
















Bilag 2 fortsat ....

[ån og afvikling
Der søges i første omgang om lån i egne midler og hvis dette bevilges, vil lånet på i alt
263.t47 kr. kunne afuikles over en periode på 6,36 år.

Hvis lånet i egen midler ikke bevilges, finansieres ved lånet i Merkur Andelskasse med rente på 3% p.a.
Dette giver i stedet en afuiklingsperiode på 7,05 år.

Efter afuiklingsperioden af lånet vil besparelsen fremover årligt forbedre driftsresultatet med i alt kr. 37.303
kr.

Afskrivningsperioden på et solcelleanlæg udgør 25 år. Det har dog vist sig at afskrivningsperioden efter
løbende udvikling af solceller i realiteten vil være nærmere de 30 år.

Ovennævnte finansiering og afvikling medfører at projektet kan gennemfpres uden lejestigning"

Det skal hemærkes, at der samtidig med opsætning af solcelleanlægget pålægges nyt tagpap på bygningen,
hvilket omkostning ikke vil påvirke driften, da denne udgift hertil afholdes over langtidsbudget.

lndstilling.

6A8 indstiller hermed, at beboermØdet godkender ovennævnte indstilling vedrørende opsætning af
solcelleanlæg på vaskeriet.

Forslag til Budgetbeboermødet den 22. september 2022

Galgebakkens Købmand fritages for at betale husleje i 2023 og2024.
Huslejefritagelsen vil give Galgebakken en mindre-indtægt på 55.500 kr/år.
VAs bestyrelse har godkendt fritagelsen og vil dække 50% af udgiften. Dette under forudsætning at
Beboermødet vedtager forslaget.

Efterfølgende ska I Albertslund Kommune godkende fritagelsen.

Begrundelse:
Galgebakkens købmands omsætning og indtjening er voldsomt påvirket af renoveringen af vores boliger
Ca. 250 boliger står tomme.
Denne sommers energipriser har også ramt købmanden, hvis el regning er steget fra 1-2.000 til 25.000 kr
om måneden.

Butikken er et væsentiigt aktiv for Galgebakkens beboere og for rnangfoldigheden i det sociale liv i vores
boligopmråde.
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 rnidlertidig fritagelse for at betale husleje, vil også
være en væsentlig hjaelp.

Bils 3

Ga lgebakkens Afdelingsbestyrelse



Bilag 4

GAB og administrationen indstiller, at beboermødet godkender at priserne på brug af vaskemaskiner,
tØrretumbler, og strygerulle i Galgebakkens vaskeri stiger pr. 1. januar 2023 som nedenfor anført.

På baggrund af de stigende priser på sæbe, skyllemiddel, vand og ikke mindst de voldsomt stigende el-
priser er det nødvendigt at hæve priserne for brug af vaskemaskiner, tØrretumbler og strygerulle.
Vaskeriet skal som udgangspunkt løbe rundt i sig selv, hvorfor det er nØdvendigt med en prisstigning dog
er vi klar over åt der i byggeperioden vil være udsving i brugen af vaskeriet på grund af færre beboere i

Galgebakken.

Nye priser i Galgebakkens vaskeri pr. 1. januar ?:OZl

7 kg. vaskemaskine Gældende pris

Uden forvask
Ny pris pr. vask
Uden forvask

Gældende pris

Med forvask
Ny pris pr. vask
Med forvask

Normal95 18,00 kr. 20,50 kr. 19,50 kr. 22,50kr
NormalS0 12,50 kr. 14,50 kr. 14,00 kr 1.6,00 kr.
Normal40 11,50 kr. 13,00 kr 13,00 kr 15,00 kr
Mild 60 12,50 kr. 14,50 kr. 14,00 kr 16,00 kr.
Mild 40 11,50 kr. 13,00 kr. i.3,00 kr. 1"5,00 kr
Mild 30 1L,50 kr 13.00 kr 13,00 kr L5,00 kr
Express 8,50 kr. 9,50 kr 10,00 kr 11,50 kr
Uldvask 11,,50 kr. 13.00 kr 13,00 kr. 15,00 kr

Håndvask 8,50 kr. 9,50 kr 10,00 kr 11,50 kr

12 kg. vaskemaskine Gældende pris
Uden forvask

Ny pris pr. vask
Uden forvask

Gældende pris

Med forvask
Ny pris pr. vask
Med forvask

Normal95 18,00 kr 25,50 kr 19,50 kr 27,A0 kr,
Normal60 12,50 kr. 17,50 kr L4,00 kr. 19,50 kr
Normal40 11,50 kr 16,00 kr. 13,00 kr. 18,00 kr
Mild 50 12,50 kr. 17,50 kr 14,00 kr 19,50 kr
Mild 40 11,50 kr 16,00 kr 13,00 kr 18,00 kr.
Mild 30 11,50 kr 16,00 kr. 13,00 kr. 18,00 kr.
Express 8,50 kr 1.2,00 kr 10,00 kr. 14,00 kr
Uldvask 11,50 kr 16,00 kr. 1.3,00 kr. 18,00 kr
Håndvask 8,50 kr. 12,00 kr 10,00 kr. 14,00 kr.

Tørretumbler Gældende pris pr. periode Ny pris pr. periode
Tørreperiode 10 minutter 5,00 kr 7,AO kr

Strygerulle Gældende pris pr. periode Ny pris pr. periode
Strygeperiode 20 minutter 2,00 kr. 3,00 kr



Bileg 5

Forslag til GB's budgetbeboermøde d. 22.9.22

Beboermddet henstiller til GAB at undersøge, hvordan vi kan få fiernet de tidligere varmecentraler.

I mere end 25 år har disse 10 betonklodser ødelagt noget af herlighedsværdien ved GB. De blev
op§tillet som et nødvendigt onde pga uhensigtsmæssigheder omkring varmtvandsbeholderne.
Nu gø, renoveringen dem heldigvis overfl6dige, og derfor skal disse fremmedelementer selvfølgelig fjernes.

Mvh
Lise Buchardt, Over 10-8

Bilas 6

Forslag til budgetbeboermødet den 22. november 2022:

Beboermødet anbefaler at "ølbænken" bliver stående på sin faste plads ved beboerhusets sydøstlige hjørne

§egrundelse;

Galgebakkens Torv tilhører os alle, og alle har en lige ret, tii at opholde sig hvor de ønsker.

Benny Klausen

Vester 8-3


