
 

Nr. 425                              Juni 2018  



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 2 
 

Indhold i dette nummer 
 

 Ny ejendomsmester 

 Tyveri fra Landsbygge-

fonden 

 Månedens portræt 

 Info om Spisehus og Gen-

brugsgård 

 Og en masse andet godt … 

 

Om Galgebakkeposten 
Galgebakkeposten produceres af en åben beboergruppe, og udkommer 

9-10 gange om året - i februar, marts, april, maj, juni, 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 kun artikler i Word  

(eller andet tekstbehandlingsprogram) – og 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: 23/8 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 



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 3 
 

Orientering fra Den lille Ventilationsgruppe 

Galgebakkens smukke betonmure 
Man hører det igen og igen: Galgebakken er et ikon-byggeri! Hvad 

menes der med det, og hvorfor er det aktuelt lige nu? Galgebakken blev 

bygget i starten af 70erne, og var den gang et enestående boligområde. 

Tankerne om fællesskab var nøglen til succes. Unge med børn og 

kollektive tanker flyttede ind. Husenes indretninger var smukke og 

nyskabende, og bebyggelsesplanens organisering af boligerne i 

stræderne var en fin ramme for det sociale liv. Busser fyldt med 

arkitekter og arkitektstuderende fra fjern og nær kom i en lind strøm – 

beundrede og fotograferede. Børn var der overalt – ind og ud af husene. 

Familierne trivedes og Galgebakken var et ikon.  

Når ikon-kortet trækkes i dag, er det i forbindelse med den forestående 

renovering. De smukke betonfacader, som er en del af det specielle og 

ikoniske må ikke røres. Tanken er nem at følge, for de røde 

betonelementer er meget smukke. Især når solen skinner direkte på dem 

og de små sten funkler.  

Desværre er betonen ved at ”smuldre”. Rambøll har i foråret 2004 

udført en ”Tilstandsregistrering af betonfacader – betonundersøgelse”. I 

rapporten står der, at formålet var at vurdere betonfacadernes levetid 

samt mulige renoveringstiltag, der ville kunne forlænge facadernes 

levetid. Der rapporteres graverende skader i betonen og peges på 3 

løsningsforslag, hvoraf det ene beskriver total inddækning af facaderne. 

Den anden løsning er reparation af facaderne, hvilket kræver jævnligt 

vedligehold. Mest interessant er den tredje ”løsning”: ”Udføres der 

ingen reparationer vurderes det, at der vil være risiko for nedfald af 

betonstykker og at skadesomfanget vil accelerere med stor økonomisk 

konsekvens og uacceptabel tilstand af konstruktionerne til følge”. Det 

fremgår også af rapporten, at hvis ikke der udføres reparation, vil 

betonens levetid være 0-20 år. Hvad der skete som følge af denne 

rapport, har vi ikke kendskab til, men det er klart at betonen visse steder 

er begyndt at smuldre. 

Tilbage til det ikoniske. Hvis renoveringen også kommer til at omfatte 

betonmurene, skal der tages beslutninger, der kan medføre at de 
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smukke facader skifter karakter. Da vi nu ved (se faktaboksene), at 

betonmurene er skyld i nogle af vore skimmelproblemer, er det vigtigt 

at vi ikke falder på halen for at bevare den smukke beton. Når valget 

står mellem sunde huse og ikon-huse må det være hensynet til 

sundheden der spiller den største rolle. Og mon ikke der kan findes en 

løsning, der både giver sunde skimmelfrie boliger og en smuk (men 

anderledes) facade? 

4. juni 2018, på vegne af Den lille Ventilationsgruppe, Jette Rank 

(Faktaboksene er udarbejdet af gruppens rådgiver, bygningsingeniør 

Sergio Fox) 

Adressen på vores hjemmeside er: 
https://denlilleventilationsgruppe.wordpress.com 

FUGT-FAKTABOKS RAMBØLL-1 - udklip fra afsnit 4.6 i Rambøll-

rapporten fra 2004. 

Citat: “Pga. kraftig vandpåvirkning ved terræn sker der en opfugtning 

af betonen …” …. “Skadesomfanget har pt. ingen betydning for 

konstruktionernes statiske kunnen”. Hvad der ikke står, er hvad den 

kraftig vandpåvirkning og opfugtning af betonen betyder for 

skimmelsvampevækst. For det har VA åbenbart ikke bedt Rambøll 

undersøger, Det er derfor, det er så vigtigt, at opgaverne ikke afgrænses 

for snævert. Men mon ikke “kraftig vandpåvirkning” og “opfugtning” 

er guf for skimmelsvampe? 

FUGT-FAKTABOKS RAMBØLL-2 - udklip fra Bilag A Betonkerne, 

Testresultater. 

