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Kunst og skulptur!
Frimærker og skak
Tak til Aase
Nyt fra GAB
… og en masse andet godt …
-------------------------------------- o ------------------------------------

Galgebakkeposten udgives en gang om måneden. Bladet produceres af en
åben beboergruppe. En læserundersøgelse i foråret 2008 viste, at beboerne
læser bladet og sætter pris på de artikler der bringes.
Indlæg til bladet: galgebakkeposten@hotmail.com.
Her er to links til hvor du kan finde dagsaktuelle ting om Galgebakken på
internettet.
www.bo-vest.dk: Det er vores boligselskabs hjemmeside, og den indeholder
boligpolitisk nyhedsstof.
www.gbakken.dk: Galgebakkens egen hjemmeside.
Og her er et link til en hjemmeside, som
også kan være et besøg værd:
www.hyldenet.dk.
redaktionen
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GAB-nyt, 421 jan 2018
Ny Legeplads
Sidst i december måned stod
endnu en legeplads klar til brug,
denne gang er det den over ved
Vester, hvor vi nu har viking
tema, legepladsen er tænkt til
små børn, vi vil i denne
forbindelse lige opfordre
familierne til at huske på at der
er naboer ved siden af de nye
legepladser, så man husker at
beherske lyden ved brug af
legepladserne.
Lys på Galgebakken
Der arbejdes i øjeblikket i
lysudvalget med hvilke
muligheder der i forhold til lys
på Galgebakken, og GAB har
fulgt med i debatterne omkring
at flere beboere syntes der er
mørkt mange steder i
bebyggelsen, og at lys er tændt
om dagen, i den forbindelse
oplyser driften at lyset er tændt
hver onsdag da en af
medarbejderne kører rundt og
tjekker pærer, derudover vil det
gøre en stor forskel for lyset i de
forskellige stræder, hvis vi
beboere kunne hjælpe til med at

klippe diverse planter væk som
står i forbindelse med lamperne
på skuerne.
Viden og ideer fra
Galgebakkens beboere
Efter den lille facadegruppes
debatmøde, diskuterede
bestyrelsen, hvordan man skal
forholde sig til de forskellige
grupper der er skudt op omkring
helhedsplansarbejdet, og det
blev besluttet fortsat at
viderebringe den viden og de
mange forslag grupperne
frembringer til bygherren Bo
Vest og deres rådgivere. For at
sikre at materialet bliver
videreformidlet, opfordres
grupperne til at benytte HPU
mailadressen, der er
HPU@gbakken.dk.
Lejerbo København
Hvis det skulle være kommet
nogen af os beboere for øre at
Lejerbo København har fremsat
ønske om at indgå et samarbejde
med BO-VEST, er dette helt
korrekt, der arbejdes med sådan
et samarbejde.
For GAB Thomas og Lasse
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Rafiki, Foto: Christian de Freitas

GalgebakkePosten
- en hund efter godt stof 

Arrangementer Digte Meldinger fra beboergrupperne
Nyt om Helhedsplanen Facader 
Ventilation Fotos Solstrålehistorier
Synspunkter Miljø Oplevelser
Forslag Brok Skæve historier Meninger
I kommer med stoffet. Redaktionen bringer det i GalgebakkePosten
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Ny skulptur fra Ebbe Sonne
Kunstudvalget har stået for at
finde en ny plads, til Ebbes nye
sten, stenen som Ebbe i sin tid
stod og huggede på
Galgebakken. Det blev forbudt
at arbejde med sten på
Galgebakken, pga. stenstøv og
Ebbe fik lov til at stå ved
Tennisklubben og færdiggøre
den.
Stenen er fra Galgebakken, så
det har ikke givet os udgifter.
Tennisklubben ville gerne have
fjernet skulpturen til nytår, og vi
har derfor fundet en plads til den
i Vester, Det sted hvor Driften
fjernede det gamle hegn, og ved
den gamle indgang til Vester/
Torv. Vi fandt i fællesskab frem
til denne plads, skulpturen skulle
stå i Vester, og vi synes at
pladsen passede fint til
skulpturen.
Generelt er der for og imod
skulpturer, nogen har mere eller
mindre et følelsesmæssigt
indtryk, og det kan give
anledning til røre hos de

involverede og diskussioner for
og imod. Hvis man studerer
Facebook kan man se at den nye
skulptur er til diskussion og
nogen mener den ikke er ok.
Men der også er mange der giver
udtryk for, at de glædes ved at se
skulpturen.
I tilfælde af utilfredshed med
placeringen, vil Kunstudvalget
vil finde en ny plads.
Ebbe har lavet tre sten for
Galgebakken, og der er ikke
planer om flere sten. Ebbe har
ikke modtaget honorar, men har
fået sine udgifter dækket. Vi er
heldige, at vi har mange
kunstnere på Galgebakken som
hjælper os med at gøre området
farverigt og Ebbe er en af dem.
Kunstudvalget laver en lille
indvielse af skulpturen her i
foråret.
Fra Kunstudvalget fra Birthe Y.
Nielsen
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En kvinde af sten
Jeg vil præsentere en ny skulptur
til Galgebakken, som jeg har
brugt et år på at få frem af en grå
granitsten ligesom de to andre
sten, som jeg har lavet til vores
bebyggelse.
Den første er en stor sten nederst
ved hundegården. Den anden er
en kvindetorso ved syd-pladsen.
Da jeg startede på den sidste
store natursten, havde jeg ingen
forestilling om, hvad det skulle
ende med. Men stille og roligt
begyndte ”kvinden” at dukke
frem. For det er således, at
motivet mere og mere tager
over, for til sidst at ende med
noget jeg ikke havde regnet
med.
Der er måske enkelte der ser
noget, som de ikke vil se, men
der jo rigtig mange der godt kan
lide det. Det er mit bidrag til at
gøre miljøet mere levende her på
Galgebakken.
Vi skal have mere og forskellig
kunst på Galgebakken.
Ebbe Sonne
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Kære Alle - FÅ DET NU GJORT
Download app´en 112 på din telefon
Hvis du falder i skoven, eller på en mørk sti en sen nattetime viser din
telefon redningsmandskabet nøjagtig hvor du befinder dig når du trykker på
app´en 112 Du gør sådan:
Download 112 app´en i Apps/App store
Indtast dit telefonnummer og tryk på “aktiver”
Nu er app´en klar til brug: hvis du trykker på “ring 112” starter app´en et
opkald til alarmcentralen, og de finder dig uanset hvor du befinder dig.
Kærlig hilsen
Jytte Torv 7
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Opråb
Min kollega Stewart, fortæller at der efterhånden bliver smidt utrolig store
mængder af affald på parkeringsområderne. Han bruger efterhånden mange
timer på at rydde op efter beboerne. Det affald der bliver smidt, kan være:









