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Indhold i dette nummer 
 

 Genbrugsgården 

 Nabo-konkurrence 

 Månedens portræt 

 GAB!? 

 Hvor er nøglen? 

 Og en masse andet godt … 

 

Om Galgebakkeposten 
Galgebakkeposten produceres af en åben beboergruppe, og udkommer 

10 gange om året - i februar, marts, april, maj, juni, juli, september, 

oktober, november og december.  

 

Annoncer og læserbreve  
Galgebakkeposten bringer læserbreve, køb og/eller salg og ønsker om 

lejlighedsbytte fra læserne. Dette er gratis. Desuden optager Galgebak-

keposten annoncer fra private firmaer, der ligger på Galgebakken. Gal-

gebakkeposten er beboernes blad, og derfor bringer bladet alt, hvad 

beboerne ønsker offentliggjort – undtagen hvis det er for langt, inde-

holder klart ukorrekte oplysninger eller er personkrænkende. 

 

Format: Vi modtager meget gerne artikler i Word  

(eller andet tekstbehandlingsprogram) – og helst ikke PDF. 

Kontakt: galgebakkeposten@hotmail.com 

Tryk: ABC Tryk, post@abc-tryk.dk 

Mere info: www.galgebakken.dk | www.galgebakken-renovering.dk 

 

Deadline for næste nummer: 5/4 2018, kl. 19.00  
 

Redaktion  
Jytte Jørgensen (red.ansv.), Torv 7-10, 30 13 49 76 

Mikkel Messell, Øster 9-8, 22 29 40 88  
Nina Vestergaard, Vester 9-18 A, 43 64 54 63  

Lars Messell, Vester 2-14, 20 14 06 10 

Lysette Kofoed, Torv 5-11, 21 65 12 65 
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Lørdagsfodbold på 'Rockerbanen'  
 
Kom til lørdagsfodbold 14-16 på 'Rockerbanen' i skovbrynet mellem 

AIFs baner og Baunegården. Alle er velkomne og vi spiller HELE året. 

Find os evt. på Facebook under “lørdagsfodbold 14-16“ – Thor Hansen 

 

 
 

 
Vinterbilledet er taget af Kristian Mikael de Freitas Olesen 
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Det sker! – på Galgebakken 
 
Brasiliansk mad og stærk rock 

Næste arrangement er lørdag d.10. marts kl.18.00 hvor kokke fra Vester 

2 og 9 vil lave spændende Brasiliansk mad. Menuen lyder på den brasi-

lianske nationalret "feijoada com arroz". En gryderet med bønner, for-

skelligt kød og den portugisiske pølse chouriço. Desserten vil være en 

brasiliansk inspireret kage. Til maden vil der være mulighed for at købe 

den brasilianske nationaldrik caipirinha.  

Kl. 20.00 spiller ”The Rockband” op til dans. Bandet har ikke før været 

på Galgebakken så vi glæder os til at høre dem.  

 

Henrik Strube og Pete Repete 

Allerede d.13. marts er der igen musik på scenen i Bebeoerhuset. Det er 

Henrik Strube og Pete Repete, som spiller og fortæller historier. Begge 

musikere er kendt fra utallige sammenhæng i dansk rockmusik gennem 

næsten 50 år. Henrik Strube var bl.a. guitarist i det legendariske band 

”Røde Mor” og han har også haft en lang solokarriere. Pete Repete har 

spillet med store danske rocknavne, som bl.a. Big Fat Snake, Malurt, 

CV Jørgensen, Sanne Salomonsen m.fl. Henrik Strube har desuden 

gennem en årrække arrangeret historiefortælling, så der er lagt op til en 

interessant aften med de to herrer.  

Billetter fås på Albertslund Bibliotek for kun 50 kr. 

 

SKULLE DER IKKE VÆRE NOGLE FLERE, SOM HAR LYST 

AT LAVE MAD I SPISEHUSET?  

Der mangler kokke og madhold i april og maj. Meld jer, som altid trygt 

til undertegnede på udlaan@gbakken,dk eller 4364 7075 eller på Face-

book. 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Seidenfaden, Aktivitetsmedarbejder 
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Konkurrencetid 

Her på redaktionen vil vi gerne sætte fokus på det gode naboskab, og 

håbe på at det sætter lidt positive tanker i gang, om hvordan vi bor så 

tæt på hinanden. Det er ikke altid let.  

Men hvem har Galgebakken bedste nabo. Er det mon dig? Hvis du me-

ner det, så fortjener vedkommende en nominering.  

Skriv til os om hvorfor netop din nabo er bedst.  

Der står en præmie på højkant til den bedste nabo, sponseret af 

vores rare købmand Asif.  

Vi trækker lod bland besvarelserne inden næste Galgebakkepost.  