Citat: “(kraftig) tegn på fugtbelastning” i den grå beton. Det skal 

forklares, at den udvendige brunlig beton er en ca. 3 cm. lag ovenpå 

den almindelige grå beton, som er betonelementets grundstof. Det vil 

sige, den kraftige fugtbelastning er på indersiden af betonelementet. En 

nysgerrig fugtteknikker vil undersøge nærmere, men igen, Rambøll er 

kun interesseret i påvirkning af styrken og holdbarhed. Kommer den 

kraftige fugtpåvirkning fra revner, eller fra utætte fuger mellem 

betonelementer, eller andre steder fra? Vi ved det ikke. Og det gør 

projektgruppen heller ikke. Men igen, vi tror at opfugtede 

betonelementer bidrager til skimmelsvampeproblemerne.  

https://denlilleventilationsgruppe.wordpress.com/
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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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Nyt fra bestyrelsen  
Infomøde 

I midten af maj afholdte bestyrelsen og HPU et informationsmøde vedr. 

status på vores helhedsplan, for at vi kunne få en god dialog sammen 

havde vi valgt ikke at invitere nogen med fra Bo-Vest eller rådgiver, vi 

syntes som bestyrelse at det var en rigtig god aften, som blev holdt i en 

god tone, og vi glæder os allerede til at afholde flere af disse. 

 

Referat fra dette møde vil blive bragt i næste nummer af galgebakkepo-

sten. 

 

Status på Gransker 

Vi er nu der hvor vores HPU den 26 juni skal mødes med Granskeren 

for at fortælle om vores syn på hele byggesagen fra beboernes side , 

dette ser vi alle meget frem. 

 

Hjemmeside 

Som nogen af jer sikkert har opdaget er der store problemer med vores 

hjemmeside, og derfor er den heller ikke opdateret, som den burde, vi 

arbejder i øjeblikket på en ny og bedre løsning. 

 

VA Generalforsamling 

På dette års ordinære generalforsamling, trådte Biba Schwonn tilbage 

efter mange års tro tjeneste. Vi valgte i bestyrelsen at opstille Lasse, da 

vi mener det er vigtigt at VA´s største afdeling har en repræsentant der, 

også set i forhold til helhedsplanen. 

 Lasse blev valgt, bestyrelsen ønsker stort tillykke med valget. 

 

Bestyrelsen vil her på falderebet ønske jer alle på Galgebakken en rigtig 

god sommer. 

 

De Bedste Hilsener  

Bestyrelsen  
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Åbningstider på Ejendomskontoret i juli 

 

Telefonisk henvendelse mandag til fredag, i tidsrummet 

08.00-08.30. 

Personlig henvendelse mandag til fredag, i tidsrummet 

08.30-09.15. 

Der vil ikke være åbent om i aftenkontortiden om 

onsdagene i juli. 

 

  

 

Velkommen til Galgebakkens Nye Ejendomsmester 

Jens G. Damgaard er startet d. 1. juni og er allerede godt i gang med at 

sætte sig ind i afdelingens 

mange spændende opgaver. 

 

  

Rigtig god sommer 
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Sankt Hans på Galgebakken lørdag d. 23. juni kl.21.00 

Traditionen tro bliver der arrangement på Galgebakken i anledning af 

Skt. Hans. 

Fakler udleveres og tændes ved Beboerhuset kl.21.00. Fakkeltoget går 

gennem Galgebakken kl.21.30 og vi mødes alle ved bålet, som tændes 

kl. 21.50.  

Årets båltaler er folketingsmedlem Carolina Magdalene Maier kl.22.00. 

Vi sørger naturligvis for at opsætte telt hvor der kan købes øl, vand og 

popcorn. Har du lyst at hjælpe til med arrangementet hører vi gerne fra 

dig. 

Spisehuset holder sommerferie fra uge 26 til uge 32  

(begge uger inkl.)       

Vi er allerede i fuld gang med planlægningen af spisehuse i august, 

september og oktober og hører meget gerne fra jer der vil være med til 

at lave mad. Det er ikke så svært og I får, som sædvanlig masser af 

hjælp til indkøb og opvask.  

Hvis du er alene og ikke har et hold er du også velkommen til at hen-

vende dig. Vi skal nok finde et hyggeligt madhold til dig. Når man la-

ver mad til spisehus startes der typisk ved 15.00 tiden og man er færdig 

med spisning og oprydning ca. kl.19.00. Kontakt Aktivitetsmedarbejder 

Henrik hvis du gerne vil være med eller høre mere om spisehusene. 

Henrik træffes på 4364 7075, udlaan@gbakken.dk eller Facebook.   

Beboerudlånet er i juli måned KUN åbent om lørdagen.  

Åbningstiden om lørdagen fra kl.10.30 til kl.11.30. 

God sommer til alle på Galgebakken fra Henrik  

 

TIP EN 13’er: 1X2-2X1-121-22XX 

mailto:udlaan@gbakken.dk
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FINGRENE VÆK FRA 

LANDSBYGGEFONDEN! 
Husker I underskriftsindsamlingen til Regeringen for at gøre opmærk-

som på, at vi ikke ville finde os i, at de almene lejeres opsparede midler 

til renovering ville blive ”hugget” og brugt til finansiering af regerin-

gens forslag til en ghettoplan? 

Hvor mange underskrifter tror I., det lykkedes at få? 

