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Nyt fra bestyrelsen  
 

August 2018 

 

Bestyrelsesarbejde. 

Der har her hen over sommeren været en del debat på facebook 

omkring bestyrelsens og driftens arbejde, på grund af vedtagelsen af 

overholdelse af reglerne på Galgebakken. I den forbindelse vil vi gøre 

opmærksom på at det er regler som er besluttet på beboermøder, og 

ikke nogle regler bestyrelsen de selv har besluttet. Hvis man som 

beboer er utilfreds med regler som disse, så mød op til vores 

beboermøder og gør jeres stemmer gældende. For det er der 

beslutningerne træffes.  

 

Status på Gransker. 

HPU har den 26 juni holdt møde med Granskeren for at fortælle om 

vores og beboernes syn på hele byggesagen, vi ser alle meget frem til 

resultatet af granskerens arbejde der meget gerne skulle være færdig 

sidst på året, til da giver vi granskeren arbejds ro. 

 

Hjemmeside. 

Da den rigtige løsning stadig ikke er lykkes at komme i mål med, og 

vi ved at beboerne gerne vil vide hvilke beslutninger der træffes i 

bestyrelsen, har vi valgt at hænge referater op på info tavlerne, vi 

håber I kan leve med dette indtil den rigtig IT løsning findes. 

 

Budgetbeboermøde  

Bestyrelsen kunne på deres bestyrelsesmøde den 14/8 -18 ikke 

godkende det af Bo-Vest fremlagte budget for 2019, da der stadig ikke 

er kommet svar til økonomiudvalget vedr. en budgetpost omkring 

vores tidligere internetudbyder Com-X, udvalget har flere gang ønsket 

svar på dette, men uden held. 

Derfor valgte bestyrelsen ikke at godkende budgettet 2019, men har 

sendt driften tilbage til Bo-Vest, da vi ønsker svar omkring dette før 
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budgettet 2019 kan godkendes. 

Vi håber at dette foreligger til vores næste møde, så vi som planlagt 

kan afholde vores budgetbeboermøde den 18 september 2018 kl. 

19.30. 

 

Skimmel i indflytningsboliger. 

Driften har fremlagt at der er opdaget flere tilfælde af skjult skimmel i 

flytteboliger, driften ønskede derfor at de pr. 1 september indsætter 

skimmelhunden ind i samtlige flytteboliger, for at undersøge dette og 

udbedre det der måtte være. 

Bestyrelsen bakkede dette op, selvom om det vi øge udgifterne.  

 

De Bedste Hilsener 

Bestyrelsen  
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Præsentation af Ejendomsmester Jens G. Damgaard 

Jeres nye ejendomsmester er en erfaren bolig-

mand, der nu er landet i Galgebakken.  

Jeg har de seneste 25 år boet i almen bolig, og 

har været formand for afdelingsbestyrelsen for 

en større almen boligafdeling på Nørrebro (Ti-

tanparken) og i Birkerød (Kajerød Vænge). Nu 

er det en lille afdeling i Vanløse 

(A.F.Beyersvej), der har æren af mig som formand. Samtidig har jeg været 

medlem af flere boligselskabers bestyrelser (AKB København og Birkebo), 

samt Boligselskabernes Landsforenings repræsentantskab. 

Jeg er uddannet som Agronom fra Landbohøjskolen, men min erhvervsakti-

ve karriere har fortrinsvis været i Vagt- og alarmfirmaet G4S gennem 25 år. 

De sidste 10 år som leder. Mit seneste job har været som Driftschef i Bolig-

kontoret Danmark.  