Du kan smide din nominering med begrundelse samt navn og adresse 

på bedste nabo, ind i postkassen i Torv 5-11 A (Lysette) inden den 

21.03.2018. Eller indsende en mail MÆRKET: KONKURRENCE i 

emnefeltet, til mail: Galgebakkeposten@hotmail.com 

Så bringer vi begrundelsen og tager et pænt foto at vinderen til næste 

måneds blad.  
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Min bedste nabo 
Navn på nomineret nabo: _________________________________ 

Adresse på nomineret nabo: _______________________________ 

Dit navn: _______________________________________________ 

Begrundelse for nomineringen: 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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Fastelavn 
 
Fastelavn var, som altid en kølig oplevelse vejrmæssigt. Det gjaldt om 

at slå hårdt til tønderne for at få varmen og efterfølgende skynde sig ind 

i Beboerhuset til varm kakao med flødeskum og fastelavnsboller.  

 

Nogle af tønderne måtte de mindste kæmpe hårdt for at slå ned. Det gik 

så noget hurtigere i den voksne ende hvor titelkampen, som henholdsvis 

kattedronning og kattekonge også var intens.  
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Hornorkesteret havde inden tøndeslagningen gået forrest i fastelavnsop-

toget og i Beboerhuset underholdt spillemændene Carsten og Kristian 

med de traditionelle fastelavnssange m.m.  

 

Efter at kattedronninger og kattekonger i alle aldre var blevet kronet 

sluttede en hyggelig fastelavnssøndag på Galgebakken. 

 

Henrik Seidenfaden, Aktivitetsmedarbejder 
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I regn og slud … med brækket lårben! 
 
Galgebakkepostens Lars Messell havde et slemt fald med sin cykel på 

vej til produktionen af denne måneds post – han brækkede lårbenet og 

blev slemt tilredt. Vi ringede straks 112 - ambulancen kørte ind ad ind-

kørsel B, men havde ingen nøgle 

til porten. Det betød jo desværre, 

at hele processen blev forsinket – 

og det er ikke sundt at ligge med 

et brækket lårben i minus 5 gra-

der på den frostkolde jord i 20 

minutter! 

 

Godt det ikke var et hjertestop 

eller lign.! 

 

En nøgle til løsningen 

Hvorfor havde de ikke nogen nøgle til bommen? Ejendomskontoret 

fortæller, at spørgsmålet vedr. nøgler og ambulancer har været vendt 

flere gange, men at det desværre er et problem, der er svært at finde en 

løsning på – og at alle boligområder med aflåste bomme desværre har 

samme problem som os. 

 

De forskellige firmaer/regioner der kører ambulancekørsel, kan ikke 

blive enige om en fælles løsning til en nøgleboks. Vi har derfor ikke et 

sted/instans vi kan udlevere en nøgle til, så de alle kan komme ind. 

 

Det er jo ret trist og besværligt … men der arbejdes på en løsning, og 

det er godt! 

 

God bedring! 

God bedring til stakkels Lars, der i skrivende stund er blevet opereret 

og ligger på Hvidovre Hospital og savner sin skrivemaskine, sin kone 

og sine cigaretter. 

 

Red. 
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MÅNEDENS PORTÆT – AF LYSETTE HANSEN: 

Maria Louise Lyng Ottesen - Mark 2 

Hvem er du?  

Jeg er 46 år og bedemand på 16 år (egen 

butik i kanalens kvt. 64).  

2 børn, en på 20 år og en på 8 år. J 

eg er fodboldtræner i AIF for U9 piger. 

Jeg er kattedame.  

Hvornår flyttede du ind på 

Galgebakken?  

Min familie flyttede ind i maj 1971, i 

den første længe i Vester. Jeg har boet i 

alle slags boligtyper siden da.  

Hvorfor valgte du som voksen at blive boende på Galgebakken?  

Det er her jeg har haft min gang og mit netværk hele livet. Jeg elsker 

der er plads til alle. Også de skæve eksistenser. Det er trygt at have 

børn heroppe. Og jeg elsker at vi har så meget natur omkring os. Øn-

sker man at passe sig selv, får man lov til det. Og ønsker man at deltage 

i de forskellige udvalg eller grupper, er man altid velkommen til det. 

Miljøet er helt specielt. Og det er menneskerne også.  

Hvordan bruger du fællesskabet og aktiviteterne?  

Jeg er altid med til fastelav, majfest, høstfest osv. Og jeg er med i 

”småbørns gruppen” der laver mad i spisehuset engang i mellem. Det er 

desværre ikke helt nok jeg får brugt spisehuset. Og det kunne jo i virke-

ligheden lette ens hverdag. 

Jeg bruger enormt meget Genbrugsgården og Tøj-bytte-boden.  Og jeg 

lægger mange penge hos Købmanden for det er så vigtigt at støtte vores 

rare købmand Asif. Benytter mig også at vores billige cykelsmed. 
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Hvad ville du ændre hvis du frit kunne bestemme?  

