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Orientering fra

Den lille Ventilationsgruppe (DLV)
Besøg i Galgebakken Fra Christiansborg
Den 9.3 har DLV holdt møde her i Galgebakken med 2 folketingspolitikere, Kåre Dybvad og Mattias Tesfaye, (begge S). Også GABs formand, Lasse Wilson, deltog.
Baggrunden for mødet var en meget stor frustration over seneste regeringsudspil, hvor der lægges op til at anvende 12 milliarder fra Landsbyggefondens midler (p.t. 23 milliarder) til at finansiere den bebudede
ghettoindsats. Midler, som er indbetalt af lejerne i det almene byggeri,
og som er møntet på at renovere det almene byggeri. Vi så i ånden den
meget dyre helhedsplan for Galgebakken udskudt på ubestemt tid, mens
antallet af skimmelsvampesager vokser, og folk, der har råd, flytter fra
de usunde boliger til andre bebyggelser.
Helle Damgaard fra DLV tog kontakt til Folketinget for at få hul igennem til en politiker, og få gjort opmærksom på konsekvenserne for
boligområder som vores.
Det lykkedes, og medførte, at de to ovennævnte politikere selv ønskede
at komme herud og høre mere om skimmelsvampeproblemerne og få
nuanceret evt. konsekvenser for et alment byggeri, som skal bruge
rigtig mange penge fra Landsbyggefonden for at opnå sunde boliger.
Seneste bud fra rådgiverne på udgifterne beløber sig til ml. 700 og 800
millioner. Vi ved ikke, hvad differencen til de først bevilgede 437 millioner består af, men ved, at genhusning ikke indgår i regnskabet. Så vi
nærmer os milliarden bare til Galgebakken, og en halv løsning er penge
ud ad vinduet.
Vi fremlagde seneste opgørelser, som bl.a. viser, at der de 2 første måneder af 2018 er registreret 52 nye skimmelsvampesager.
Og vi fremlagde rådgivernes brev til LBF, som klart belyser, hvad næsten alle ved, at lette facader og gulvkonstruktioner kun er en mindre
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del af de mange byggetekniske problemer, der skal løses, før vi har
sunde boliger.
Og vi kunne fortælle, at det forlyder, at der er brugt op mod 60 mill. kr
Indtil nu på mock-ups, prøveboliger, rapporter, rådgiverhonorarer osv.
Og vi er ikke i nærheden af en løsning!
Dybvad og Tesfaye lyttede og var interesserede, men gav os ingen forventninger om, at de ville kunne flytte på de beslutninger, som trækker
vores penge ud af LBF til ghettobekæmpelse. De var fuldt opmærksomme på risikoen for, at et tidligere attraktivt område som Galgebakken vil udvikle sig til slum, hvis ikke der sættes massivt ind. Men de
lagde heller ikke skjul på, at der ikke er stemmer i vores sag i f. til at
fokusere på ghettobekæmpelse.
Vi kan håbe på, at deres interesse og større indsigt i skimmelproblemerne og betydningen for folkesundheden kan være med til at nuancere
debatten i Folketinget, når lejernes opsparing er i spil. (Se evt. De to
politikeres hjemmesider). Som afslutning på mødet gav Dybvad og
Tesfaye tilsagn om, at vi kunne genoptage dialogen om de mange barrierer og vanskeligheder, vi som beboere har oplevet i en 5-årig proces
om udvikling af Helhedsplanen.
Siden sidst
Og hvad er der ellers sket siden sidste nummer af Galgebakkeposten
kom på gaden?
Tja, hvis der foregår noget som helst, så er det åbenbart ikke noget,
man mener kommer beboerne ved.
Vi rykker, og rykker, og rykker – og det samme gør HPU for at få svar
fra BoVest på de spørgsmål, DLV har stillet helt tilbage i januar.
Men BoVest mener tilsyneladende ikke, at man behøver at svare beboere på deres forespørgsler. Vi har også rykket for referat fra seneste
HPUmøde. Det er lagt på hjemmesiden for Galgebakken renovering
inden for de seneste dage, en måned efter mødet blev afholdt. Helt
karakteristisk henviser referatet til 2 vedlagte bilag, som bare ikke er
vedlagt.
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Det ene bilag skulle besvare DLVs seneste 2 spørgsmål til Bo-Vest.
Det andet bilag er svar fra Landsbyggefonden på fremsendt forslag til
granskningstemaer og forslag til ekstern gransker. LBF har i sit svar
peget på anden gransker og har specificeret de tekniske rammer for
granskningen.
Uden disse bilag bliver HPU-referatet desværre ret intetsigende.
Vi kan ikke læse, hvilket firma der har fået tilbudt granskeropgaven og
i givet fald sagt ja til opgaven. Ligesom vi heller ikke ved, hvordan
opgaven er formuleret.