Jeg bor i Vanløse med min kone Flora. Jeg har to piger på 17 og 20 år, fra et 

tidligere ægteskab, som bor hos deres mor i Birkerød. Jeg er udpeget af Kø-

benhavns Borgerrepræsentation som medlem af Vanløse Lokaludvalg, hvor 

vi er høringspart for kommunale planer, herunder lokalplaner. Jeg har i en 

årrække været medlem af det Kriminalpræventive Råd under Justitsministe-

riet 

Min faglige indsigt er som sagt fra den almene sektor, som aktiv beboer og 

deltager i flere byggeprojekter og renoveringer. Senest har jeg som sagt væ-

ret driftschef for flere boligselskaber, og ansvaret for 1.500 boliger og 20 

ansatte. Jeg havde ansvaret for den daglige drift og budgetterne i 14 boligaf-

delinger.  

Jeg glæder mig til udfordringen i jobbet som ejendomsmester i Galgebakken. 

Boligområdet, beboerne og medarbejderne skal behandles med respekt. Jeg 

har ikke tænkt mig at ændre alting, men er klar til forandringer. Håber at 

samarbejdet varer i mange år. 

Jens G. Damgaard, Ejendomsmester 
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Skimmelsager i 2018 

Der har været 144 skimmelsager i Galgebakken i 2018. Hver gang en beboer 

henvender sig på Ejendomskontoret, med en mistanke til et skimmelproblem 

i en bolig, bliver der oprettet en skimmelsag og boligen bliver undersøgt. 

Tendensen har været færre nye sager de seneste måneder, men det kan må-

ske skyldes det varme vejr. 

Der er i langt de fleste tilfælde i den tunge facade problemet er, og næsten 

altid på væggene. I nogle tilfælde er det under gulvet. I alle tilfælde skyldes 

det kuldebroer eller opfugtet sokkel. 

I 2018 har det fortrinsvis været i A- og B-boligerne vi har haft de fleste sa-

ger, set i forhold antallet af boliger af disse typer. Der har været forholdsvis 

mange sager, hvor det har været værelserne i A2-delen der har haft proble-

mer med skimmel. I B-boligerne har det i langt de fleste tilfælde været i 

rævegraven, der har været skimmel. I C-boligerne er der en jævn fordeling 

mellem skimmel i de forskellige rum. 

Skimmelundersøgelserne foregår i enkelte tilfælde ved hjælp af en hund, der 

kan lugte sig frem til de ramte områder. Der bliver udtaget prøver alle de 

steder hvor der er mistanke til, at der er skimmel. Disse prøver sendes til 

Teknologisk Institut for dyrkning og nærmere undersøgelse. Vi modtager 

herefter en rapport, som danner grundlag for skimmelsaneringen. Da der kun 

findes grænseværdier på enkelte prøvetyper for skimmel, bliver hver enkelt 

rapport vurderet individuelt i forhold til den enkelte bolig. 

Hvis det er nødvendigt tages gulvet op og der renses på betondækket. Der 

lægges nyt gulv og væggene bliver malet med diffusionsåben silikatmaling. 

Hvis det er på badeværelserne, så fjernes PVC-kanten. Skimmelsaneringen 

skulle sikre, at der ikke findes mere skimmel i boligen, men vi har også set i 

flere tilfælde, at det kommer igen efter en periode. 

Fremadrettet vil alle flytteboliger blive undersøgt for skimmel, således at vi 

altid udlejer boliger, der er gennemgået og evt. saneret for skimmel. Dette 

forhindrer ikke, at der kan opstå skimmelproblemer senere, men det sikrer, at 
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der kan fanges nogle sager i opløbet, og derved måske undgå genhusning af 

beboere i boliger, hvor man lige er flyttet ind. 

Mistanke til skimmel skal tages alvorligt, og det bliver det i Galgebakken. 

Alle henvendelser bliver behandlet professionelt. Hvis der er skimmel, bliver 

boligerne saneret. Beboerne skal kunne være trygge ved at bo i Galgebak-

ken. 

Jens G. Damgaard 

Ejendomsmester 

 

Strædepenge 

18. september skal vi have det årlige budget-beboermøde. 

Igennem flere år har strædepengene været indefrosset med henblik på genop-

retning af de udendørs områder efter en kommende renovering. 