Hvis jeg frit kunne vælge ville jeg foretrække vores huse væsentligt 

forbedret. Selve det arkitektoniske kan jeg rigtig godt lide, jeg kan godt 

lide det høje og lave blandet sammen. Men når det er sagt, så …  

Jeg er så træt af skimmelsvamp. Frustreret over vi bliver nødt til at bo i 

huse vi bliver syge af. Når nu vi har valgt at blive boende her af lyst. 

Jeg vil gerne have helt nye køkkener og badeværelser (med varme i 

gulvet). Jeg ville ønske at de flade huse havde ovenlys vinduer, da der 

er meget mørkt i stuen. Parkeringspladsen blev asfalteret og der blev 

tegnet båse. Ingen træer, gerne buske. Man kunne have en plads (f.eks. 

lige før Genbrugsgården på indkørsel D) til div. trailere, anhængere og 

campingvogne, for at frigøre flere pladser til alm. personbiler. Jeg bli-

ver en smule provokeret af pengebrugen på kunst og unødige tårne. Jeg 

mener vores bebyggelse er klemt nok økonomisk. Så det er lidt noget 

pjat når her er så smukt i forvejen. (hele Nova5 udgiften ønsker jeg slet 

ikke at kommentere på, for det er så dumt).  

Hvis du frit kunne vælge, hvad skulle der så til for at Galgebakken 

blev Danmarks bedste sted at bo? 

Så ville jeg ønske at os yngre ville engagere os mere i div. grupper. For 

at få mere medbestemmelse. Der er en grim tendens til at forvente at 

tingene bare sker og er perfekte. Der er ikke meget plads til fejl og 

mangler, i forbindelse med arrangementerne. Gud nåde og trøste hvis 

slikposerne er for små, eller der ikke er varmt vand i hanen. Der er ble-

vet længere mellem forståelsen mellem mennesker, mht. ved boldspil, 

hundegård, private fester og så fremdeles.  

Vi bryster os af samhørighed, og må derfor værne om den. Vi mangler 

en frisør. Og gerne andre erhvervsdrivende. 

Til slut: Trods fejl og mangler, elsker jeg at bo her.  

 

Vi agter at lave et portræt af en tilfældig beboer i hvert nummer af 

GalgebakkePosten fremover. 
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Galgebakken er ikke en ghetto 

Galgebakken er ikke en ghetto ifølge Boligministeriet. Antallet af be-

boere med sort straffeattest og antallet af arbejdsløse og antallet af be-

boere med anden etnisk herkomst er for lille.  

De berørte ministre ser derfor ingen anledning til at aflægge bebyggel-

sen et besøg beskyttet af livvagter og helikopterovervågning, ej heller 

lægges der i de berørte ministerier planer om at rive dele af Galgebak-

ken ned for at bygge ejerboliger. 

… men regeringen forventer, at kommunen benytter sin 25%s anvis-

ningsret til at anvise bolig på Galgebakken udenom den eksisterende 

venteliste til lejlighedssøgende, som ikke tilbydes lejlighed i ghettoom-

råder, og at kommunen i øvrigt tvinger børn af fremmed herkomst til at 

sende deres børn i daginstitution, med mindre de vælger selv at gøre 

det, og eftersom regeringen i Folketinget synes at have opbakning fra 

Socialdemokratiet til at finansiere ghettoplanens aktiviteter med midler 

fra Landsbyggefonden, som beboerne har betalt for at kunne få billige 

lån til renoveringer, og som Landsbyggefonden har betænkt Galgebak-

ken med lånebevillinger til en nødvendig renovering, så hænger denne 

renovering lissom i en tynd tråd, Galgebakken har fået en foreløbig 

bevilling, og den kan man jo juridisk set ikke trække tilbage, men så-

fremt Helhedsplanen for Galgebakken viser sig at kræve et et større lån, 

må Landsbyggefonden overveje sagen grundigt, hvilket den i øvrigt 

altid gør, men specielt i denne situation, hvor der ikke bli'r så meget at 

låne ud af, vi skal i øvrigt fra regeringens side opfordre Galgebakkens 

afdelingsbestyrelse til at sikre, at der ikke gives plads i bebyggelsen til  

udvikling af parallelsamfund. 

Lars Messell, Vester 2-14 
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Fratrædelse af medarbejder 
Ejendomsmester Peter Martin Stenberg, er fratrådt sin stilling pr. 28. 

februar 2018. Peter har fået tilbudt en lignende stilling, inden for pri-

vatbolig-udlejning. Her skal Peter varetage flere boligafdelinger, og stå 

for større boligrenoveringer. 

Vi ønsker Peter tillykke med den nye stilling, og er gået i gang med at 

finde en ny Ejendomsmester. 

Med venlig hilsen 

Susanne Palstrøm, Ejendomsmester 

 

Valg til Galgebakkens bestyrelse/GAB 

Når der skal være valg til GAB på næste beboermøde (Regnskabs- 

beboermødet den 22. marts) har jeg et stort ønske til de, der stiller op 

for at blive valgt.  