Ca. 18.000 ud af ca. 1 million lejere. Altså 1.8 %. Kilde: Vinie Han-

sen, formand for VA, på Foreningsmødet d. 4.6. 

Galgebakken er et de få boligområder, hvor der blev gennemført opsø-

gende husstandsbesøg for at få underskrifter. Det gav faktisk et meget 

pænt resultat. 

Men på landsplan altså et beskæmmende dårlig t resultat. Og det er vel 

ikke fordi, resten af lejerne synes, det er ok at forære de opsparede pen-

ge til Regeringen. Det håber jeg da heller ikke, regeringen tror. Men det 

viser hvor apatiske vi som lejere er. ØV. 

Susanne Messell, Vester 2-14. 
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Om tyveriet fra Landsbyggefonden 

En ”sejr” jeg hellere havde 

været foruden 
Stor var min frustration over at erfare, at SD og SF sammen med rege-

ringen og DF havde stemt for at dræne Landsbyggefonden for 10 milli-

arder kroner, til finansiering af den såkaldte ghettoplan. Planen er et 

voldsomt angreb på den almene boligsektor. Op mod 10.000 lejligheder 

skal nedlægges eller privatiseres, uden at planen indeholder noget bud 

på, hvor de mennesker så skal bo. Og dette overgreb skal vi lejere oven 

i købet selv betale for. Det er en hån, og det er at pisse på os, når SD 

udråber aftalen som en sejr. I landsdækkende aviser ønsker SD lejerne 

”tillykke” med aftalen, fordi et endnu større tyveri blev undgået. Det er 

helt urimeligt, at det kun er lejerne der skal betale for at vi får gjort 

noget ved ghettoproblemerne. Det er et samfundsmæssigt problem og 

ansvar, og det skal løses i samarbejde med beboerne, og ikke som ude-

mokratiske og diskriminerende diktater fra centralmagten.  

I maj måned samlede jeg underskrifter i Galgebakken mod røveriet. Ni 

ud af ti skrev under og vreden var mærkbar, men jeg hørte også, at 

mange var skeptiske over om det nyttede noget. Jeg må desværre kon-

statere, at den mistillid var berettiget. Surt at blive solgt – gang på gang, 

fordi SD har valgt at profilere sig som handlekraftige handlinere, som 

ikke vil stå tilbage for DF.  

Jens Ohlsson 
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Portræt af et bestyrelsesmedlem 

Birthe Y 

HVORNÅR FLYTTEDE DU IND PÅ 

GALGEBAKKEN? 

Jeg flyttede ind på GB. Da jeg var 20 år 

sammen med min kæreste, vi boede i 

Vester 2. Jeg flyttede væk i 10 år og har 

boet her siden. 

HVORFOR VALGTE DU AT FLYT-

TE TIL GALGEBAKKEN?  

Vi havde valgt det nye byggeri Galge-

bakken der blev annonceret i VA. Jeg 

forventede, at det var meget anderledes 

at bo der, og fik mine forventninger 

opfyldt. 

HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE?  

Jeg bruger spisehus og deltager selv ved at lave mad flere gange om 

året med mit stræde Over 1og 2. Jeg er frivillig i køkkenet når der er 

behov. Det gode ved spisehuset er, at man møder forskellige folk, og vi 

kan mødes med venner der når der er spisehus og musik. Vi har godt 

naboskab i Galgebakken. Jeg deltager aktivt i forskellige tiltag, så som 

at lave mosaik på legepladsen som vi gjorde i en gruppe i kunstudval-

get. Privat er jeg i en læsegruppe på GB. Jeg har både boet og arbejdet i 

Galgebakken, så jeg har mange venner og bekendte her. 

HVAD VILLE DU ÆNDRE HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME? 

At Helhedsplanen kommer i gang i en fart, så vi får bedre og sundere 

boliger. 
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HVAD VIL DU SOM BESTYRELSEMEDLEM KÆMPE FOR?   

Retfærdighed, også hvor jeg bor. 

HVAD SKAL DER TIL FOR AT GALGEBAKKEN BLIVER DAN-

MARKS BEDSTE STED AT BO? 

Jeg ville ønske at flere vil blive aktive beboere, så vi kan forbedre mil-

jøet på Galgebakken, både ved at være aktive og ved at tale sammen. 

Det er vigtigt vi kender vores naboer, idet vi bor så tæt. Jeg tror stræ-

derne skal være aktive, man skal have et godt fælleskab sammen, Det 

kunne være ved at lave mad i beboerhuset eller går over og spise sam-

men, eller lave have sammen. Vi skal forandre Galgebakken sammen. 

Jeg syntes det var et godt projekt at se legepladsudvalget arbejde sam-

men, hvor der var både unge og ældre med. Jeg syntes, vi fik 2 gode 

nye legepladser.  

Skrevet af Lysette 
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Bennys møde om P-pladserne 
D. 28. maj havde Benny Klausen indkaldt til møde om, hvor entrepre-

nøren til sin tid bedst kan placere alle byggematerialerne. 