Tomme cigaretpakker
Rester fra MC Donald mad
Tyggegummipapir
Tomme slikposer
Kvitteringer fra supermarkeder
Tomme flasker/dåser
Askeebægere fra bilerne der bliver tømt
og alt mulig andet affald fra bilerne

Med venlig hilsen
Irene Monberg, Driftsekretær

Orientering fra Den Lille Ventilationsgruppe
Der sker meget for tiden! Der er nu ansat en ”gransker” fra Rambøll, der skal
gennemgå alle de fugttekniske undersøgelser, der tidligere er udført. Vi vil
følge denne proces meget nøje og vil løbende lægger notater og referater
omhandlende denne del af renoveringen på vores hjemmeside. Ligeledes vil
vi også holde os og jer orienteret omkring kommunikationen med
kommunen, BoVest og Landsbyggefonden.
Adressen til hjemmesiden er:
https://denlilleventilationsgruppe.wordpress.com/
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Kommende aktiviteter og arrangementer
på Galgebakken
Efter en hektisk julemåned har vi fået tid til at kigge på udskiftning af
Beboerhusets varmeanlæg, som gerne skulle resultere i et varmere og en
mere effektiv/miljøvenlig styring af varmeenergien i huset. Vi har også fået
udskiftet låsesystemet i driften på Galgebakken inkl. Beboerhuset, Pubben
og alle de låse der hører til Beboerudlån m.m. Så på den måde er vi klar til
vinteren og forårets kommende arrangementer til glæde for jer beboere.
Fastelavn
Fastelavn fejres naturligvis, som det plejer på Galgebakken, med optog,
tøndeslagning og efterfølgende boller og varm kakao i beboerhuset.
Søndag den 11. februar
kl.10.30 optog
kl.11.00 Katten af tønden på pladsen foran Beboerhuset.
Sidste år var der enkelte forældre, som efterlyste ”bedre styring af slagets
gang” ved tønderne. Jeg vil derfor opfordre jer til at melde jer som frivillige
med at hænge tønderne op og være med til at holde styr på tøndeslaget. Vi
slutter naturligvis af med at kåre konger og dronninger i Beboerhuset.
Spillehus
Lørdag den 10. marts vil der være spisehus med brasiliansk mad på menuen.
Der arbejdes på at få et godt orkester til at spille denne aften. Hold øje med
månedssedlen og Facebook angående dette arrangement.
Mer musik
Allerede igen tirsdag d.13. marts vil der være musik i Beboerhuset, når
Henrik Strube og Pete Repete i samarbejde med Albertslund Bibliotek
fortæller historier og spiller Henrik Strubes sange.
Billetter til dette arrangement kan fås på Albertslund Biblioteks hjemmeside.
Som bekendt er det beboerne selv, der kommer med forslag til disse
”biblioteksarrangementer”. Så har du/I forslag til foredrag, musikaftener
eller andet, er du velkommen til at sende dem til mig. Forslagene udvælges
efterfølgende af biblioteksgruppen i samarbejde med ansatte fra Albertslund
Bibliotek.
Majfesten
Årets Majfest bliver d. 21. april, så kan I allerede nu sætte kryds i kalenderen
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og glæde jer til det.
Til juni er der VM i fodbold, hvor Danmarks landshold jo som bekendt
deltager. Jeg synes at det vil være en oplagt mulighed at vise Danmarks
første kampe på storskærm i Beboerhuset, hvis I vil være med til det.
Derfor søger vi et par friske beboere, som vil være med til at arrangere dette.
Hvad der evt. skal ske udover visningen af fodboldkampene finder vi ud af i
fællesskab.
Lasagne og gulerodssuppe og gemyse ...
Vi søger også igen igen friske madhold til spisehuset onsdage og fredag,
gerne i april og maj.

En del stræder har et madhold.
En del beboergrupper har et madhold.
Har dit stræde et frisk madhold?
Er du med i en beboergruppe, som har et frisk madhold?
5-6 beboere mødes i Beboerhuets køkken 3-4 timer før serveringen
og laver sammen mad til 60-70-80 mennesker.
Hvis de ønsker at servere benløse fugle, er det det, Henrik køber ind
til.
De faste spiseaftner er ondag og fredag.
Som sædvanlig kan I kontakte mig angående ovenstående på 43647075,
udlaan@gbakken.dk eller FACEBOOK ”Aktivitetsmedarbejder Henrik”
Bedste hilsner
Henrik
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Plastik kan ikke komposteres
Plastik er overalt
2017 var året hvor der for alvor
kom gang i debatten om
mikroplast. Først blev det fundet
i jorden på markerne og senere i
september måned fandt danske
forskere mikroplast i
drikkevandet i Københavns
området.
Man kan spørge sig selv om,
hvor plastikken kommer fra.
Kilden til det plast, man fandt på
markerne, stammer med al
sandsynlighed fra slam fra
rensningsanlæggene. Slammet
bliver kørt ud på markerne fordi
det indeholder mange
næringsstoffer. Ud over de gode
næringsstoffer indeholder det
mikroplast som bl.a. stammer fra
tøjvask. Mikroplasten, der blev
fundet i drikkevandet, ved man
ikke med sikkerhed hvor
stammer fra. Man regner ikke
med, at der er mikroplast i
grundvandet. Det vil med al
sandsynlighed blive filtreret fra
igennem jordlagene. Forskerne
vil nu i gang med at finde ud af
hvor mikroplasten stammer fra.
Man kan alt i alt sige, at vores
store forbrug af plast har den
konsekvens, at det er overalt.