Over 9 og 10 har stillet forslag om, at strædepengene genindføres for året 

2019. 

Dengang beboermødet traf beslutningen om indefrysning, vidste vi ikke, at 

renoveringen ville trække i langdrag. 

Vi har stort behov for en portion penge til at klare driften i vores stræde. 

Vi er 24 husstande. 

Det samlede beløb har tidligere været omkring 60.000 kr. for hele Galgebak-

ken. 

Jeg er forslagsstiller men kan desværre ikke deltage. 

Lars Olesen fra Over 9-12 vil redegøre for vores forslag på mødet. 

Lise Buchardt, GB Over 10-8 
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Portræt af et 
bestyrelsesmedlem  
Peter Mortensen 
HVORNÅR FLYTTEDE DU IND PÅ 

GALGEBAKKEN? 

Jeg flyttede ind på Galgebakken den 1 februar 

2015 sammen med min kone og fire børn. 

HVORFOR VALGTE DU AT FLYTTE TIL GALGEBAKKEN?  

Vi flyttede til Galgebakken efter at have besluttet at omlægge livet en smule. 

Min kone og jeg har begge aldrig tidligere boet i lejebolig så det var noget af 

en omvæltning at flytte ind på Galgebakken. Vi faldt dog hurtigt til her, 

takket være det fantastiske sammenhold der er i vores stræde. Det var meget 

overraskende at blive budt velkommen som vi gjorde af alle der bor her, vi 

har som sagt kun boet i ejerbolig hvilket er noget anderledes, og langt mere 

tillukket og privat. 

HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE? 

Vi oplever faktisk mest det nære fællesskab i strædet, hvor der afholdes flere 

fælles arrangementer hvert år. Vi deltager også i majfesten samt 

loppemarked mm. Derudover har vi fået en række nye venner hvilket jo er 

fantastisk, både os voksne og vores børn har virkelig fået udvidet den 

venskablige horisont. Sidst men ikke mindst er jeg jo også valgt ind i 

bestyrelsen hvilket i høj grad også er en del af fællesskabet. 

HVAD VILLE DU ÆNDRE HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME? 

Hvis jeg frit kunne bestemme her på Galgebakken, så ville jeg ændre vores 

husreglement radikalt til et reglement der stemmer overens med nutidens 

livsstil og vores ændrede behov som mennesker. Jeg ville også meget gerne 

gøre sådan at beboerne over en bred kam havde tillid til at de gode 

mennesker der er valgt ind i bestyrelsen gør det rigtige i forhold til vores 

helhedsplan. Desværre oplever vi jo en del mistillid hvilket ikke just er 

befordrende for arbejdet. Jeg ville, hvis jeg havde magten til det, sørge for 

sunde boliger der lever op til nutidig standard. Vel at mærke boliger der er til 

at betale. Jeg ville også gerne have opført ældreboliger så de ældre beboere 
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på Galgebakken kunne flytte til egnede boliger uden at skulle fraflytte vores 

fællesskab, ligesom der skulle opføres flere ungdomsboliger, da vores unge 

virkelig har svært ved at få fornuftige boliger der er til at betale i dagens 

Danmark. 

HVAD VIL DU SOM BESTYRELSEMEDLEM KÆMPE FOR? 

Som bestyrelsesmedlem arbejder jeg for at vi kan fastholde vores fællesskab 

som det har været i mange år, men jeg ønsker også at Galgebakken udvikler 

sig fremadrettet så vi sammen kan få et endnu bedre Galgebakken. Jeg 

kæmper for at vi får den bedst mulige helhedsplan så vi kan få boliger uden 

skimmelsvamp, træk og hvad der ellers er af skrækeksempler.    

HVAD SKAL DER TIL FOR AT GALGEBAKKEN BLIVER DANMARKS 

BEDSTE STED AT BO? 