Vores rådgivere NOVA5 og vores Grønt Udvalg har drøftet spørgsmå-

let og anbefalet, at der lavet en indkørsel fra Herstedvestervej til Grøn-

ningen. Her kan der indrettes et stort aflukket område til de mange byg-

gematerialer. Benny foreslår, at vi bruger P-pladserne på skift efter 

hvor i Galgebakken renoveringsarbejdet foregår. 

På mødet deltog ret få beboere, omkring 13 personer. Der var en ud-

mærket debat og selv om der er lang tid til og ingen stadig aner, hvor-

når der sker hvad, kan man da godt gøre sig sine tanker. 

Jeg tror, alle undtagen Benny mente, at Grønningen var det bedste for-

slag. Begrundelserne var bl.a., at det område ville være lettere at genop-

rette end de skiftende nedlagte P-pladser.(Sagt af vores gartner Kim). 

Det ville give lettere tilkørsel for de mange store lastbiler og bedre mu-

lighed for at indrette en nødvendigvis stor aflåselig opbevaringsplads 

for byggematerialerne. Desuden en enklere transport rundt i bebyggel-

sen. Dette sidste var Benny ikke enig i. 

Thomas, som sidder i GAB, havde forelagt spørgsmålet for en bekendt, 

der arbejder som entreprenør. Vedkommende havde peget på Grønnin-

gen som det bedst egnede område. Desuden skal P-pladserne kunne 

bruges af alle håndværkerne, som nok kommer i bil og skal kunne 

komme hjem igen uden at være lukket inde af f.eks. lastbiler. 

Nu får vi se, hvad der sker. Når vi altså får fundet en entreprenør, som 

vil byde ind på opgaven. 

Susanne, Vester 2-14. 
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Elpærer – hvor skal de hen? 

Tit på Genbrugsgården kommer der beboere med elpærer og spørger, 

hvilken container de skal i. De får at vide, at de skal lægge dem i bade-

karret til ”farligt afald”, fordi man aldrig kan være sikkert på, om der 

gemmer sig tungmetaller i pæren.  

Galgebakkens 2 hjertestartere 

P.t. er der kun 2 hjertestartere på Galgebakken.  

Den ene sidder ved siden af indgangsdøren til fællesvaskeriet. Den 

anden sidder inde på ejendomskontoret, så den kan kun bruges, når 

kontoret har åbent. 

Brændenælder 

På Facebook er det blevet afsløret, at 

kommuen ikke luger stien mellem 

Galgebakken og rideskolen, stien bag 

Genbrugsgården. Med sædvanlig trang 

til overdrivelse nævnes det, at der står 

meterhøje brændenælder. 

Besigtigelse af stien har dog vist, at de 

højeste brændenælder har en højde på 

50 cm., og med et par havehandsker er 

det muligt at rive så meget ukrudt op 

på ½-1 time, at det bliver muligt at 

færdes sikkert på stien med hånden på 

gelænderet. 

Redaktionen vil give kommunen et 

praj. 

Lars Messell 
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37 gode år på Galgebakken – de sidste 7 
år har været så, som så – I alt 44 år! 
 

Nu siger vi tak og farvel efter 44 år på Galgebakken på godt og ondt.  

I de unge år i 70èrne var det rigtig hyggeligt og rart, mens børnene var 

små. Der var mange børn, der rendte ud og ind hos hinanden. Her var 

trygt og godt at være, så hvis et snørebånd var gået op, kunne man være 

sikker på, der var hjælp at hente – også på legepladsen! Vi havde hyg-

gelige og sjove strædefester. 

Hyggelige ture ned rundt om ”hunde området” og hilse på de hunde der 

gad. Tidligere hyggelige geder, nu erstattet af en hundelufteplads, som 

nu heller ikke må ligge der, hvor det nu engang ligger. 

 Og naturlegepladsen – Tja, den ligger godt nok afsides – måske skulle 

man lige bytte om på de 2 steder, nå nej det går jo ikke, men det er rig-

tig synd at legepladsen ikke bliver brugt mere – f.eks. kunne det være 

en sjov og god ide med nogle store nedgravede trampoliner så de ikke 

skal være i de alt for små haver hvor lyden bliver meget høj, når lyden 

slår ned imellem husene. 

Måske kunne man flytte højen og nedlægge fodboldbanen (har ikke 

indtryk af den bliver brugt ret meget) og lave naturlegepladsen bagved 

– sammen med trampolinerne. 

I 70èrne var der så mange deltagere til møderne, at det var nødvendigt 

at holde dem på Roholmskolen (nu Herstedøster Skole). Vi har været 

igennem boykot af huslejerne med deponering af vores husleje. 