Plastik på kompostpladsen
Der er naturligvis mange gode
råd om hvordan vi formindsker
forbruget af plastik, som jeg
ikke vil komme ind på. Men vi
kunne godt være bedre til at
sortere plastikken og smide det
ud de rigtige steder. Vi mærker
konsekvensen af den store
mængde plastemballage dagligt i
vores arbejde. Vi samler meget
affald op ude på
fællesområderne, hvoraf det
meste er plastaffald. Et par
gange om ugen rydder vi op på
haveaffaldspladserne. Her bliver
der smidt meget plastaffald ud.
Der er potter, plastfolie,
plantesække, plastiksække,
plastikposer og flamingokasser.
Vi forsøger efter bedste evne at
sortere affaldet fra. Det kan være
svært da det godt kan gemme sig
under haveaffaldet. Haveaffaldet
bliver kørt til et
komposteringsanlæg. Her vil det
blive lavet om til god kompost.
Alt det plastik som vi ikke ser
og sorterer fra, forsøger man at
fange ved en sortering på
komposteringsanlægget. Det er
dog umuligt at fange det hele, så
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en del af plastikken havner altså
hjemme i haven igen når vi får
eller køber kompost til haven.
Det er ærgerligt, når nu det ville
være så nemt at sortere det fra,
inden det havner på
haveaffaldspladsen.

Sørg for at sortere plastik og
andre ikke komposterbare
materialer fra. Det meste
plastikemballage kan smides i
skraldespanden ved
kompostpladsen. Større ting
herunder trykimprægneret træ
skal på Genbrugsgården.

Derfor en opfordring herfra.
Smid kun komposterbart
affald på haveaffaldspladsen.

På vegne af gartnerne
Kim Vanner

Malegruppe på Galgebakken
I flere år har der eksisteret en malegruppe på Galgebakken. Vi er 8 kvinder,
der hver tirsdag formiddag mødes i den Gl. Pub, hvor vi maler i et par timer.
Der har været interesserede, som gerne vil deltage. Vi har været nødt til at
afvise dem, da der ikke er plads i pubben til flere, når alle skal have et bord
og gode lysforhold. Det er ærgerligt for de personer, som ønsker at være en
del af en sådan gruppe. Derfor vil vi opfordre til, at der dannes en ny
malegruppe. Vi vil gerne hjælpe med at skabe forbindelse mellem
interesserede. Er du interesseret kan du ringe til Jette Rank på 22857460,
eller maile på kyedrank@comxnet.dk.
Venlig hilsen pva ”Malegruppen 2620”
Jette Rank
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Tak til Åse
Aase Skaarup Nielsen flytter fra Galgebakken den 27/2 2018. Og vi vil sige
hende tusind tak for sit arbejde i GalgebakkePostens redaktion.
Aase var det samlende punkt i redaktionen – en sand kaffe- og kagemester
med flair for layout og en smittende latter.
Tak for din indsats
Tak for dit venlige gemyt
God vind fremover
Redaktionen
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Uforbeholden undskyldning for skimmelsvamp
Jeg har haft skimmelsvamp to gange inden for de sidste par år, selv
om jeg er god til at lufte ud i min lejlighed. Det har ikke været
alvorligt rent sundhedsmæssigt, men det har alligevel krævet
håndværkere og påført Galgebakken udgifter.
For nylig blev jeg træt af, at der hver morgen var nedfald af vand på
mit komfur fra trækkanalen over komfuret. Et par dage efter, at jeg
havde ringet til ejendomskontoret, dukkede en flink mand fra
Albertslund VVS op. Han ville sætte et filter, som han kaldte det,
øverst i trækkanalen – og efter lidt snak frem og tilbage, blev vi enige
om, at det også kunne være en god idé at tjekke de ventilationsriste,
der sidder over vinduerne og dørene i min bolig. Det havde jeg selv
tænkt på længe. Så længe, at jeg faktisk havde anskaffet mig en lille
rund børste til at løsne skidtet inde i hullerne i risten.
Skal jeg forsvare mig, kan jeg tilføje, at jeg i de mange år, jeg har boet
har, fra tid til anden har støvsuget ristene. Men jeg har aldrig
kontrolleret, om det rent faktisk fjernede skidtet. At det ikke har været
tilfældet, viste sig, da den flinke mand fra Albertslund VVS med sin
mobil lyste ind i ventilationshullerne. Der var masser af skidt og
snavs, og vi fandt også hurtigt ud af, at det ikke var nok at støvsuge.
Så jeg fandt min lille børste frem – og ved fælles hjælp lykkedes det at
løsne skidtet og støvsuge det ud.
Jeg har ikke haft nedfald af vand på komfuret siden, men det virkelig
forunderlige er, at min fugtmåler viser, at fugtprocenten i min bolig er
faldet med ca. 10 procent-enheder – fra ca. 50-60 til 40-50. Hvilket
har meget stor betydning for dannelsen af skimmelsvamp.
Jeg kan ikke vide, om det havde forhindret de hidtidige to
skimmelangreb, hvis jeg selv havde handlet noget tidligere. Men for
en sikkerheds skyld vil jeg gerne undskylde, at jeg ikke har gjort det
og dermed måske påført Galgebakken unødige udgifter. Jeg kan heller

GALGEBAKKEPOSTEN

ikke vide, om jeg er den eneste i bebyggelsen, der ikke renser
trækkanalerne jævnligt.
Men skulle der være andre, er min opfordring klar: Se at få det gjort!
Poul Albret, Neder 7-1b
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Er du bagud med huslejen?
Så er der hjælp at hente
Jeg hedder Laura Lorentzen og kommer fra Bo-Vest og arbejder som
økonomisk beboerrådgiver her i Galgebakken.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at Bo-Vest tilbyder beboere i alle
afdelinger gratis og anonym økonomisk rådgivning.
Jeg kan ikke komme med en pose
penge, men jeg kan vejlede dig i
økonomiske spørgsmål og hjælpe dig
med at rydde op i din økonomi.
Jeg har selvfølgelig tavshedspligt.
Jeg sidder i Galgebakken hver onsdag
på ejendomskontoret.
Kontakt mig endelig på telefon 60 35
46 63 eller llo@bo-vest.dk og aftale en
tid, der passer dig.