En af de ting der skal til er, at vores husreglement skal laves om og gøres 

nutidigt. Det skal simplificeres og være letforståelige så der ikke kan 

mistolkes på det. Der skal være et sammenhold som er endnu bedre end i 

dag, og det skal ikke være en beboelse hvor der er beboere der angiver 

hinanden for ikke at overholde regler mm. Jeg oplever desværre at der er en 

tendens til mangel på tillid til vores administration som afstedkommer en 

dårlig stemning beboere imellem, dette skal vi til livs! Vi bor så tæt at det er 

tvingende nødvendigt at have tillid til hinanden, at vi hjælper og bakker op i 

stedet for at være kritiske, negative og selvoptagne. Hvis vi kan opnå disse 

ting tror jeg på at vi kommer til at have Danmarks bedste bofællesskab på 

Galgebakken.  
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GAB sekretæren takker af 

Kære beboere på Galgebakken. Som nogle af jer ved, er jeg stoppet som 

sekretær for afdelingsbestyrelsen og som den (næsten) faste referent på 

beboermøderne. Dette skete, da jeg af BO-VESTs ledelse blev tilbudt en 

fratrædelsesordning, som indebar, at den 15. maj blev min sidste arbejdsdag 

på GAB kontoret. 

Jeg vil her fortælle lidt om, hvad jobbet har drejet sig om, og takke af for de 

19 år som ansat på Galgebakken i det lokale beboerdemokratis tjeneste. 

Formålet med jobfunktionerne har været at bistå beboerne i det lokale 

beboerdemokrati. Kerneydelsen – og i hvert fald det, som alle beboere har 

kunnet se og gøre brug af - har været skrivning af referaterne fra 

afdelingsbestyrelsens (GABs) møder og fra beboermøderne. 

Fremgangsmåderne ved referatskrivningen overtog jeg i sin tid fra mine 

forgængere, og oprindelsen fortoner sig i Galgebakkens historie, men var 

formentlig udtryk for bestræbelser på at sikre referaterne som en kilde til 

nogenlunde fyldestgørende og korrekt information til beboerne på 

Galgebakken. Referaterne har siden 2001, hvor Galgebakken fik sin første 

hjemmeside, kunnet ses her, og referaterne fra beboermøderne har også 

været fast indslag i Galgebakke Posten. 

Selv om det er mig, som har skrevet referaterne, så har de ikke været udtryk 

for mit private syn på sagerne, men for hhv. GABs og beboermødernes 

prioriteringer, holdninger og beslutninger. Referaterne fra GAB møderne har 

ud over selve beslutningerne også indeholdt lidt om sagernes indhold og 

argumenterne for konklusionerne og beslutningerne samt evt. mindretals 

standpunkter. GAB mødereferaterne har derfor kunnet formidle en løbende 

information til alle interesserede om, hvad der rør sig på Galgebakken og i 

relationerne til BO-VEST. 

Referaterne fra beboermøderne har været mere end kun beslutningsreferater, 

ved at de også har indeholdt en sammenfatning af spørgsmål, svar, 



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 11 
 

forklaringer, redegørelser, kommentarer og debat, som kom frem på 

beboermøderne. Galgebakkens beboere har masser af forskellige meninger, 

holdninger, prioriteringer og argumenter for og imod både det ene og det 

andet og det tredje, og beboermødernes forløb er langt fra altid endt med det, 

som der var lagt op til med forslagene. Så opgaven med at skrive referat fra 

beboermøderne har hverken været for nem eller for kedelig. 

Selv om jeg hermed siger farvel og tak som ansat på Galgebakken, så 

betyder det ikke, at jeg også siger farvel til Galgebakken. For mig har 

Galgebakken altid været andet og mere end bare en arbejdsplads. Inden jeg 

flyttede til Hyldespjældet, havde jeg boet mere end 20 år på Galgebakken, 

og meget af min familie og mange venner og bekendte bor på Galgebakken. 

Men når jeg nu og fremover kommer på visit på Galgebakken, så er det altså 

bare som mig selv og uden nogen BO-VEST kasket på  - og det er faktisk en 

stor lettelse. 