Vi har været forsøgshus med et rigtig godt tag – det var ikke det endeli-

ge valg af nyt tag, desværre (det var dejligt køligt om sommeren og 

varmt om vinteren) nu er det så det 3. tag der er på – hvor længe mon 

det holder - endnu. Der blev lavet udluftnings ventiler i vinduer og døre 

– i dag er de jo alle tilstoppede, man kan spørge sig selv om de overho-

vedet virker eller virkede. 
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De sidste mange år har beboerne fået ”skyld” for ikke at lufte godt nok 

ud, det var derfor, de/vi fik mug/skimmelsvamp – Det har nu vist sig, 

som alle ansvarlige beboere godt har vidst, at det kommer nede fra kry-

bekælderen!!!! Og fordi – igen byggesjusk – at der manglede omfangs-

dræn rigtig mange steder.  

Vi fik for ca. 30 år siden at vide, at vi ikke måtte sætte møbler op ad 

ydervæggene – ”hvad ér det dog for noget byggesjusk” hvordan skal 

man dog møblere en bolig på den måde! Vi rettede os efter det, fjernede 

et klædeskab og ganske rigtig var der skimmelsvamp bagved (dengang 

blev den slags ikke renoveret som i dag) Vi flyttede det ind i det bager-

ste værelse mod naboen, her var der jo ingen risiko – troede vi – det 

opdagede vi så først, da det blev taget ned nu, hvor vi skulle flytte (det 

var ind til naboen, ikke ydervæggen, tagskade måske?) Men i modsæt-

ning til dengang, bliver det i dag meget hurtigt renoveret. Det må jo 

fortælle, hvor farligt det er! Stor ros til skimmelteam, de er dygtige og 

meget omhyggelige. 

Vi vil her gerne takke den lille ventilationsgruppe for det kæmpearbej-

de I har gjort og stadig gør – hvor er det godt I har bidt jer fast og ikke 

giver op, ellers var vi blevet spist af med endnu en lappeløsning!! Vi 

håber for Galgebakken, selvom det er besværligt. Mon ikke det ender 

med en total renovering med genhusning som i Vest og Syd. 

Nu har vi så valgt at flytte, det er der flere grunde til – den ene er oven-

stående (jeg fik allerede i 1978 konstateret Astma og allergi) og vores 

datter fik børneleddegigt, man kan undre sig over hvorfor vi ikke flyt-

tede – det gjorde vi jo ikke fordi her var så dejligt og ” vi troede på det 

blev bedre”. 

Sidste år i 2017 opdagede vi i – Galgebakkeposten – at man kunne få 

havehjælp – og der var kun 9 der havde tilmeldt sig. GLADE gik vi 

over og bad om hjælp. Den ene af os er på sin 3. hofte i samme side 

plus diverse fejloperationer bag sig. og jeg fik skiftet højre hofte i no-

vember 2017 og skal til sommer have skiftet venstre hofte, så det er 

blevet umuligt at passe haven, selvom den ikke er perfekt, er det allige-
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vel noget, jeg har kunne lide og glædet mig over indtil august 2016. Da 

vi kom over og bad om hjælp til havearbejde, viste det sig at det kun 

var en lille gruppe, der havde fået det bevilget, og at der var lukket for 

tilgang, vi kunne prøve til august igen – men ak nu viste det sig, at dem 

der skulle lave opgaven, ikke magtede den og derfor kunne man ikke 

påtage sig flere – de 9, der havde fået det bevilget, ville fortsat få lavet 

havearbejde – Så er det vi lige spørger: Hvad sker der her? Det er dem 

der får hjælpen velundt. Men vores husleje kroner skal vel bruges for 

alle og ikke enkelte heldige/uheldige som havde brug for hjælpen på det 

rette tidspunkt. 

Det var nok det der slog hovedet på sømmet, så at vi besluttede at flytte 

– over i VEST hvor der er renoveret.  Genhusning, udskiftning af alt 

bortset fra tag og betonydervægge, isolering af ydervægge, loft og gulv. 

Vi synes det virker rigtig lækkert og håber vi efter 44 år på GB bliver 

glade for at bo der (selv gulvet føles varmere at gå på end på GB!) 

Desuden kunne vi heller ikke se for os at skulle bo her imens der blev 

boret med diamantbor igennem mure mm., samt skulle undvære toilet i 

4- 8 uger. Der ville jo nok heller ikke her være hjælp at hente til rengø-

ring for støv overalt –  selvom man er støvallergiker! 

Det sidste dybe suk kommer så her. Vi fik at vide tidligt, at det ikke var 

noget problem at få hjælp af gårdmændene til at få fjernet en tørretumb-

ler. Så i godt humør gik vi over til Susanne og bad om hjælp men – men 

desværre –  selvom du er dårlig, må du klare dig selv, så tak for hjælpen 

Susanne efter 44 år, godt gået!!! Heldigvis havde vi nogle rigtig gode 

naboer, der gerne ville hjælpe og der var så ovenikøbet nogen, der ger-

ne ville have vores tørretumbler, så det endte som en succes! 

Til slut skal Benny Clausen også ha´ et klap på skulderen. Godt du har 

været så stædig med især fugtspærre og manglende omfangsdræn mm. 

Med venlig hilsen 

Stig og Anne Marie 

Tidligere Over 4, 2 B 
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TIDSFORDRIV 

Tip en 13´er (se svar på en anden side i bladet). Den kan bruges som en 

dyst mellem naboer, venner eller familie.  