Galgebakkens Cykelværksted
Sønder 1-5, indkørsel B
Tlf: 28 35 03 01
Åbningstider
Man-fre: 13-18, lørdag: 12-16
Cykler repareres samme dag, som de bliver indleveret.
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Nova5 har fuldstændig mistet overblikket
Det er stærkt bekymrende at læse vores rådgiver Nova5s oplæg til den
eksterne granskning af skimmelproblemstillinger ifm. renoveringen af
Galgebakken. (http://www.galgebakken-renovering.dk/helhedsplan/notaterog-dokumenter/) Man har helt mistet fokus på den opgave, der skal løses, og
kommer derfor med en række vidtløftige forslag, som ligger lysår fra den
økonomiske ramme, der hidtil har været tale om, f.eks. en total nedrivning
og etablering af helt nye boliger.
Vi har tidligere stillet forslag til en
enkel model, som endnu ikke er
blevet ordentlig undersøgt, og
som efter vores vurdering kan
holdes nogenlunde inden for
budgettet: En isolering af
undersiden af dækket mellem
krybekælder og bolig. For at sikre
en tilstrækkelig
overfladetemperatur på dækkets
overflade vil det dog også være
nødvendigt at fjerne den isolering,
der i dag ligger mellem gulvet i
boligen og dækket.
Nova5s beskrivelse af problemstillingen mht. skimmelvækst er både
ufokuseret og fejlagtig. Vi tvivler f.eks. på, at terræn har bagfald mod
boliger, og at ydervægge er ”opklodset på kiler uden udstøbninger”, som der
skrives. Det har vi i hvert fald ikke set nogen dokumentation for. Vi finder
det også temmelig besynderligt, at Nova5 nu inddrager de tunge ydervægge
af beton, som på intet tidspunkt tidligere har været en del af
renoveringsplanen. Og så er det helt utroligt, at man betegner en
efterisolering af undersiden af betondækket som urealistisk besværlig, når
man selv ikke viger tilbage fra at komme med vilde forslag, der er langt
mere besværlige.
At det ligefrem skulle være ulovligt at isolere undersiden dækket pga. den
lave højde i krybekældrene, som Nova5 også skriver, er helt ude i skoven.
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Men det kræver, at man hurtigst muligt indleder en dialog med
Arbejdstilsynet om, hvad der skal til af oprydning, adgangsveje og tekniske
hjælpemidler osv. for at sikre arbejdsmiljøet. Derudover må man selvfølgelig
sørge for, at betondækket og alle dets gennemføringer er tætte.
Nova5 har efter mere end 4 års arbejde stadig ikke har forstået, at
Galgebakken har en kold ventileret krybekælder, og at det er halsløs gerning
at forsøge at løse skimmelproblemer i boligen ved at hæve temperaturen i
kælderen. Det kan slet ikke lade sig gøre med den sokkelisolering, som
Nova5 tidligere har stirret sig blind på – og det vil være et håbløst spild af
energi og beboernes penge at varme kælderen op, som man også har
foreslået. I øvrigt er det forbudt i forhold til bygningsreglementet.

Vil man hæve temperaturen på oversiden af dækket under gulvet er den
enkle og logiske løsning at forbedre boligens isolering mod den kolde
krybekælder. Det er på høje tid at få den løsning undersøgt - inden
renoveringen løbet helt af sporet.
Benny Klausen (Vester 8,3) og Poul Albret (Neder 7, 1b)
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Plastic Change
Inspiration til Galgebakkens affaldssortering af plastik
Stor bevilling til organisationen Plastic Change i oktober 2017
De næste 5 år kan Plastic Change arbejde på baggrund af en bevilling på
10,4 millioner kroner fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN. Siden
grundlæggelsen i 2014 er organisationen blevet drevet af frivillige med
mindre bidrag fra fonde og sponsorer, der først og fremmest er brugt til
oplysning, projekter og ekspeditioner.
I pressemeddelelsen skriver stifteren af Plastic Change, Henrik Beha
Pedersen:
”Med den markante bevilling fra de to fonde får Plastic Change den styrke
og rygrad, der gør, at vi kan engagere befolkningen og politikerne, så vi
sammen kan påvirke industrien til at tage ansvar for, at produktionen ikke
ødelægger kloden og dens ressourcer. Et ansvar der blandt andet omfatter
design af genbrugelige produkter i den gryende cirkulære økonomi.”
I Albertslund har vi haft mulighed for at stifte bekendtskab med
organisationens arbejde ved direkte besøg arrangeret dels af Miljøudvalget i
BO-VEST, dels for nylig i et samarbejde mellem Albertslund Bibliotek og
Galgebakkens Beboerhus.
Det er blandt andet på baggrund af organisationens arbejde, at Folketinget i
december 2017 sendte brev til EU-kommissionen med ønsker og
bekymringer i forhold til EU’s kommende plastikstrategi. En strategi, der på
længere sigt skal arbejde for en fremtid uden plastik i miljøet med så stor en
grad af genanvendelse, at plastikken ikke havner på forbrændingsanlæg og
lossepladser. Folketinget ønsker forbud mod mikroplastik i kosmetik- og
plejeprodukter og oxo-plast, der ikke, som det påstås af producenterne, er
bionedbrydeligt. Desuden anbefaler brevet udfasning af de kemikalier, der
forhindrer, at plastik kan genbruges. Galgebakkens beboere kan forholde sig
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i praksis til den store målsætning ved at sortere plastik i affalds-øerne og på
genbrugsgården.
Følg arbejdet i organisationen på www.plasticchange.dk eller nyhedsbrevet
info@plasticchange.org
Agendagruppen på Galgebakken