Jeg foreslår, at enhver kandidat til GAB 

skal forberede sig på at fortælle, hvilke 

mærkesager, som vedkommende vil 

”kæmpe” for.  

Altså kandidaterne bør stille sig op på 

beboermødet og argumentere for, hvor-

for det er vigtigt for dem at komme i 

GAB, og hvordan de vil arbejde for at Galgebakkens beboere får de 

bedst mulige boligforhold, såvel fysisk som socialt. 

Venlig hilsen Jette Rank, Vester 2-13 

  



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 14 
 

Skakklubben 
I marts mødes vi i Gammel Pub klokken 20 mandag den 12. marts og 

den 26. marts. 

 

Der kommer blandt andet (måske) en nybegynder, som glæder sig til at 

lære de mest elementære ting.  

Også andre nybegyndere er velkomne, og så er der selvfølgelig også 

plads til alle de andre mere eller mindre erfarne. 

Kontakter: 

 Lars Messell (lokomohinken@hotmail 

 Søren Vinzent (vinzent.comxnet@dk)  

 Poul Evald (poulevaldhansen@hotmail.dk)c 

 Steen Lundøer (lundoer@yahoo.dk)  

Venlig hilsen Skakklubben 

  

mailto:lokomohinken@hotmail
mailto:vinzent.comxnet@dk
mailto:lundoer@yahoo.dk
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GAB - det er kedeligt og kun for ”de 

samme gamle beboere”……. Eller hvad?  

GAB = Galgebakkens Afdelings Bestyrelse 

Det er en gruppe Galgebakke beboere der er blevet valgt på et årligt 

beboermøde, til at styre og bestemme på alle beboers vegne.  

Man kan en gang om året stille op, når der er valg til bestyrelsen. Hvis 

man er heldig at få stemmer nok, kommer man ind og får medbestem-

melse for en 2-årig periode. Det er frivilligt og ulønnet. Hele bestyrel-

sen skal naturligvis blive enige om de forskellige ting de arbejder med. 

Der er efterhånden kommet en masse ”nye” ind i GAB, så den genera-

tionsudskiftning mange har råbt op er i fuld gang.  

Ting GAB tager sig af kan f.eks. være: HPU, Ny materialegård, P-

pladserne, Beboerlokaler, Revision af div. regelsæt, TÅRNET, Lege-

pladserne, Digitalt beboerdemokrati og Boligpolitisk arbejde. 

HPU= Helheds Plan Udvalget 

Det er en gruppe medlemmer fra GAB der tager sig af alt hvad der ved-

rører den forestående renoveringen af Galgebakken. De skal samarbej-

de med Bo-Vest (boligselskabet), Kommunen, Landsbyggefonden (dem 

der skal støtte os med penge så vi ikke får høje huslejestigninger), Nova 

5 og Orbicon som rådgiver teamet.   

 

BM = Beboer Møde 

Beboermøder er her ting bliver besluttet. Alle beboere har adgang og 

dem med en Bo-Vest kontrakt er stemmeberettede. Her kan de give 

deres mening til kende. Og selvom det tit er de samme der dukker op til 

møderne, er det ret sjovt og spændende at følge med i og få lov at være 

med til at beslutte ting og sager. Vi på redaktionen opfordre alle der kan 

afse tid, få passet børn, byttet vagter osv, til at møde op. Vel mødt. 

Skrevet af Lysette Hansen 
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Genbrug af plastik 
Det er en myte, at det plastikaffald, som du smider i affaldsøens pla-

stikcontainer, bare bliver brændt. 

Det bliver presset sammen i 300 kg tunge baller på Vestforbændingen, 

og bliver så kørt til sortering i Tyskland, og 75 % kan genbruges. Der 

findes endnu ikke et sådant sorteringsanlæg i Danmark endnu, men ...  

Forsøgsstationen Amager Ressourcecenter 

En busfuld albertslundere blev af  Albertslund Kommune med Alberts-

lund Agendacenter kørt ud at besøge  ARC, som er en forsøgsstation, 

hvor man blandt andet forsøger sig med at genanvende dansk plastik.  

På ARC har man indrettet et miniature sorteringsanlæg med det samme 

maskineri som i Tyskland. Maskineriet kan bruges på forskellige må-

der, og forsøget på ARC går ud på at bruge maskinerne, så der kommer 

den bedste og billigste sortering af dansk plastikaffald.  

Den bedste sortering er, når man får sorteret plastikken op i fraktioner, 

som dansk industri og danske supermarkedskæder kan bruge til frem-

stilling af ny plastik. Sorteringen bliver billigere, jo mindre ikke-plastik 

der i det affald som skraldevognen kommer med.  

Forsøgsstationens maskineri 

Det var spændende var at se sorteringsanlægget, Selvom der var tale 

om et miniature-anlæg, fyldte maskinerne cirka en mindre flyhangar. 