 Spørgsmål 1 X 2 

1 Hvad hedder hoved-

staden i Californien 

Sacramento Los Angeles Hollywood 

2 Hvad hedder Pari-

serhjulet i London 

Lykkehjulet London Eye High Roller 

3 Hvor mange felter 

har en normal sudo-

ku 

100 64 81 

4 Hvor sendes Game 

Of Thrones  

Netflix Viaplay HBO 

5 CIA har hovedkon-

tor i  

New York 

City 

Langley Washington 

6 Matador er instrueret 

af 

Erik Balling Lise Nørgaard Nils Malmros 

7 Verdens mest solgte 

bil (2016) 

Toyota Corol-

la 

Chevrolet 

Silverado 

VW Golf 

8 Hvem var gift med 

Caroline Mathilde 

Struensee Frederik 7 Christian 7 

9 Hvad kaldes tabelar-

rangering af grund-

stoffer 

Periodiske 

system 

KOSMOS Systematisk 

Linné 

10 Hvor mange hajarter 

er faste beboer i 

danske have 

8-9 3-4 15-16 

11 Hvornår blev Face-

book grundlagt? 

2006 2010 2004 

12 Afriks højeste bjerg 

er 

Mont Blanc Kilimanjaro Mount Kenya 

13 Drik der blev brugt 

som medicin mod 

malaria? 

Whiskey Tonicvand Gin 

 

Skrevet af Lysette 
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Hvad er det for noget og hvad går det ud på?  

Spisehuset 
Hvad går det ud på? Princippet er at folk kan komme og spise mad 

andre har tilberedt. Man kan hygge sig med sine venner, naboer eller 

bare hilse på andre ”fremmede” fra Galgebakken.  

Hvad koster det?  Onsdag 35 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Fredag 

og lørdag kan prisen være lidt højere. Men så er maden også mere fest-

lig og oftest flere retter.  

Hvem laver maden?  Det hele er frivilligt arbejde. Vores aktivitets-

medarbejder Henrik er tovholder, men resten af madholdene, er folk fra 

Galgebakken der gerne vil være en del af fællesskabet. Du kan tale med 

resten af dit stræde og høre om de vil være med til at lave mad en dag. 

Jeg ved at det vil blive taget i mod med kyshånd, hvis nogle nye friske 

kræfter meldte sig på banen. Man mødes ved 14-16 tiden alt efter hvad 

menuen er, maden skal bare stå på bordet kl. 18. Man bestemmer selv 

menuen sammen med Henrik, som køber ind.  

Kan alle benytte spisehuset?  Ja man skal blot købe billet hos aktivi-

tetsmedarbejder Henrik i udlånsåbningstider. Eller man kan bestille via 

Facebook (Henrik aktivitetsmedarbejder hedder der hvor du reserverer) 

og betale når man kommer på dagen (med kontanter).  

Hvornår kan jeg komme? 

Onsdag kl.18. Fredag kl. 18, men kig på månedssedlen vi får ind af 

postkassen. Der kan du også se menuen.  

Hvornår kan jeg tillade mig gå hjem igen? Det kan du i princippet så 

snart du har spist. Du stiller dit brugte service op i opvaskevognen og 

rydder op efter dig og så kan du gå. Nogle gange har folk en lille bøtte 

med og fylder den op og spise hjemme, for det er også tilladt.  

Skrevet af Lysette  
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Portræt af et bestyrelsesmedlem 

Annemarie Bøttger  

Jeg er 47 år. Uddannet Klippeklatreinstruk-

tør og er uddannet som sensor for Dansk 

Klatreforbund. Jeg bor sammen med min 

kommende mand Jens Peter og vores lille 

hvide Bomuldshund Ronja på 11 år.  

HVORNÅR FLYTTEDE DU IND PÅ 

GALGEBAKKEN? 

Jeg flyttede til Galgebakken sammen med 

min far, mor og storebror i marts 1974 da 

jeg var 3 år gammel.  

HVORFOR VALGTE DU AT FLYTTE 

TIL GALGEBAKKEN? 

Tænker at vi flyttede her til for at få noget 

mere plads og luft under vingerne. 

HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE?  

Nu har jeg jo boet her det meste af mit liv, på nær 8 år. Så jeg har gen-

nem tiden brugt lidt af det hele, vil jeg mene. Da jeg var omkring 19-20 

år holdte jeg beboerhuset åbent i hverdagene med boller/kage og så har 

jeg nydt at hjælpe til i køkkenet med at lave mad og rydde op. Men det 

er først de sidste 5 år jeg for alvor er begyndt at interessere mig for 

beboermøderne og især for dele af helhedsplanen. 

HVAD VILLE DU ÆNDRE HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME? 