Nye tider i Tøjcafeen
Fremover modtager Tøjcafeen kun tøj/tekstiler til direkte genbrug.
Tøjet skal være rent, uden huller, og ikke alt for slidt, da Frelsens hær
i modsætning til Røde Kors (vores tidligere aftager) ikke genbruger
tekstiler, men kun modtager tøj/tekstiler til videresalg.
Der er i nærværende stund ved at blive etableret en ekstra Frelsens
Hær container bagved købmanden, da vi får virkelig meget tøj ind.
Så husk kære beboer, at både Tøjcafeen og Frelsen hær fremover
kun modtager tøj/tekstiler i brugbar stand.
Vi takker på forhånd de forhåbentlig mange brugere som vil støtte op
om det nye sorterings-system.
Hilsen fra Tøjbytteboden
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Kunst på Galgebakken
Der har været stor furore omkring vores kunst den seneste tid.
Sådan er det tit når vi får et nyt kunstværk på Galgebakken. For kunst deler
befolkningen.
"The Other Eye of the Tiger", Kristian von Hornsleth, Christian Lemmerz,
Piero Manzonis, Wilhelm Freddies , Katharina Grosses og nu Ebbe Sonne.
Listen er lang over kunstner og værker der virkelig sætter sindene i kog.
Kunstværker, billeder, film, litteratur og musik er livs overflod. Vi kan
sagtens leve uden, men livet bliver bare lidt mere spændende, når vi fylder
vores liv med andet end ilt og føde.
Jeg har selv fornyligt været inde og se filmen ” the square” som var
voldsomt anmelderrost. Det var den kedeligste og mærkeligste film jeg
nogensinde har set.
Michael Kviums billeder kan jeg godt lide, hvor andre finder dem ganske
afskyelige.
En af de bedste bøger jeg nogensinde
har læst, handler om opførelsen af en
katedral i 1100 tallet.
Vi har bare en meget forskellig
opfattelse af hvad der er godt og skidt.
Derfor er det skønt at vi har et
kunstudvalg. De kan vælge objekter og
placeringer på vegne af os alle.
Hvis vi ønsker indflydelse kan vi frit
tilslutte os forskellige udvalg og
grupper, men enige bliver vi aldrig.

Lysette, Torv 5
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Vores nye barnebarn på indkbstur
Foto: Gedske Marie Bruun Messell

Til ære for Poul Evald
Poul Evald har i årevis sagt i Agendagruppen, at vi bør give beboerne nogle
råd om, hvordan de undgår at skabe affald, og nu kommer Dansk
Naturfredningsforening så med 10 gode råd om, hvordan man bærer sig ad:
Hver dansker smider i gennemsnit 668 kg affald ud om året. Når vi smider
det i skraldespanden, ender det på forbændingsanstalten og går op i røg.På
Galgebakken og i resten af Albertslund smider vi en del mindre ud, fordi vi
kildesorterer affaldet.
Her er 10 gode råd om, hvordan du sørger for at få mindre affald ind i huset.
Køb ting der kan bruges længe
Vores nuværende opvaskebørste, som vi har købt hos Søstrene Grene dur
stadig, selvom vi nu har brugt den i næsten 1 år. Hvis vi havde købt en af de
sædvanlige billige plastbørster, ville vi på nuværende tidpunkt have smidt 4
plastbørster ud.
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Køb kun ting du har brug for
På Genbrugsgården dukker der ofte ting op, som aldrig er blvet brugt. Det
viser, at der i hvert fald er nogen, som kommer til at købe ting, som de aldrig
får brugt.
Reparer tingene i stedet for at smide dem ud
Jeg fik renser indmaden på en Grundig Radio forrige tirsdag på
Galgebakkens værksted. Den skulle ellers have været smidt ud på
Genbrugsgården som elektronikaffald..
Genbrug
Brug Genbrugsgården. For nylig fandt vi en tremmeseng til vores nye
barnebarn, ham på fotoet.
Brug Tøjbytteboden.
Køber du ind i plastposer, eller har du en mulepose, som kan bruges igen og
igen?
Lån eller byt i stedet for at købe
På Facebooksiden ”Galgebakken genbruger” kan man forhøre sig om
lånemuligheder. Der tilbydes også genbrug og efterspørges lånemuligheeder
på siden ”Galgebakken – beboernes gruppe”.
Køb noget, der aldrig bliver affald
Giv fx oplevelser i gave
Køb emballagefrit
Undgå at købe mad og andre produkter med unødig emballage. Vi køber dog
altid bananer i en tynd plastikpose, for så holder de sig friske 4 gange så
længe.
Brug emballagefri indpakning
Brug madkasser i stedet for plastposer. Hvis du skal bruge plastposer, så
brug komposterbare poser. Brug ikke stanniol, men i stedet svanemærket
madpakke-papir eller små bøtter, der kan genbruges.
Undgå madspild
Køb kun mad, som du tror, din familie kan lide. Nå, det gør du allerede.
Hold igen med at købe mad til fryseren. Det koster det hvide ud af øjnene at
holde en fyldt fryser kold, og hvis du en dag kigger fryserens indhold
igennem, vil du opdage, at 1/3 af maden er blevet for gammel.
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Fravælg fysiske produkter
Bestil et reklamer nej tak-skilt. Brug e-boks til regninger og kommunikation
med det offentlige.
Algebakkens Agendagruppe

Jul i affaldsøerne
I de fleste af affaldsøerne er der en ambassadør – en beboer i
området, som gir beboerne råd og vejledning i kildesortering af
affald. Ambassadørens navn og adresse står på en seddel i øen.
Ambassadørerne har i ugen mellem jul og nytår været i deres affaldsø for at
se, hvor godt det funkede med store gennemsigtige plastposer til papir og
silkebånd og juleting i affaldsøerne. Og faktisk er det gået ret godt.
De udleverede plastposer er blevet brugt af mange og stillet ved siden af
containerne, så restaffaldscontainerne ikke blev overfyldt. Nogle af beboerne
lagde dog deres plastpose op i en restaffaldscontainer eller i en papcontainer,
men poserne var nemme at få øje på, når man løftede låget. På den måde
undgik Galgebakken en del overfyldning af containere og fejlsortering af
juletingene.
Papcontainerne havde alligevel lidt mere forstoppelse i denne juleuge, end
de har på en normal uge. Det unnderstreger vigtigheden af, at man tramper
sine papkasser flade eller river dem i stykker, inden man lægger dem i
papcontaineren.
Agendagruppen har også spurgt Driften om, hvordan det er gået med
plastposerne i år, eller retere sagt sidste år, for det er jo julen 2017, det drejer
sig om. Driften kommer i alle affaldsøerne, og fortæller den samme historie
som abassadørerne.
Godt nytår, Agendagruppen
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Her er en artikel, der ikke var plads til i GB-posten
december 2017, selvom den kun fyldte 1 side.