1. En ”bag-opener” 

Når skraldebilen har afleveret sit plastikaffald, bliver det kørt op på et 

stort grønt bånd, hvor alle lukkede poser bliver klippet op af en kæmpe 

saks, Plastikken kan jo nemlig først sorteres, når de enkelte stykker 

affald er skilt fra hinanden.  

 

2. En ”vind-sigte” 

Næste step på båndet er, at affaldet bliver kørt ind i en ”vind-sigte”. En 
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gigantisk hårtørrer. Her blæser en luftstrøm op igennem affaldet. Med 

den rette strømhastighed får man alt det lette plastik – plastikfilm og 

den slags  - blæst op i en beholder for sig. Lige til at genbruge, fordi det 

består af to-tre kendte plastiktyper. 

 

3. En ”tromle-sigte” 

Det grønne bånd kan også køres ind i en tromle med huller i kanten. Så 

går tromlen i gang med at køre rundt. Med den rette tromlehastighed 

medfører centripetalkraften, at alt det, som ikke er plastik, bliver presset 

ud i tromlekanten.  

Det koster penge at køre sådan en tromle rundt, så der spares penge, når 

forbrugerne undlader at smide ikke-plastik-ting i plastikcontaineren. 

 

4. En kæmpemagnet 

Man kan også bruge den kæmpemagnet, der findes i maskineriet. Når 

affaldet bliver kørt ind under magneten, vil den med et snuptag fange 

alt det affald, som er magnetisk, dvs. jernholdigt affald. Lige til gen-

brug. 

 

5. En elektromagnet 

Man kan også bruge elektromagneten. Her bliver ikke-jernholdigt metal 

gjort magnetisk og taget ud af affaldet, og kan bringes videre til  

genbrug. 

 

6. Den infrarøde scanner 

På dette tidspunkt i sorteringsprocessen er der kun forskellige slags 

”tungere” plastik tilbage – creme fraiche-bøtten, plastikbakken fra un-

der det hakkede kød, som du lavede hakkebøf af forleden. Og så selv-

følgelig alle de plastikting, som er sammensat af forskellige typer pla-

stik, fx den rød-gul-grønne plastikbil, der var gået i stykker. 

Scanneren kan indstilles til at sortere plastikken efter, hvor meget infra-

rødt lys der reflekteres. De forskellige plastiktyper sender hver deres 

mængde infrarødt lys tilbage, og når scanneren på den måde er indstil-

let til at identificere plast af en bestemt type, kan denne plasttype auto-

matisk sorteres fra for enden af båndet. Klar til genbrug. 
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Når man har kørt plastikken igennem 10 scanninger med hver sin ind-

stilling, er der faktisk kun plastikbilen tilbage. 

 

Scanneren er imponerende at se på, mens den arbejder. Båndet med 

plastikken køres igennem lige så hurtigt som en mand, der løber for at 

nå bussen.  

 

7. Vaskeriet 

Og hvad skal man så stille op med plastikbilen? 

Jo, den hakker man i småstykker, og kører den derefter ind i vaskeriet. 

Her er der forskellige væskebade, som kan bruges til at bestemme pla-

stikstumpernes vægtfylde. I det første væskebad vil det være plastik 

med lav vægtfylde, som flyder ovenpå, og kan sorteres fra til genbrug, 

fordi det er plastik af en bestemt type. I det næste væskebad er det den 

lidt tungere platik, der flyder ovenpå og kan sorteres fra. Efter 5 væske-

bade har man fået plastikbilstumperne sorteret op i de 5 plastiktyper, 

den var sammensat af. 

 

Hvorfor skal vi i øvrigt gøre vores plastikaffald rent? 

Af 2 grunde: 

For det første fordi sorteringsanlægget vil have svært ved at sortere et 

creme fraiche bæger, som ikke er skyllet rent - det bliver for tungt, og 

det er svært i sorteringsanlægget at identificere den plastiktype som er 

blevet brugt i fremstilling af af bægeret. 

 

For det andet, fordi madrester og den slags giver anledning til bakterie-

vækst. Selvom sorteringsmaskineriet er automatiseret, skal det jo betje-

nes af mennesker, og for dem er det et hygiejneproblem, når der er for 

mange bakterier i affaldet.  

Agendagruppen 
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Hvem, Hvad, Hvor – på Galgen! 
Der er en masse udvalg og grupper på Galgebakken. Dem vil vi dykke 

ned i, i de kommende udgaver af GalgebakkenPosten.  

Det er en god ide at gemme Galgebakke Posten, da der er alle mu-

lige informationer omkring mailadresser, grupper og åbningstider 

osv. 