NYE sunde huse uden skimmelsvamp (er et must) og uden et stort 

overdimensioneret ventilationssystem som larmer ;-) Bedre indrettede 

badeværelser, ingen savsmuldstapet, lækre moderne køkkener og gulv-
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varme. Jeg ville også nyde, hvis der kom flere arealer med vilde som-

merblomster i græsset. Intet grus på parkeringspladsen. Man slæber det 

både ind i bilen og i huset. Vil nyde mere dyreliv som geder, får, høns, 

kaniner og heste, måske sådan en lille dyregård for børn og dyreelsken-

de mennesker ku' være super hyggeligt, men nok lidt for urealistisk. 

HVAD VIL DU SOM BESTYRELSEMEDLEM KÆMPE FOR? 

Det er meget enkelt lige pt. SUNDE nye boliger! Hvis jeg bliver i GAB 

på længere sigt vil det nok være fælleskab og rummelighed. Og så tror 

jeg på at de bedste resultater kommer når vi finder løsninger på midten 

af hinandens holdninger. 

HVAD SKAL DER TIL FOR AT GALGEBAKKEN BLIVER        

DANMARKS BEDSTE STED AT BO? 

SUNDE nye boliger ;-) Jeg har jo boet her det meste af mit liv og jeg 

elsker og har altid elsket Galgebakken! Så for mig, er det allerede det 

bedste sted at bo. 

Skrevet af Lysette 

  



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 22 
 

 

Mindre CO2 i 2017 
 

BO-Vest præsenterede VA's afde-

linger for Grønt  Regnskab 2017 på 

et foreningsmøde den 4. juni. Og 

den gode nyhed er, at vi i VA har 

forurenet atmosfæren med mindre 

CO2 end nogensinde før. 

 

Varmeforbruget  

I boligafdelingerne var der i 2017 

brugt lidt mindre varme, og varme-

værket havde produceret varme, som gav lavere CO2-udledning. 

På Galgebakken havde vi dog brugt den samme store mængde varme 

som de foregående år, fordi Galgebakken har dårlig isolering og endnu 

ikke har fået gennemført sin Helhedsplan, så her er vi i venteposition. 

En anden ting, som vi så ikke kan gøre noget ved, er det høje varme-

spild, der sker i fremledningen af varmt vand fra varmecentralerne til 

lejlighederne. Det er større end de fleste andre afdelinger, fordi varme-

rørerne er umanerligt lange. 

 

I et par boligafdelinger, hvor beboerne frøs om tæerne, havde man 

skruet op for temperaturen til det varme radiatorvand, og det havde til 

forskel fra de andre boligafdelinger givet dem et højere varmeforbrug.  

 

Vandforbruget 

I boligafdelingerne var der i 2017 brugt lidt mindre vand, fordi de år for 

år har opnået et faldende forbrug ved at skabe en tænk-dig-om-når-du-

bruger-vand kultur. 

 

Det gælder dog ikke Galgebakken, hvor tænk-dig-om kulturen er i top, 

men på Galgebakken er der kollektiv vandmåling, og derfor kan vi først 

forvente et lavere vandforbrug, når Helhedslanen er gennemført med 

individuel vandmåling. Individuel vandmåling vil give et betragteligt 
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fald i vandforbruget, fordi den enkelte familie kan se på lejlighedens 

vandmålere, at de rutter med de dyre dråber. 

 

Elforbruget 

I boligafdelingerne var der i 2017 brugt lidt mindre el, som blandt andet 

skyldtes, at nogle boligafdelinger havde fået nyt fællesvaskeri, bedre 

isolering eller ventilationsanlæg.  

Galgebakkens elforbrug var også faldet en smule, hvilket vist nok skyl-

des det lavere elforbrug i det nye fællesvaskeri, som så dagens lys midt 

i 2017. 

 

”Effektiv drift” 

På mødet fortale BO-Vest igen-igen om deres projekt Effektiv Drift. 

Målet i projektet er at give boligafdelingerne support til at finde miljø-

venlige måder at udføre driftens opgaver på, samt at finde eksterne 

leverandører, der leverer varen eller løser opgaverne til en lavere pris. 

Galgebakken er en af de afdelinger, som er kommet længst med indfø-

relse af efektiv drift, og det har givet betragtelige besparelser.  

Bo-Vest understregede, at de i projektet ikke bare altid valgte den bil-

ligste leverandør, men derimod den leverandør, der kunne levere en 

kvalitetsydelse billigere end konkurrenterne.  

BO-Vest understregede også, at valg af leverandør og krav til kvalitet i 

leverancen aftales med afdelingsbestyrelserne, så det bliver, som besty-

relsen ønsker det. 

    Lars Messell 

    Vester 2-14 
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Frimærker 
Start din egen frimærkesamling med byttere fra mig. Jeg har 

200.000 at vælge imellem, som er sorteret efter lande. Det er gratis. 

Du kan også få et indstiksalbum til mærkerne. Eller forær sønnike 

starten på en samling i fødselsdagsgave.  

Forær mærker til mig, som du bare har liggende eller falder over. 

Særtilbud: Bed mig udarbejde en vurdering af samlinger, som du 

ligger inde med. 

Lars Messell, Vester 2-14 

lokomohinken@hotmail.com  

 

Her i maj måned har fået overladt en flyttekasse med frimærker til vur-

dering. Kassen indeholdt blandt andet en næsten komplet samling af 

danske førstedagskuverter fra 1948-2004.  