De bedste hilsner fra Sten (formerly known as GAB sekretæren) 
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Galgebakkens smukke betonmure – hvem sag-

de og gjorde hvad hvornår? 

Mens vi venter … 

”Ikon-byggeri – man hører det igen og igen,” skriver Den lille Ventilations-

gruppe i GB-Posten nr. 425, juni 2018. 

Sidst, jeg selv hørte det, var til GAB’s informationsmøde om Helhedsplanen 

her på Galgebakken, hvor en beboer spurgte ved afslutning af mødet, om 

Galgebakken er fredet, eller der er lignende restriktioner for renoveringen. 

Jeg svarede, at Galgebakken er blevet kaldt et ikon-byggeri, men at der ikke 

er tale om fredning el.lign. 

På VA’s generalforsamling, hvor Galgebakken og Helhedsplanen var til 

debat, blev bebyggelsen omtalt af formanden som bevaringsværdig. 

I artiklen står der videre: ”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.” 

Mig bekendt har ingen på Galgebakken hævdet, at de røde betonmure ikke 

må røres. I 2012, da vi vedtog oplægget til Helhedsplanen, indgik et repara-

tionsprogram over 10 år, baseret på forudgående forsøg, gennemført af mu-

rer Thomas Watson. Grunden til forsøgene var de undersøgelser, som inge-

niørfirmaet Rambøll gennemførte i 2003 og 2004. De foreslåede løsnings-

forslag var så dyre, at ingen anså dem for brugbare, hvis der skulle opnås 

penge til alt det andet, Galgebakken trængte til i den kommende renovering. 

Det ikoniske har i øvrigt aldrig været knyttet kun til de røde betonfacader, 

men til bebyggelsens arkitektur som helhed. Mange detaljer var nye dengang 

i 70’erne: situationsplanen, trafikløsningen, husenes åbning mod hinanden 

på strædesiden, så stræderne gav beskyttede opholdssteder med kontaktmu-

ligheder; opdelingen i private, halvprivate og fælles arealer osv. osv. 
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Mens vi venter … 

Der er netop udkommet en bog om Dansk Betonarkitektur. En af medforfat-

terne, arkitekt Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, skriver i en arti-

kel i tidsskriftet BETON, nr. 3, aug. 2018, Den synlige beton, om betonens 

eget udtryk: ”Betonen kan se ud på mange forskellige måder, og det er en af 

dens forcer, men jeg mener, at man bør søge efter betonens eget udtryk, en-

ten i historisk retning eller ved at udvikle noget helt nyt. Det kammer over, 

når betonfacaden pludselig skal ligne en teglvæg eller en naturstensvæg, men 

der er en gråzone, når man taler om fritlagte overflader. På Galgebakken i 

Albertslund er der tale om en ægte, fritlagt overflade. Der er brugt fine sten i 

rød granit. Efter støbningen har man spulet overfladen, så stenene bliver 

synlige, så man får de røde facader.” … 

Beton er forhadt, når den fremtræder grå, vejrpåvirket og uden vedligehol-

delse. Sådanne mure har vi også som støttemure, der heller ikke er renoveret 

endnu. Vejrpåvirkningen af de brune betonmure er til gengæld konstant 

spændende at følge: våde og mørke i regnvejr, glimtende i solskin, varme, 

når solen har bagt på dem om dagen. 

Mens vi venter … 

Som så meget andet i Helhedsplanen, har betonmurene ikke godt af at vente 

med reparation. Det fremgik af Rambølls undersøgelser. Men da reparati-

onsprogrammet var integreret i andre løsninger i Helhedsplanen, måtte det 

vente.  

Beboerne – og det gælder os alle – vil have sunde boliger uden skimmel-

svamp. Derfor venter vi med spænding på gransker- firmaets resultater og 

forslag til at blive af med skimmelsvampen. Ingen ved i dag, hvilken løsning 

der vil blive foreslået. Nogle beboere ønsker sig, at bebyggelsen bliver jæv-

net med jorden og bygget op på ny. Andre vil gerne bevare bebyggelsen som 

nu, men med forslag og fornyelser, der giver et sundt indeklima. Nogle kræ-

ver genhusning under alle omstændigheder. Andre vil vente og se. 