FACEBOOK SIDER DER ER VÆRD AT KENDE: 

Her kan du følge med i stort og småt: Galgebakken - beboernes 

gruppe  

Der er også en salgsgruppe: Galgebakkens - køb/salg/bytte/lån/giv 

væk og nabohjælp gruppe 

Og en dyregruppe: Dyrepasning i Galgebakken 

Hvad sker der: Henrik Aktivitetsmedarbejder 

 

 
Fastelavnsbillede – taget af Hanne Fleinert 
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Genbrugsgården 

 60 beboere kommer på Genbrugsgården 1 gang om ugen. 

 240 beboere kommer på Genbrugsgården 1 gang om måneden. 

 1.200 beboere kommer der kun, når de skal flytte eller lige er 

flyttet ind, eller rydder op i skuret eller haven eller overtager 

arvegods. 

Til de 1.200 kan vi her fortælle at: 

 

 

Genbrugsgården er åben for Galgebakkens beboere: 

Onsdag kl. 16-18, søndag kl. 11-13. 
 

Du kan låne en trækvogn til at transportere dine ting på.  

 

Husk legitimationskort, så vi kan se, at du bor på Galgebakken. 

 

Bed de frivillige som er på vagt, med at hjælpe dig med at anbrin-

ge de genbrugelige ting på et passende sted i Genbrugsladen.  

 

De frivillige hjælper dig også med at putte ikke-genbrugeligt affald 

i den rigtige affaldscontainer. 

 

Du kan aflevere og tage bøger med hjem fra Bogcaféen. 

Børnebøger har deres egne hylder inde i Genbrugsladen. 

 

 

Lars Messell, Frivillig på Genbrugsgården 
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Lej fantastisk billigt hus i Egypten, og oplev et  

spændende, autentisk, lokalt og ikke turistet Egypten 

Tilbud om leje af spændende hus i lokal autentisk landsby, Assala, 

Dahab i Sinai, ørkenen i Egypten. Oplev et meget lokalt og fredeligt, 

ikke turistet Egypten med søde og gæstfrie mennesker. Jeg har været 

guide i Sinai i10 år, med svømning med delfiner, dykning og snorkling, 

ørkenturer m.v. Jeg er kommet der i 27 år og har mange gode venska-

ber. 

Huset ligger i en rolig, ikke turistet lille landsby, Dahab. Der er 10 mi-

nutters gang til Det Røde Hav med koralrev, her kan der snorkles og 

dykkes. Dahab er en spændende beduinlandsby (med tidl. beduin- og 

hippikultur) som ligger i Sinai ørkenen i Egypten. 1 times kørsel fra 

Sharm El Sheik. 

Vedr. huset: Huset er 50 m2, med gårdhave på 70 m2 og tagterrasse på 

110 m2. Der er hyggelig gårdhave, og på tagterrassen er der udsigt over 

ørkenen, bjergene og havet og udsigt over landsbyen Assala, med na-

boer til beduiner og kameler i gadebilledet. Alt er ny renoveret.  

Huset er bedst til 3 voksne, og 1 barn.  

Du/I kan leve billigt med bl.a. velsmagende solmodne frugter og 

grønt!!  Der er markedsplads med supermarked ca. 5 minutter fra huset. 

Mange spændende restauranter (bl.a. gode fiskerestauranter) ca. kr. 30-

50 pr. måltid. Der er billige lokale taxaer kr. 10-20. Her er solgaranti 

hele året, med bl.a. ca. 24-28 grader hele vinteren. 

Pris for leje af huset (inklusiv, vand, el, exklusiv el til aircon, og slut-

rengøring): Pr. uge kr. 2.985, slutrengøring kr. 700. Rabat for leje af 

flere uger. Langtidsleje kan anbefales. Stedet er meget børnevenligt. Til 

orientering er huset ledigt i påsken 2018. 

Henvendelse og yderligere oplysninger:  

Rigmor 0045 26 70 28 79 – mail: b.rigmorhansen@gmail.com  
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Orientering fra  

Den lille Ventilationsgruppe (DLV) 
Foranlediget af et brev til Albertslund Kommune (se hjemmesiden) 

blev DLV inviteret til møde i Albertslund Kommune den 15. februar. 

Til stede ved mødet var 3 repræsentanter fra DLV, GAB’s formand, 

seniorkonsulent  fra BoVest, en jurist og 2 ledere fra kommunen. 

Vi er glade for, at folk i ledende stillinger prioriterede at deltage i mø-

det, da vores overordnede mål med henvendelsen til kommunen var at 

sikre, at alle instanser ved, hvor komplekse og omfattende Galgebak-

kens fugt- og skimmelsvampeproblemer er. Et andet formål  med mødet 

var at få klarhed over kommunens ansvar i f.t. Galgebakkens renove-

ringssag. 

Vi er lovet referat af mødet i uge 10. Det vil blive lagt på vores hjem-

meside. 