Vi har endnu ikke modtaget referat fra Albertslund Kommune fra vores
møde den 15.2 trods forsikringer om, at nu kom det. Og vi har fået
oplyst, at sagsbehandleren (referenten) i Albertslund Kommune er fratrådt. Der arbejdes nu på, at AK i samarbejde med mødedeltagerne fra
DLV får sammenfattet et brugbart referat.
DET, VI VED ER, AT:
Christian Lind, BoVest, projektleder i projekt Galgebakken, er ophørt
den 15.3.18.
Der satses på at ansætte en afløser pr. 1.5.
Rådgiver i Nova5, Birgitte, er gået på barsel nogenlunde samtidig. Det
er ikke oplyst, hvem der tager over.
Det er i skrivende stund ikke meldt ud, hvem der bliver gransker,
hvornår granskeren går i gang, og hvordan opgaven er formuleret.
GABs sekretær er sygemeldt, så heller ikke referat fra seneste GABmøde er tilgængeligt.
Og imens fortsætter skimmelsvampeproblemerne, som sidste år kostede
4,4 millioner i lapperier, og som har medført, at mange fraflytter Galgebakken.
I perioden 1.1. – 4.4.2018 er der registreret 68 skimmelsvampesager.
Vi ved, at HPU deler vores frustrationer og arbejder hårdt for et bedre
samarbejde og informationsniveau fra BoVest.
Desværre har et vedvarende krav om, at notater og dokumenter bliver
lagt på renoveringshjemmesiden, ikke båret frugt. Og Byggeposten,
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som skulle informere beboerne løbende, afspejler flot det overfladiske
(læs: manglende) informationsniveau.
Nu ser vi frem til, at det nye GAB konstituerer sig og med vores og
øvrige beboeres støtte kan lykkes med at skabe synlighed i processen
og få sat beboernes sundhed øverst på dagsordenen. Og at der snart
bliver arrangeret et informations/debatmøde i Galgebakkeregi, som kan
klæde os alle sammen på, for noget tyder på, at sunde boliger får vi
ikke uden et vedvarende og stærkt beboerpres.
Skulle det lykkes at få svar på de mange forhold, vi ønsker viden om,
vil du kunne gå ind på DLVs hjemmeside og læse dem.
Vi vender tilbage i næste nummer af GP.
5.april 2018
Den lille Ventilationsgruppe
Adressen på vores hjemmeside er:
denlilleventilationsgruppe.wordpress.com
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VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 24. maj 2018 kl. 19.00 i Musikteatret, Bibliotekstorvet 1-3, Albertslund
Program
18.40-19.00 Indskrivning
19.00- Generalforsamling
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
2. Valg af 2 dirigenter
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalgsformand
5. Godkendelse af dagsorden
6. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning
7. Godkendelse af foreningens reviderede regnskab for 2017
8. Godkendelse af foreningens budget for 2019
9. Godkendelse af bestyrelsens forslag til Handlingsprogram for
2018-2019
10. Indkomne forslag
Skal være BO-VEST, Stationsparken 37, 2600 Glostrup i hænde senest
den 10. maj 2018 kl. 10.00
11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af 3 suppleanter
13. Valg af revisor
14. Eventuelt
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Adgang og stemmeret
Adgang til den ordinære generalforsamling har medlemmer af boligorganisationen, disses myndige husstandsmedlemmer samt ansatte.
• Stemmeret har kun bolighavende medlemmer og andre myndige i
husstanden.
• Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.
• Stemmesedler udleveres på den ordinære generalforsamling mod
forevisning af dokumentation som bolighavende i VA.
• Dokumentation: sygesikringsbevis/sundhedsbevis eller dokumentation for betalt husleje.
Materiale
Fra den 17. maj 2018 kan materiale til den ordinære generalforsamling afhentes på ejendomskontorerne i normal åbningstid og hos
BO-VEST i åbningstiden mandag-tirsdag-onsdag og fredag fra kl. 10
- 14 samt torsdag kl. 10 - 17. Desuden vil materialet være tilgængeligt på
BO-VESTs hjemmeside www.bo-vest.dk.
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Vinderen af vores

BEDSTE NABO KONKURRENCE
Vinder: Lars Pandrup, Sten 6-6
Nomineret af: Rene Skov, Sten 6-9
Begrundelse for nomineringen:
Lars har i mange år holdt fællesarealerne i strædet, så de altid fremstår
meget meget flot! Han slår græs og rydder sne hos de ældre/pensionerede/handicappede i strædet – trods sit dårlige hjerte!!
Dette burde han have mere annerkendelse for, end han får.
Stort tillykke til Lars og tak til vores rare købmand Asif for præmien.