De havde så stor en katalogværdi, at jeg vurderede, at de kunne sælges 

for måske 10.000 kr. Det blev manden, som kom med frimærkerne, 

overrasket og glad over at høre. 

  

mailto:lokomohinken@hotmail.com
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Hvad der gemmer sig i Genbrugs-

gårdens genbrugslade 
Genbrugsgårdens genbrugslade er desværre så lille, at de frivillige med 

sorg i hjertet hver onsdag eller søndag på åbningsdagen må smide ting 

ud, som er lige til af genbruge. Der kommer hele tiden flere ting ind, 

end der bliver hentet hjem. Men bortset fra det, så har laden fået et an-

sigtsløft, fordi møbler og lignende bliver mærke med en seddel som 

angivet ankomstdato, og når der så er gået 3 månede uden at nogen har 

taget tingen med hjem, ryger den ud i en af affaldscontainerne. 

 

Sidste onsdag røg der fx en pæn tallerkenholder ud. Nogle sikkert ud-

mærkede hjulfælge til bil røg samme vej. Det gjaldt også en smuk sort 

ridehjelm og en juletræsfod samt 6 af de 13 stole, som stod og fyldte 

op, og det blev også skæbnen for en gåstol til fysisk handicappede. Den 

var lige til at bruge, men vi mente, at man nok skal vente længe på, at 

der kommer en pårørende forbi og opdager at her kan man få en gratis 

gåstol til sin gamle mor. 

 

På hylden med puslespil og spil var det et 3 måneder gammelt spil, som 

hed ”Power Game”. Som frivilligvagt havde jeg tænkt mig at smide det 

til afbrænding, fordi der øjensynlig ikke var nogen som ville have det. 

Men tænk, inden jeg nåede at smide det ud, dukkede der pludselig en 

beboer op, som tog det med hjem. 

 

Færre ting fra genbrugsladen vil blive smidt ud, hvis de som kommer 

med tingene skriver på Facebook, at nu har de sat det og det ned på 

Genbrugsgården.  

 

Lars Messell 

Frivillig på Genbrugsgården 
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Galgebakke-kontakter  
Afdelingsbestyrelsens  

fællesmail (direkte til alle 

GAB medlemmer): 

bestyrelsen@gbakken.dk 

 

Formand:  

Lasse Wilson 

 

Kasserer:  

Thomas R. Rasmussen 

 

Peter Mortensen 

Birthe Y. Nielsen 

Steen Søndergaard 

Maria Ottesen 

Lars Skovenboe 

Anne-Marie Bøttger 

Zahir Bashir 

 

Suppleanter: 

Anders Larsen 

Ervin Olsen 

Heidi Nielsen 

 

Sekretær: Sten Hansen, 

galgebakken@mail.dk 

GAB kontoret, Øster 10-7, 

43641502 

 

Byggeudvalg/ 

Helhedsplan udvalg 

hpu@gbakken.dk 

Lysudvalg  
lysudvalg@gbakken.dk 

Grøntudvalg 
groentudvalg@gbakken.dk 

 

Helhedsplan udvalg 

hpu@gbakken.dk 

Husdyr udvalg 
husdyrud-

valg@gbakken.dk 

 

Husreglement udvalg 
GAB medlem  

Birthe Y. Nielsen 

 

IT Udvalg 

itudvalg@gbakken.dk 

 

Kunst udvalg 
kunstudvalg@gbakken.dk 

 

Legeplads udvalg 
legepladsud-

valg@gbakken.dk 

 

Unge udvalg 
ungeudvalg@gbakken.dk 

 

GBs repræsentant i Bru-

gergruppen: 
Birthe Y. Nielsen 

(GAB medlem) 

 

Pensionist klub 
Torv 2-14 

Beboerhusgruppen 
Dorte Brink 
Mark 4-5B, 28 91 82 27 

Genbrugsgruppen 

genbrugsgaar-
den@gbakken.dk 

Trafikudvalg  
trafikudvalg@gbakken.dk 

Økonomiudvalg  
oekonomiud-
valg@gbakken.dk 

Agendagruppe 
agendagrup-

pen@gbakken.dk 

 

Koret 
Kristian Olesen 

Vester 2 – 15, 28365081 

kmo@post3.tele.dk 

 

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 

 

Petanque gruppe 
Steffen Stripp, 

Sønder 4-15A, 23296928 

 

Galgebakkeposten 
Jytte Jørgensen, Torv 7-

10, 30 13 49 76 

galgebakkepo-

sten@hotmail.com 
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Ejendomskontoret 

Galgebakken Øster 10-7 
Tlf.: 88190215,  

galgebakken@bo-vest.dk 

Ejendomsleder:  

Susanne Palstrøm 

Ejendomsmester:  

Jens G. Damgaard 

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 
Peter B. Thøgersen 

Telefon nr. 34 86 14 48 

Mobil nr.: 72 58 78 90 
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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! 