Vi arbejder nu ihærdigt og målrettet på at få BoVest til at fremlægge en 

liste over, hvilke dokumenter, rapporter mv., Landsbyggefonden ligger 

inde med, og som skal danne grundlag for de grankningstemaer, gran-

skeren skal arbejde med. Både HPU og DLV har rykket gentagne gange 

for denne oplysning, samt for,  at alle dokumenter mv. bliver lagt på 

Galgebakken Renovering, så interesserede beboere kan følge med. 

Og det angår os alle. I 2017 var her 170 skimmelsager i Galgebakken. 

Folk flytter væk med syge børn, og fordi de ikke kan holde varmen, og 

nye flytter ind til boliger med kuldebroer, fugt og hurtigt tilbageven-

dende skimmelsvamp. Der lappes og udbedres for enorme summer 

uden at de grundlæggende problemer løses. Og spørgsmålet om D- 

husenes fremtid er ikke løst. 

Derfor er det så vigtigt, at LBF denne gang træffer beslutning om støtte 

til Galgebakken på et ordentligt grundlag. Vi er som beboere mange 

gange i den hidtidige proces (5 år) fra rådgivere og BoVest blevet trum-
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fet med, hvad LBF vil støtte og ikke vil støtte, bl.a. i forhold til balan-

ceret mekanisk ventilation. 

Sandheden er, at LBF på et orienteringsmøde 18.januar på en generel 

forespørgsel om renoveringsstøtteordningen gjorde helt klart, at LBF 

ikke stiller krav om bygningsmæssige tiltag i renoveringsprojekter, da 

det projektfaglige er rådgivernes ansvar. 

Adressen til hjemmesiden er:  

https://denlilleventilationsgruppe.wordpress.com 

 

  

https://denlilleventilationsgruppe.wordpress.com/
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Vinter i Vester 

 
Foto af Thor Hansen 

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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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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Galgebakke-kontakter  
Afdelingsbestyrelsens  

fællesmail (direkte til alle 

GAB medlemmer): 

bestyrelsen@gbakken.dk 

 

Formand: Lasse Wilson, 

lh@wilson-gruppen.dk,  

Skrænt 3-2, 28865207 

 

Kasserer:  

Thomas R. Rasmussen 

Pilemose7@gmail.com 

Øster 9-6A, 31429585 

Biba Schwoon,  

bibaschwoon@comxnet.dk 

Sønder 1-1B,  

43647980| 23433909 

Birthe Y. Nielsen, bir-

tyn57@gmail.com,  

Over 1-3, 26748350 

Sten Søndergaard, 

sts@ucc.dk,  

Over 10-5, 41897871 

Lars Skovenboe,  skoven-

boe@ post.tele.dk,  Neder 

5-2B, 44444490| 

22992424 

Zahir Bashir,  

zahirbashir4@gmail.com, 

Over 3-1B, 20638495 

 

Suppleanter: 

Bo Ragnvald,  

boragnvald@gmail.com,  

Øster 10-11, 28356886 

René Leisin,  

reneleisin@comxnet.dk,  

Neder 2-3A, 51394033 

Mathias Hansen, Sten 2-

12, mathiasrudhan-

sen@gmail.com 

Sekretær: Sten Hansen, 

galgebakken@mail.dk 

GAB kontoret, Mark 2-6, 

43641502 

 

Agendagruppe 
Lars Messell 

Vester 2-14 

20140610 

lokomohin-

ken@hotmail.com 

 

Byggeudvalg/ 

Helhedsplan udvalg 

GAB medlem,  

Biba Schwoon 

 

Grøntudvalg 
Niels Enevold 

Sønder 1-1B 

43647980 

Niels.enevold@  

comxnet.dk 

 

Husdyr udvalg 
Heidi Nielsen 

Over 10-6A 

26130866 

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 

 

GBs repræsentant i Bru-

gergruppen: 
Birthe Y. Nielsen 

(GAB medlem) 

 

Beboerhusgruppen 
Dorte Brink 

Mark 4-5B 

 

Bakkens Horn 
Preben Iversen, Vester 5-

4, 22510680 

 

Genbrugsgruppen 
Annette Schrøder, 

Vester 8-7, 23 81 83 53 

 

Koret 
Jette Rank 

Vester 2-13 

22857460 

 

Pensionist klub 
Henrik Nordfalk 

Torv 7-3, 43641451 

henrik.nordfalk 

@gmail.com 

 

Petanque gruppe 
Steffen Stripp, 

Sønder 4-15A 

23296928 
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Udstillingsgruppen 
Margit Kristensen Klok, 

Sønder 2-2, 21289303& 

Hanne Skov, Skrænt 6-

11A,  

27 29 13 99 

 

Hjælp til GB’s  

it-netværk & YouSee 
Kristian Olesen, Vester 2-

15, 2836 5081, 

kmo@post3.tele.dk 

Ervin Olsen, Torv 1-6a, 

2045 7830, ervinol-

sen@gmail.com 

 