Lars med kaffe og kage præmien

Lars og Rene

Der var 12 nomineringer af naboer og stræder (fordi det var svært for
folk kun at vælge en enkelt nabo). Blandt de 12 har jeg ved hjælp af en
yndig assistent, trukket lod. Det er virkelig positivt at mange mener, at
deres naboer/genboer /stræder gør hverdagen og livet nemmere & sjovere. Tak til alle deltagere.
Der kommer i løbet af året, andre konkurrencer i GB Posten.
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Hvad er det for noget og hvad går det ud på?

Tøjcaféen
Jeg har talt med Maj-Brit som er tovholder i Tøjcaféen.
Hvad går det ud på? Princippet er, at folk kan komme af med deres tøj
de ikke bruger, og tage noget ”nyt” tøj med hjem. Det er WIN WIN, for
på den måde bliver tøj, der ikke fejler noget, genbrugt og derigennem
passer vi også på miljøet. Man må kun aflevere tøj, der ikke er hullet og
det skal være rent. Og man må ikke tage noget med hjem med henblik
på videresalg. Gamle klude skal på genbrugen i småt brændbart, da
tøjcontainerne bag købmanden også kun vil modtage brugbart tøj.
Hvad koster det? Det koster ikke noget, men vi ville blive så glade
hvis man hjælper med at holde orden på hylderne.
Hvem passer tøjcafeen? Vi er 18 frivillige som ca. lægger et par timer
hver om måneden.
Kan alle benytte tøjcafeen? Jo alle dem, som bor i Galgebakken kan
benytte sig af dette fantastiske tilbud. Og det er så hyggeligt at mødes
med andre beboere og få en lille sludder.
Hvornår kan jeg komme?
Onsdag mellem kl. 16-18, Søndag mellem kl. 11-14
Hvornår kan jeg aflevere tøj? Det kan du kun i åbningstiden. Hvis du
slet ikke kan vente med at komme af med tøj uden for åbningstiden,
kan du benytte Frelsens hær containerne bag købmanden.
Skrevet af Lysette
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Månedens portræt: Janik la Cour
Janik er 45 år og er pædagog i klub
Bakkens Hjerte. Han er gift med Line,
som er børnebogsforfatter og har tre
børn: Helene på 24, som læser statskundskab på KUA og bor i KBH,
Nynne på 16, der går i 10.klasse på en
Naturefterskole i Jylland, og Victor på
10, der går i 4.klasse på Herstedvester
skole.
HVORNÅR FLYTTEDE DU IND PÅ
GALGEBAKKEN?
Jeg flyttede ind 1. september 2001 i en C4´er i Skrænt 6. Men på grund
af støjgener fra bålpladsen, der dengang lå tæt på vores baghave, og
pladsmangel, flyttede vi til en B5´er i Torv 7 i 2005, hvor vi stadig bor.
HVORFOR VALGTE DU AT FLYTTE TIL GALGEBAKKEN?
Vi valgte Galgebakken, fordi vi gerne ville ud af byen, da min kone var
gravid med vores første barn sammen. Vi boede i en lejet lejlighed på
Nørrebro og var skrevet op i to forskellige boligforeninger. Jeg var
skrevet op til en lejlighed i Hørsholm, hvor jeg boede som barn og ung,
men min kæreste var opvokset på Galgebakken, i Vester 2, og var derfor skrevet op i VA. Det endte dog med, at vi satte en annonce i AP,
hvor vi søgte en byttebolig i GB, og meget hurtigt ringede to unge fyre,
der hellere end gerne ville bytte deres C4´er (som de havde overtaget
efter den enes mor) til vores (meget billige) lejlighed på Nørrebro.
HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE?
Jeg spiser i beboerhuset næsten hver onsdag, og træner gerne i
Bootcamp, hvis jeg har tid. Jeg har også brugt træværkstedet og auto-
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værkstedet en del. Og så deltager jeg også i fastelavn, Høstfest, Majfest,
Sankt Hans og andre traditioner.
ER DINE FORVENTNINGER BLEVET INDFRIET?
Ja. Helt sikkert. Jeg synes, at der er et godt fællesskab på Galgebakken.
Jeg har lært mange mennesker at kende og har fået mange venner her
på GB. Man kommer meget hinanden ved her, fordi vi bor så tæt, og
det overraskede mig positivt i starten, fordi jeg er opvokset i Rungsted,
hvor man mere passer sig selv. GB er lidt som en lille landsby, hvor
man passer på hinanden, og det kan jeg godt lide.
HVAD VILLE DU ÆNDRE HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME?
Jeg ville sørge for, at der kom flere unge mennesker ind i udvalgene.
Jeg synes stadig, at det er ”de gamle” der bestemmer. Men det er tit, at
børnefamilier ikke har tid eller overskud til at deltage i møder og beslutninger. Og det er ærgerligt. Jeg tror, at de yngre familier ville prioriterer pengene anderledes.
KENDER DU TIL VORES UDVALG OG GRUPPER?
Ja. Jeg kender til dem, og har været aktiv i Genbrugsgården engang.
Min kone har siddet i beboerhusgruppen og svigermor synger i koret.
HVIS DU SKAL OPFINDE EN GRUPPE SELV, HVAD SKAL DET
SÅ VÆRE?
Jeg har altid drømt om, at man ovenpå i beboerhuset kunne lave et fitnessrum med maskiner og vægte, som man kunne gemme væk, når de
ikke blev brugt. Men jeg tror, at ideen ville møde meget modstand, da
et fitnessrum måske ikke lige passer ind i ånden her på Galgebakken.
HVAD SKAL DER TIL FOR AT GALGEBAKKEN BLIVER DANMARKS BEDSTE STED AT BO?
Jeg synes, man skal rive alle bygninger ned, gøre underlaget tørt og
bygge nyt. Jeg synes virkelig at lejlighederne er nedslidte og det skal
der gøres noget drastisk ved, hvis folk også i fremtiden skal synes, at
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det her er et fedt sted at bo. Det er ikke nok bare at renovere dem. Der
skal også flere børnefamilier ind, så vi på sigt kan videreføre både den
gamle, men også en ny ånd.