Det bliver svært med mine frimærker,
når Minol kommer
Der ligger bunker af sorterede og
usorterede frimærker på mit arbejdsbord over radiatoren i mit arbejdsværelse, og det bliver bøvlet at give
varmeaflæseren plads til at aflæse
varmeforbruget.
I den forløbne måned er 2 beboere
kommet til mig med mærker. De har
begge bedt om at få at vide, om
mærkerne dybest set er noget værd.
Den ene samling kom Helle med.
Den var overraskende spændende
med mange gamle mærker fra
Danmark og Det Tyske rige, som i
1945 blev nedlagt og erstattet af Den
Demokratiske Folkerepublik (DDR)
og Vestberlin og Vesttyskland, som
efter Berlinmurens fald blev lagt
sammen til det Vesttyskland, vi har i
dag. Mange af mærkerne havde jeg
til min overraskele ikke i min egen
samlng. Jeg har returneret samlingen
til hende med en cirkaopgørele af
mærkernes værdi. Desværre kan hun

kun forvente at få 300 kr. for dem i
en frimærkebutik, fordi frimærkebutikkerne beregner sig en høj
avance for at videresælge mærker.
Men nu ved hun det.
Den anden samling kom Ulla med.
Den var betragteligt mindre, men de
fik mig alligevel også op på
dupperne. Der var en del danske
frimærker, som jeg ikke havde i min
samling, og også en del frimærker
fra Det Tyske Rige og DDR og
Vesttyskland og Sovjetunonen, som
jo også i dag er nedlagt.
Min samling vokser og vokser, og
jeg ved ikke, hvem der vil blive glad
for at få den foræret, når jeg en dag
dør. Min kone får min samling af
julefrimærker.
Jeg forærer dubletter væk, og er frisk
på at bytte frimærker.
Lars Messell
Vester 2-14
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Min næstbedste julegave
I år fik jeg 500 g uvaskede frimærker fra Vesttyskland. Jeg vandede og
regerede i flere dage ved køkkenbordet, og bagefter sortederede jeg
dubletterne fra og fandt AFA-kataloget frem for at identificere mærkerne.
Der var alt, hvad mit hjerte kunnne begære – borge og slotte, kendnisser og
velgørenhedsmærker, sport og kultur og natur og malerier. Min samling fra
Vesttyskland blev på den måde dobbelt så stor.Satte mærkerne ind i
kronologisk rækkefølge i et indstiksalbum og lagde alle dubletterne ind i en
skotøjsæske.
Nu går jeg videre med mine mærker fra England, som har ligget ½ års tid og
ventet på, at det blev deres tur. Og USA måske,
Min bedste julegave vil jeg ikke fortælle om, for den er et privat anliggende.
Lars Messell
Vester 2-14

Nød lærer nøgen kvinde at spinde

Foto: FotoJesper.dk

To gange har jeg været i nød.
Første gang var på min bjerg-

vandring på Mount Kenya på vej
over toppen. Vores hold stod op kl. 5
om morgenen, så vi kunne nå de
sidste 300 meter op, inden det blev
aften igen. I Kenya står solen altid
op kl. 6 og går ned kl. 18, fordi det
ligger ved Ækvator, så det var
bælgmørkt, da vi stod op, selvom
himlen var fyldt med et hav af
stjerner. Forrest gik guiden – med
pandelampe, og de andre på holdet
som havde pandelampe. Mig og
resten fulgte efter uden at kunne se
en fod for os. Meget lidt sjovt at
klavre i den time, der gik, før solen
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stod op.
Anden gang var forleden i Galgebakkens vaskeri efter skumringstid.
Her tænder lyset automatisk, når
man træder ind med sit vasketøj. Det
slukker så bare automatisk igen, hvis
man står et sted, hvor bevægelsesmåleren ikke kan se, at man er i
vaskeriet. Det vidste jeg egentlig
godt fra tidligere besøg, og
opskriften på løsning af det prolem
er, at man foretager livlige kropsbevægelser i et område, hvor
bevægelsesmåleren kan se, at man er
der. Men lige den dag tænkte jeg, at
jeg ville gå over ved siden af
strygerullen, hvor opslagstavlen
sidder for at se, om der var kommet
noget nyt.
Midt i læsningen af opslagstavlens
sedler slukker lyset så.
Det har fået at vide af
bevægelsesmåleren, at vaskeriet er
forladt. Nå tænker jeg, jeg må hellere
foretage nogle livlige krops-

bevægelser et af de steder i
vaskeriet, hvor beægelsesmåleren
kan se mig, og derfor bevæger jeg
mig energisk igennem det mørklagte
vaskeri hen imod lægge-tøj-sammen
bordene.
Det skulle jeg aldrig have gjort.
På vej derhen i mørket ser jeg ikke
den store firkantede gulv-til-loft pæl,
som af en eller anden grund er sat
op. Jeg ramler lige ind i den med
panden. Boing.
Mine Briller ryger af og ender uskadt
på gulvet. Men værre md panden,
den får en stor bule.
Der kommer nok aldrig oplyste
vandrestier på toppen af Mount
Kenya, så jeg har afbestilt min næste
tur derned, men jeg får nok svært
ved at få konen til at tage tørnen med
vasketøjet.
Lars Messell - Vester 2-14
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Skakklubben
Vi spiller fremover hver anden mandag kl. 20 i Gammel Pub.
For februar og marts skal du derfor sætte x i din kalender mandag den 12.
februar og mandag den 26.

Her er lidt om vores spilleaften i januar:
Mandag den 8. januar
Vi havde det sjovt.
8 spillere ved 4 skakbrætter.
Vi nåede 3 spil og fik derfor gjort bekendtskab med 3 modstandere.
Ingen af os gjorde rent bord, så alle
gik hjem med blod på tanden til en ny skakaften.
Højdepunkter
Lars brugte Pirks åbning og overvandt sin modstander uden
vanskeligheder i de første 2 spil, men i sit tredje spil gik det galt for
ham. Han snuppede en bonde, som blev dyr for ham, fordi 4 træk efter
slagtede Søren hans dame.
Lysette hentede sig en uventet sejr over barnebarnet. Han opgav, da
hun fik ført en bonde frem og fik den forvandlet til en dronning.
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Vores pensionerede præst fra Herstedvester Kirke måtte se sig besejret
af Søren, men Søren var så venlig at vise ham, hvilke taf hans træk,
der havde været en dum idé.
Det kan præsten godt se.
Mandag den 22. januar
Vi aflyste spilleaftnen, fordi der var beboerøde samme aftentil at finde
ud af hvordan man bruger sine heste til at lavealødelæggende
springergafler.
Men vi glæder os til at se dig fremover.
Galgebakkens Skakklub
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Ejendomskontoret flytter til Øster 10,7 A.
I forbindelse med flytningen vil Ejendomskontoret være lukket
mandag d. 12. februar og tirsdag d. 13. februar.
Ved akut brug for hjælp i ovenstående tidsrum (her tænkes kun på
manglende varme/vand, kloakstop eller vandskade) kan I kontakte:
BO-VEST på 88 18 08 80