Galgebakkeposten 
Jytte Jørgensen, Torv 7-

10, 30 13 49 76 

galgebakkeposten@hotmai

l.com 

 

Ejendomskontoret 

Galgebakken Mark 2-6 
Tlf.: 88190215,  

galgebakken@bo-vest.dk 

Ejendomsleder:  

Susanne Palstrøm 

Ejendomsmester:  

Peter Stenberg 

Driftssekretær:  

Irene Monberg 

Driftssekretær:  

Betina Jarnved 

 

Træffetider –alle hver-

dage, Telefonisk:           

08.30-9.15, Onsdag tillige      

16.00-17.00 

Personlig:  08.00-08.30 

onsdag tillige 17.00-18.00 

 

Vagtordningen: 

70252632 

Kan bruges uden for nor-

mal arbejdstid ved alvorli-

ge driftsforstyrrelser. 

 

BO-VEST,  

Stationsparken 37, 
2600Glostrup, tlf.: 

88180880 

bo-vest@bo-vest.dk 

www.bo-vest.dk 

Åbningstider:  

Man-ons: 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 

 

YouSee 70704124 
kundeservice@yousee.dk 

Man-tors: 8.30-17.30,  

fredag 8.30-16.30 

 

GAB-kontor og mødelo-

kale, Mark 2-6, 43641502,  

galgebakken@mail.dk 

GAB-sekretær:  

Sten Hansen 

Fast træffetid: Onsdag kl. 

17.00-18.00 

 

Galgebakkens hjemme-

side: 
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: 43622217 

Genbrugsgården,  

Øster 7-11 
Stort affald, miljøfarligt 

affald, genbrugsting mv. 

åbent: Ons: 16.00-18.00 

og søn: kl. 11.00-13.00 

 

Tøjcaféen, Sten 2-26 
Åben: Ons: kl. 16.00-

18.00 og søn: 11.00-14.00 

Aflevering af genbrugstøj 

KUN i åbningstiden. 

Kontakt: Maj-Brit Lykke 

Ejby, maj-

britlykke@live.dk, tlf.: 

51911262 

 

Affaldsøerne er  

døgnåbne 
MEN KUN til almindeligt 

hus-holdningsaffald. IK-

KE møbler, TV’er mv. 

 

Cykelværkstedet,  

Sønder 1-5 

Tlf: 28350301 

Åbent: Man-fre: 13.00-

18.00, lør: 12.00-16.00. 

 

Købmanden, Torv 2-10A 
Tlf.: 43640022 

Alle 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
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Beboerudlånet   
 
Udlånet, Torv 2-14D 

Tlf.: 43 64 70 75, udlaan@gbakken.dk 

Åbningstid: Tir -fre kl. 16.30-18.00,  

lørdag kl. 10.30-11.30. 

 

Beboerhus: 

Fre/lør & helligdage: 1000/1000 

Alle andre dage: 1000/500 

 

Pub: 

Fre/lør & 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 brugs-

dato.  

 

Leje skal betales sanest 3 uger før 

brugsdatoen. Ved afmelding inden 3 

uger før denne dato refunderes deposi-

tum. 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 skalkøbes i udlånet, og bestil-

les senest 8dage før brug.                  

100/650 

 

Fadølsanlæg (mobiltanlæg). 

(Fustager skalkøbes i udlånet, og bestil-

les senest 8dage før brug): 100/650 

Presenninger (5x4m). pr. gang: 50 

 

Borde (80x120cm.) & stole, inkl. træk-

vogn pr. gang: 200/10 & 3 (skal bestilles 

min. dagen før brug). 

 

Værksteder: 

Autoværksted: 100/25 

Stor lukket autohal: 100/10 

Træværksted: 100/10 

Portnøgle: 300/0 (kørselstilladelse fås i  

udlånet) 

 

Værktøj, mm.: 
Boremaskine. Bore-/skruemaskine. 

Båndpudser. Cykelanhænger.  

Exentersliber. fliseskærer. Græstrimmer. 

Haveredskaber. El Hæftepistol. Hække-

klipper. El Høvl. Klaverseler. Rundsav 

med skinne. Rystepudser.  Slagborema-

skine. Borehammer. Stiksav. Stige (5ell. 

6,2m). Symaskine. Sækkevogn.  

Tapetafdamper. Tapetbord (incl værk-

tøj). Trekantsliber. Trækvogn. Trille-

bør/kærre. Tæpperenser. Varmluftspi-

stol. Vinkelboremaskine. Vinkelsliber. 

Weekend-børneseng. 

 

Værktøj til nedtagning af espalier. 

Værktøj til slibning af terrazzogulv  

i badeværelse (2 maskiner). 

 

Værktøj Leje: 10kr. pr. døgn 
Weekend = 2 x døgntakst 

Tilbehør såsom slibebånd, slibeskiver & 

slibepapir samt klinger til stiksav mm. 

kan købes til dagspris i udlånet.  

 
Spørg om det du mangler! 