Hej Alle,
På regnskabsbestyrelsesmødet i går (22.3.2018) fremgik det, at der er
en hel del myter om, hvem GAB udgøres af.
Derfor er mit forslag, at der udarbejdes et portræt af hvert bestyrelsesmedlem tilsvarende og med samme spørgsmål som i månedens portræt
bragt i Galgebakkeposten Marts 2018 af Maria Louise Lyng Ottesen. –
og faktisk er Maria Ottesen et af de nye medlemmer i GAB valgt i går,
så hendes portræt kan glimrende være starten på et forløb i Galgebakkeposten de kommende måneder. Sådanne interviews er informerende
og relevante for alle beboere i Galgebakken.
Tak til alle i GAB, som har lagt og/eller lægger frivilligt arbejde i, at
Galgebakkens boliger bliver gode og sunde for alle Galgebakkens beboere.
De bedste hilsner fra Karen Mindegaard, Torv 5, 2a

God idé!
Vi tager gerne udfordringen op. Vi laver et portræt af alle medlemmerne af GAB i løbet af sommeren, så vi kan lære dem at kende.
Mvh Redaktionen v. Lysette Kofoed
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Stærkt på vej mod de 50% genanvendelse:

Status på affaldssorteringen
og hvad gør vi nu?
Kom til informations- og dialogmøde Torsdag den 19. april kl. 19-21 i
Kommunalbestyrelsessalen.
Hvor meget fik vi i 2017 sendt til genanvendelse?
Status på affaldssorteringen
v. Affald og Genbrug, Albertslund Kommune
Undersøgelse af 120 husstandes restaffald
Hvad er der i restaffaldet?
v. Agendacenteret
Hvorfor vi går over til at bruge poser af genbrugsplast
Nye grønne poser til madaffaldet v. Affald og Genbrug, Albertslund
Kommune
Eksempler på succesfulde tiltag
Dialog om ideer til aktiviteter
Hvordan får vi flere til at sortere v. Agendacenteret
Tilmelding senest mandag den 16. april kl. 12.00 til
Agenda Center Albertslund: eskildsen@agendacenter.dk
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Galgebakkens skakklub
I april mødes vi i Gammel Pub klokken 20 mandag den 9. april og
mandag den 23. april.
Vi forsætter videre i maj måned med skak mandag d. 7. maj og mandag
den 21. maj.
Hvis man ikke kan komme, er der en skakklub i Damgårdshave hver
onsdag kl. 9-12.
Kontakter:





Lars Messell (lokomohinken@hotmail
Søren Vinzent (vinzent.comxnet@dk)
Poul Evald (poulevaldhansen@hotmail.dk)
Steen Lundøer (lundoer@yahoo.dk)
Venlig hilsen Skakklubben
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 Lad dit barn tegne en tegning eller gør


det selv, skriv et digt, fortæl en solstrålehistorie, bidrag med dit syn på sagen, send os
et foto.
Klip ud og få det bragt i GalgebakkePosten:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Nu kører bussen!
Jeg har udsigt til at kunne klare mig uden rollator om en måneds tid, når
jeg har lært mit brækkede ben at gå ordentligt og genopbygget den opklippede lårmuskel.
Fysioterapeuten har en god opskrift på, hvordan jeg gør det. Hun stiller
sig op 30 meter fra mig og min rollator på hospitalsgangen. Så råber
hun: Nu kommer bussen. Løb Lars, løb! Og så løber jeg – langsomt
men sikkert. Det høje tempo tvinger det brækkede ben til at bevæge sig
normalt. Det gør lidt ondt, men jeg når bussen. I eftermiddag skal jeg
igen løbe efter bussen.
Trapper derimod er en forbandet ting. For at komme op og ned ad dem,
er jeg nødt til at bruge stok.
Lars Messell, Vester 2-14
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Et håndværkertilbud
For første gang i mit liv brækkede jeg mit lårben ved aftenstide for lidt
over 1 måned siden.
Lårbensbrud, sagde ambulancefolkene, da de nåede frem til mig efter ½
times forløb med båre. Jeg lå iskold og hjælpeløs ved rullebakken.
Venner havde dækket mig til, så jeg kun var iskold, ikke is-iskold.
Ambulancen kørte mig til Hvidovre Hospital. Uden udrykning, for det
var jo bare et ordinært lårbensbrud.
Endnu et håndværkertilbud, sagde de på hospitalets røntgenafdeling, da
de på røntgenbillederne kunne se, at lårbenet var brækket nok så nydeligt midt over, og så gav de mig noget morfin og lod mig ligge ved
siden af en anden gammel mand med samme sygdom. Sanne lod mig
hospitalet i vold, hun kunne kun klappe mig på hovedet og sige: Jeg
kommer igen i morgen.
Jeg fik lov at ligge uden vådt og tørt natten over, så jeg var fastende og
operationsklar, når kirurgen mødte på arbejde.
Kirurgen var meget flink. Låret blev repareret efter alle kunstens regler
… Efter 1 time på operationsbordet havde han klippet lårmusklen over
og var nået ind til selve den brækkede knogle. Den savede han over
med en lille elsav for at komme videre. Så trak de i mit ben, og det gav
en åbning mellem de 2 benstumper. Så satte han en 3 cm lang metaldims ind i knoglen – den skal sidde i mit lår resten af mine dage. Så
skubbede de knoglestumperne sammen, og vupti hang knoglen sammen
igen.
Den sad dog ikke helt, som den skulle, knoglen, men efter et stykke tids
banken med en solid træhammer, var den plads.
Til sidst fandt han nål og tråd frem og syede kødet sammen, så såret
havde en chance for at blive lægt. Det hele foregik under lokalbedøvelse, så jeg kunne følge med i, hvad de gjorde ved mig.
Lars Messell, Vester 2-14