Beboeradgang til Ejendomskontoret vil være fra havesiden

Beboerindgang

Indkørsel C

Grunden til at Ejendomskontoret flytter er skimmelsvamp under gulvene.
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FORKÆL DIG SELV - MEGET BILLIG
LUKSUSFERIE
I TIME SHARE LEJLIGHED
Hotel Strandslot, Sandvig Bornholm
Lørdag 5. maj – lørdag 12. maj (Kristi Himmelfarts ferien)
Lørdag 12. maj – lørdag 19. maj 2018
Pris: kr. 2.900 pr. uge (normalpris: 5.500). Prisreduktion for 2 uger
Virkelig lækker børnevenlig luksuslejlighed med FRI ADGANG TIL
SOLARIUM, BOBLEBAD OG SAUNA. Alt inklusiv i prisen: El,
slutrengøring, sengetøj.
2-værelses luksuslejlighed med havudsigt og balkon og med udsigt til
Hammerknuden. Hvor der er mulighed for at gå turer i den smukke fredede
natur med masser af klipper. Med plads til 4-personer lige ud til dejlig
strand.
Se hjemmesiden for flere informationer: www.strandslot.dk

Lej fantastisk, billigt hus i Egypten, og oplev et
spændende, lokalt og ikke turistet Egypten
Oplev et spændende land, Egypten hvor du/I kan se f.eks. pyramider i Cairo.
Moses bjerget og Skt. Katharinaklostret. Svøm med delfiner i Dolphin Reef i
Eilat, Israel. Petra i Jordan (1 ½ time med båd fra huset). Safariturer og
koralrev f.eks. Blue Hole for snorkling og dykning. Nilekrydstugt,
templerne, kongernes dal og slusen i Esna, de farverige Nubiske Egyptere i
Luxor, Aswan.
Henvendelse og yderligere oplysninger
Rigmor tlf. 26 70 28 79 – mail: b.rigmorhansen@gmail.com
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Galgebakke-kontakter

(ajourført 27. oktober 2017)

GAB – Galgebakkens
AfdelingsBestyrelse

Kontaktpersoner
til GABs udvalg

Afdelingsbestyrelsens fællesmail
(direkte til alle GAB medlemmer):
bestyrelsen@gbakken.dk

Agendagruppe
Lars Messell
Vester 2-14
20 14 06 10
lokomohinken@
hotmail.com

Formand: Lasse Wilson,
lh@wilson-gruppen.dk,
Skrænt 3-2, 28 86 52 07
Kasserer: Thomas R. Rasmussen
Pilemose7@gmail.com
Øster 9-6 A, 31 42 95 85
Biba Schwoon,
bibaschwoon@comxnet.dk ,
Sønder 1-1B,
43 64 79 80 | 23 43 39 09
Birthe Y. Nielsen,
birtyn57@gmail.com,
Over 1-3, 26 74 83 50
Sten Søndergaard, sts@ucc.dk,
Over 10-5, 41 89 78 71
Lars Skovenboe, skovenboe@
post.tele.dk, Neder 5-2B.
44 44 44 90 | 22 99 24 24
Zahir Bashir,
zahirbashir4@gmail.com, Over 31B, 20 63 84 95
Suppleanter:
Bo Ragnvald,
boragnvald@gmail.com,
Øster 10-11, 28 35 68 86
René Leisin,
reneleisin@comxnet.dk, Neder 2-3A,
51 39 40 33
Mathias Hansen, Sten 2-12 A,
mathiasrudhansen@gmail.com
Sekretær: Sten Hansen,
galgebakken@mail.dk
GAB kontoret, Mark 2-6, 43 64 15
02

Byggeudvalg/
Helhedsplan udvalg
GAB medlem
Biba Schwoon
Grønt udvalg
Niels Enevold
Sønder 1-1B
43 64 79 80
Niels.enevold@
comxnet.dk
Husdyr udvalg
Heidi Nielsen
Over 10-6A
26 13 08 66
hnielsen1966@
gmail.com
Husreglement
udvalg
GAB medlem
Birthe Y. Nielsen
IT Udvalg
GAB-medlem
Biba Schwoon
Kunst udvalg
GAB-medlem
Birthe Y. Nielsen
Legeplads udvalg
GAB-medlem
Biba Schwoon
Unge udvalg
GAB medlem
Lasse Wilson
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Kontakt til
øvrige

beboergrupper
GBs repræsentant i
Brugergruppen:
Birthe Y. Nielsen
(GAB medlem)
Beboerhusgruppe
n
Dorte Brink
Mark 4-5B
Bakkens Horn
Preben Iversen,
Vester 5-4,
22 51 06 80
Genbrugs
gruppen
Annette Schrøder,
Vester 8-7,
23 81 83 53
Koret
Jette Rank
Vester 2-13
22 85 74 60
Pensionist klub
Henrik Nordfalk
Torv 7-3
43 64 14 51
42 96 51 51
henrik.nordfalk
@gmail.com
Petanque gruppe
Steffen Stripp,
Sønder 4-15A
23 29 69 28
Udstillingsgruppe
n
Margit Kristensen
Klok, Sønder 2-2,
21 28 93 03 &
Hanne Skov,
Skrænt 6-11A,
27 29 13 99

Kontakt til øvrige
beboergrupper
Råd og hjælp til at komme på GB’s itnetværk & YouSee
Kristian Olesen, Vester 2-15, 2836 5081,
kmo@post3.tele.dk
Ervin Olsen, Torv 1-6a, 2045 7830,
ervinolsen@gmail.com
Galgebakkeposten
Jytte Jørgensen, Torv 7-10, 30 13 49 76
galgebakkeposten@hotmail.com

