler for at få det hele til
at hænge sammen.
Tidligere var der mere trygt på
Galgebakken. Jeg kunne altid sende
mine børn udenfor. Nu har jeg for nylig
oplevet, at to mænd løb efter min søn
på 15 år, som kom grædende hjem og
kastede op. Tidligere har jeg ikke oplevet
sådan noget, og så lige pludselig……..
Jeg er ikke så tryg længere. Der bliver
handlet narko i skraldehusene. Med
naboerne er det dog fint også her, hvor vi
er genhuset. Vi er flere pensionister, som
banker på dørene hos hinanden for at se,
om alle har det godt.
Bliver I nogensinde diskrimineret for
at være tyrkere?
Nej i 21 år er det ikke sket her. Men på
det sidste er jeg mere utryg.
Det er jeg ked af at høre – men I vil
gerne blive boende i Galgebakken?
Ja, jeg arbejder ikke, så vi kan ikke købe
et hus, der skal to lønninger til. Og jeg
tror, det bedste sted at bo i Albertslund
er i Galgebakken. Jeg har været
ejendomsfunktionær i Bo-Vest, og jeg

kender mange områder, hvor jeg også
har slebet gulve.
Læser du Galgebakkeposten?
Ja, når jeg har tid. Jeg er altid nysgerrig
efter, hvad der foregår her. Jeg ville
gerne deltage i flere aktiviteter, men jeg
har mange smerter, hvis jeg skal sidde
stille i længere tid. For de unge er det
i øvrigt vigtigt, at klubben snart bliver
færdig.
Kunne man forestille sig, at I lavede
tyrkisk mad til et spisehus? Det tror jeg
ville være meget populært. Folk kan
godt lide orientalsk mad! Og der vil
altid være andre til at hjælpe, ligesom
Henrik sørger for indkøb.
Ja, men jeg kan bare ikke stå op så
længe ad gangen.
Jeg takker for samtalen, og vi tager
nogle fotos udenfor, hvor Neslihan har
stillet små skåle med ris a la mande til
afkøling.
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NYT fra Henrik,
GB’s aktivitetsmedarbejder
Tekst og foto af aktivitetsmedarbejder, Henrik
Beboerhuset har
fået teleslynge
Teleslyngen i
Beboerhuset
er et kabel, der
er monteret på
alle fire vægge i
Beboerhusets sal.
Kablet er tilsluttet Beboerhusets faste
lydanlæg. Når der tales i en tilsluttet
mikrofon, afspilles musik, TV eller andet
på lydanlægget, sendes signalet direkte til høreapparater, der har indbygget
spole beregnet til teleslynge. Dermed får
høreapparatsbrugere i de fleste tilfælde et
markant mere hørbart udbytte af signalerne fra lydanlægget. Skal I holde arrangement i Beboerhuset, kan I naturligvis
få vejledning i at bruge lydanlægget og
teleslyngen.
Ny tæpperenser
Beboerudlånet har fået en ny frisk tæppe-
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renser, der kan lånes inkl. den tilhørende
sæbe. Tæpperenseren kan både bruges på
møbler og tæpper, i bilen o.l. Ved større
opgaver anbefales det, at man sørger
for at bruge tæpperenseren, når der er
god mulighed for tørring af tæpper o.l.
efter brug, evt. en varm dag, hvor man
kan have døre/ vinduer åbne for at skabe
udluftning.
Tæpperenseren er naturligvis også velegnet til mindre opgaver. Medbring en sækkevogn, trillebør eller andet til transport,
når du vil låne tæpperenseren.

Tirsdag d.29.11. kl.19.00 Jazz i samarbejde med Albertslund Bibliotek
Denne aften får vi besøg af en af
landets ihærdigste og mest søgende
jazz-trioer bestående af Mark Solborg
(guitar), Anders Banke (tenor saxofon & basklarinet) og Bjørn Heebøll
(trommer & percussion). Deres selv-

- INFO -

komponerede materiale formidles i
et nærværende og dynamisk samspil.
Over tid har de udviklet en særegen
gensidig forståelse og – med nogle lytteres ord – telepatisk spillestil. Det er,
som om alle i gruppen trækker vejret
gennem samme lunge og skaber transparent, elastisk musik. Melodierne er

smukke, men bag dem alle mærker
man en åben dør lige ud og op til det
uendelige, sorte, ukendte univers. En
ambitiøs og foruroligende koncertoplevelse venter.
Gratis adgang med tilmelding på
Albertslund Bibliotek

Annonce

af Kirsten Schjødt, Vester 815
DiabolusKoret er kendt for sine stemningsfulde koncerter
med overraskelser, humor og kunstnerisk bid. Diabolus har sit
udspring i Tritonus, som John Høybye dirigerede i 35 år. Det er
anerkendt som et af vore mest vidtfavnende kor med et
repertoire og en stil, der rummer både den klassiske og den nye
rytmiske musik lige fra Händels Messias, Mozarts Requiem,
Carmina Burana, Ellingtons Sacred Concert og Disney-kor.
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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

Et indstiksalbum der havde
forputtet sig
Af Lars Messell, Vester 214
Flyttemændene kommer og henter vores
flyttekasser d. 30. november, og mens
jeg sad og ryddede op i frimærke flyttekasser før deres komme, stødte jeg ind i
et indstiksalbum med glemte mærker fra
Nicaragua og Filippinerne.
Jeg brugte et par dage på at lægge mærkerne ind i min samling.
Her skal det måske lige nævnes, at jeg er
en frimærkeamatør - jeg samler på mærker fra alle verdens lande, og det er jo en
uendelig historie.
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Men altså, det var spændende at føje disse
mærker til min samling: 80 mærker fra
Filippinerne og mere end 100 mærker fra
Nicaragua.
Det mest spændende mærke var et mærke
fra Filippinerne, en tegning af et cykelpostbud på et mærke fra 1947. Mærket
var svært at finde i kataloget, fordi det så
gammeldags ud og lignede et mærke fra
århundredeskiftet.

- ØKONOMI
- KONTAKTER
-

KONTAKTOPLYSNINGER

LISTE OVER UDVALG

Afdelingsbestyrelsen

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

GAB medlemmer 		

Genbrugsgruppen
genbrugsgaarden@gbakken.dk

Kontor - Torv 910

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 710

Kunstudvalg
kunstudvalg@gbakken.dk

Åbningstider:
Onsdag: 17.00 – 18.00
Søndag: 11.00 – 13.00

Modtager stort affald, miljøfarligt affald,
genbrugsting mv.

Tøjcaféen - Øster 703

Åbningstider:
Onsdag: 17.00 – 18.00
		
Søndag: 11.00 – 13.00
Kontaktperson: Tine M. Hansen - Tlf.: 23 70 43 35
tinemajken@gmail.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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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. 70 70 40 40			
				
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 212
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 215 			
Jonas Olesen			
Tlf.: 23 60 09 94 			
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. 77 99 29 55			
af86@af86.dk
Fejl i TV-signal eller fejl i Internet
Dansk Kabel TV 				
tlf. 69 12 12 12
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Ejendomskontoret
Galgebakken Torv 910
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 i ulige uger tillige
16.00 – 17.00
Personligt på kontoret			
Hverdage:
08.00 – 08.30
Onsdag i ulige uger 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 210
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,
effektmåler, 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!