 GALGEBAKKEPOSTEN

Side | 19

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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Hvorfor fejrer vi Pinse?
Det er blevet sommer, og det er tid til at holde pinsefri og se pinsesolen
danse. Men hvad er det egentlig, vi fejrer?
Foråret er fyldt med kristne fejringer. De fleste
af os kender til historien om Jesu død og opstandelse i påsken, og i sidste weekend fejrede vi, at
Kristus for til himmels. Nu står den sidste af
forårets højtider, pinsen, for døren, og det er en
fejring, der byder på mange spændende og svære
begreber - fra helligånd til tungetale.
Hvor og hvornår?
Den første pinse foregik i Jerusalem, hvor alle
disciplene var forsamlet. Dernæst hele verden
for disciplene blev sendt i alle retninger med budskabet.
Der er altid 50 dage, eller syv uger, mellem påskedag og pinsedag. Da
påsken falder forskelligt år efter år, påvirker det også pinsen, der dog
altid falder i maj eller juni.
Pinsen kort fortalt
Pinsen var oprindeligt en jødisk fest, hvor jøderne mindedes Guds pagt
med Moses på Sinaibjerget, da han fik lovens tavler. Den kristne pinse
opstod, da disciplene - efter Jesus var faret til himmelen -var samlede i
Jerusalem og mærkede et pust og begyndte at tale og profetere på
fremmede sprog med ildtunger over deres hoveder. Den hændelse, Helligåndens komme, bliver betegnet som pinseunderet.
I forbindelse med pinseunderet sluttede omkring 3000 mennesker sig
ifølge Apostlenes Gerninger til den første kristne menighed. Pinsen
bliver derfor også kaldt for kirkens fødselsdag.
Teksten er napset fra: www.kristendom.dk/
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Majfest!

Majfest på pladsen fra kl 12.00
Mad og musik fra kl. 18.00
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Galgebakke-kontakter (ajourført 3. august 2017)
GAB – Galgebakkens
AfdelingsBestyrelse

Kontaktpersoner
til GABs udvalg

Kontakt til øvrige
beboergrupper

Formand: Lasse Wilson,
formand@gbakken.dk,
Skrænt 3-2, 28 86 52 07

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

GBs repræsentant i
Brugergruppen:
Birthe Y. Nielsen
(GAB medlem)

Kasserer:
Thomas R. Rasmussen
Peter Mortensen
Birthe Y. Nielsen
Steen Søndergaard
Maria Ottesen
Lars Skovenboe
Anne-Marie Bøttger
Zahir Bashir

Byggeudvalg/
Helhedsplan udvalg
GAB Formand:
Lasse Wilson
Grønt udvalg
Niels Enevold
Sønder 1-1B
43 64 79 80
Niels.enevold@
comxnet.dk

Suppleanter:
Anders Larsen
Ervin Olsen
Heidi Nielsen
Sekretær: Sten Hansen,
galgebakken@mail.dk
GAB kontoret, Mark 2-6,
43 64 15 02
GAB-kontor og mødelokale,
Mark 2-6, tlf: 43 64 15 02,
galgebakken@mail.dk
GAB-sekretær: Sten Hansen
Fast træffetid: Onsdag kl. 17.0018.00
Galgebakkens hjemmeside:
www.gbakken.dk, Administrator:
galgebakken@mail.dk
Beboerudlånet, Torv 2-14D
Udlån af Beboerhus, værktøj og
meget andet – se listen på GBpostens bagside - åbent: tirsdagfredag kl. 16.30-18.00,
lørdag:10.30-11.30
Beboerhuset, Torv 2-12A
tlf. til køkkenet: 43 62 22 17

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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Beboerhusgruppen
Dorte Brink
Mark 4-5B
28 91 82 27
Bakkens Horn
Preben Iversen,
Vester 5-4,
22 51 06 80
Genbrugs gruppen
Annette Schrøder,
Vester 8-7,
43 62 44 15
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
Petanque gruppe
Steffen Stripp,
Sønder 4-15A
23 29 69 28
Udstillingsgruppen
Margit Kristensen
Klok, Sønder 2-2,
21 28 93 03 &
Hanne Skov,
Skrænt 6-11A,
27 29 13 99
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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
Mikkel Messell, Øster 9-8, 22 29 40
88, galgebakkeposten@hotmail.com

Galgebakkesteder,
telefontider & åbningstider
Ejendomskontoret
Galgebakken Øster 10-7A
Tlf.: 88 19 02 15,
galgebakken@bo-vest.dk
Ejendomsleder: Susanne Palstrøm
Ejendomsmester: Peter Stenberg
Driftssekretær: Irene Monberg
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

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: Lis Jønsson,
lisjoe01@gmail.com, tlf.: 28 91 81 71
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

Økonomisk beboerrådgiver:
Laura Lorentzen
60 35 46 63, llo@bo-vest.dk
BO-VESTs hjemmeside for
Galgebakkens Helhedsplan:
www.galgebakken-renovering.dk
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