Galgebakkesteder,
telefontider & åbningstider
Ejendomskontoret
Galgebakken Mark 2-6
Tlf.: 88 19 02 15,
galgebakken@bo-vest.dk
Ejendomsleder: Susanne Palstrøm
Ejendomsmester: Peter Stenberg
Driftssekretær: Irene Monberg
Driftssekretær: Betina Jarnved
Træffetider – alle hverdage
Telefonisk:
08.30-9.15
Onsdag tillige
16.00-17.00
Personlig:
08.00-08.30
onsdag tillige
17.00-18.00
Vagtordningen: 70 25 26 32
Kan bruges uden for normal arbejdstid
ved alvorlige driftsforstyrrelser
BO-VEST, Stationsparken 37,
2600 Glostrup, tlf.: 88 18 08 80
bo-vest@bo-vest.dk www.bo-vest.dk
Åbningstider:
Mandag
10.00-14.00
Tirsdag
10.00-14.00
Onsdag
10.00-14.00
Torsdag
10.00-17.00
Fredag
10.00-14.00
Økonomisk beboerrådgiver:
Laura Lorentzen
60 35 46 63, llo@bo-vest.dk
BO-VESTs hjemmeside for
Galgebakkens Helhedsplan:
www.galgebakken-renovering.dk

GAB-kontor og mødelokale, Mark 26, tlf: 43 64 15 02,
galgebakken@mail.dk
GAB-sekretær: Sten Hansen
Fast træffetid: Onsdag kl. 17.00-18.00
Galgebakkens hjemmeside:
www.gbakken.dk, Administrator:
galgebakken@mail.dk
Beboerudlånet, Torv 2-14D
Udlån af Beboerhus, værktøj og meget
andet – se listen på GB-postens bagside
åbent: tirsdag-fredag kl. 16.30-18.00
lørdag:10.30-11.30
Beboerhuset, Torv 2-12A
tlf. til køkkenet: 43 62 22 17
Genbrugsgården, Øster 7-11
Stort affald, miljøfarligt affald,
genbrugsting mv.
åbent: Onsdag 16.00-18.00 og
søndag kl. 11.00-13.00
Tøjcaféen, Sten 2-26
Åben: Onsdag kl. 16.00-18.00 og
søndag 11.00-14.00
Aflevering af genbrugstøj KUN i
åbningstiden. Kontakt: Maj-Brit Lykke
Ejby, maj-britlykke@live.dk, tlf.: 51 91
12 62
Affaldsøerne er døgnåbne
MEN KUN til almindeligt husholdningsaffald. IKKE møbler, TV’er
mv.
Cykelværkstedet, Sønder 1-5
Tlf: 28 35 03 01
Åbent: Mandag – fredag 13.00-18.00
lørdag 12.00-16.00.
Købmanden, Torv 2-10A
Tlf.: 43 64 00 22
Åben: Alle ugens dage kl. 8.00-19.00
Lokalbetjent Vest
Jes Kjærsgaard Mølbak
Helgehøjs Allé 81, 2630 Tåstrup
Tlf.: 34 86 14 48, mobil: 72 58 76 85
Jmo014@politi.dk

YouSee 70 70 41 24
kundeservice@yousee.dk
Tlf.-tid: Mandag-torsdag 8.30-17.30,
fredag 8.30-16.30

GALGEBAKKEPOSTEN

Fra Beboerudlånet

Torv 2-14D. Tlf.: 43 64 70 75, udlaan@gbakken.dk
Åbningstid: Tirsdag - fredag kl. 16.30 - 18.00, lørdag kl. 10.30-11.30
Beboerhus:
Fredag/lørdag & helligdage
1000/1000
Alle andre dage:
1000/500

Borde (80x120 cm.) & stole.
inkl. trækvogn pr. gang: 200/10 & 3
(skal bestilles min. dagen før brug).

Tilbehør såsom slibebånd, slibeskiver &
slibepapir samt klinger til stiksav mm.
kan købes til dagpris i udlånet.

Pub:
Fredag/lørdag & helligdage
1000/500
Alle andre dage:
1000/250
Betaling er delt i to: Depositum & leje:
Depositum betales ved bestilling af
Beboerhus/Pub. Max 6 mdr. før
brugsdato. Leje skal betales sanest 3
uger før brugsdatoen. Ved afmelding
inden 3 uger før denne dato refunderes
depositum. Ved afmelding hhv: 2 & 1
uge før brugsdato refunderes
depositum + hhv. 70% & 28% af lejen.
Benyttes lokalerne ikke, og afmelding
undlades, refunderes kun depositum.
Når Beboerhus/Pub afleveres,
refunderes depositum, såfremt
lokalerne er i orden. Aftal gennemgang
af huset ved betaling af leje.
Fadølsanlæg (Beboerhuset):
Fustager skal købes i udlånet, og
bestilles senest 8 dage før brug.
100/650
Fadølsanlæg (mobiltanlæg).
(Fustager skal købes i udlånet, og
bestilles senest 8 dage før brug).
100/650
Presenninger (5x4m). pr. gang: 50

Værksteder:
Autoværksted
Stor lukket autohal
Træværksted

100/25
100/10
100/10

Portnøgle (kørselstilladelse fås i
udlånet)
300/0
Værktøj, mm.:
Boremaskine. Bore-/skruemaskine.
Båndpudser. Cykelanhænger.
Exentersliber. fliseskærer. Græstrimmer.
Haveredskaber. El Hæftepistol.
Hækkeklipper. El Høvl.
Klaverseler. Rundsav med skinne.
Rystepudser. Slagboremaskine.
Borehammer. Stiksav. Stige (5 ell.
6,2m). Symaskine. Sækkevogn.
Tapetafdamper. Tapetbord (incl
værktøj). Trekantsliber. Trækvogn.
Trillebør/kærre. Tæpperenser.
Varmluftspistol. Vinkelboremaskine.
Vinkelsliber. Weekend-børneseng.
Spørg om det du mangler!
Værktøj til nedtagning af espalier.
Værktøj til slibning af terrazzogulv
i badeværelse (2 maskiner).
Værktøj Leje 10 kr. Pr. døgn
Weekend = 2 x døgntakst
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