Den opgave, Rambøll fik stillet, løste de. Resultaterne gik videre til NIRAS, 

det ingeniørfirma, der kom til at stå for de tekniske undersøgelser, der skulle 

udføres som forberedelse af Helheds-planen.  
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Mens vi ventede … 

Allerede i 1999 stod der i Galgebakkens ”Vedligeholdelses-vejledning til 

beboere”: ”Boligernes svaghed er kuldebroer, som tiltrækker fugt! Efter at 

boligerne i 1997 og -98 fik nyt tag og nyt varmeanlæg, er kuldebroer boli-

gernes væsent-ligste skavank. De er værst i betonvæggene langs med gulvet 

og allerværst lige over gulvet i A-husenes elementsamlinger, som er i de 

udvendige hjørner og ca. 60 cm fra skillevæggen til bade-rummet. Som i alle 

andre boliger – også helt moderne – er der kuldebro i alle ruder langs med 

kanterne med mest fugt i bunden af ruderne.” De næste afsnit handler så om, 

hvad der giver fugtproblemer i boligen og hvordan man skal undgå dem. – 

Fugtundersøgelse af udvalgte boliger var foretaget. 

I de år var der megen opmærksomhed omkring beboeradfærd – i BL på 

landsplan og i de enkelte boligorgani-sationer. Men – som der står i KAB’s 

”bibel”, ”Håndbog om almene boliger” fra 2011 (s. 155) ”Sager om skim-

melsvamp dukkede op i starten af 1990’erne og er i de senere år blevet hyp-

pigere. Disse sager er komplicerede og kræver betydelig teknisk indsigt og 

juridisk kompetence. Skimmelsvamp kan have mange forskellige årsager. 

Årsagen kan være knyttet sammen med adfærd, f.eks. manglende udluftning 

eller hyppig tørring af tøj indendørs i boligen. Årsagen kan også være bygge-

tekniske forhold. Under alle omstændigheder er det nødvendigt hurtigst mu-

ligt at få konstateret årsagen til skimmelsvampen.” Derefter kan man læse 

om ansvarsforhold i bred forstand – alt det, vi på Galgebakken har beskæfti-

get os med i de senere år. 

Da vi ikke skulle vente længere, troede vi …” 

Pludselig skulle det i 2012 gå stærkt med indsendelse af ansøgning, for at vi 

kunne få del i de penge, der var til rådighed inden årets udgang. Et egentligt 

politisk boligforlig blev indgået i 2014. I ”Beboerbladet”, det BL-blad, der 

husstandsomdeles i de almene bebyggelser, stod der en artikel med over-

skriften ”Nu kan de endelig komme i gang”, og der beskrives 11 ventende 

renoveringssager landet over. En af dem i Nykøbing Falster, en 50 år gam-

mel bebyggelse, præsenteres med overskriften ”BETONEN FALDER AF”. 

De står med en byggeteknisk Rambøll-rapport, der ligner vores. 
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Vi var glade, men ikke helt tilfredse med hastværket, fordi de tekniske un-

dersøgelser ikke var blevet færdige. Ansøgningen blev skrevet færdig med 

den viden, der var indhentet indtil da. NIRAS måtte fortsætte undersøgelser-

ne. 

Resten er kendt stof. Opmærksomheden har i alle årene cirklet om fugt og 

skimmelsvamp. Og der er sket meget på alle planer. Desværre ikke nok til at 

undgå, at skimmelsvamp har vækstbetingelser i nogle af vores huse, og at 

nogle af beboerne er blevet ramt af sygdom.  

Ingen kan være glade og tilfredse, før der er fundet en tilstrækkeligt god 

løsning.  

Og vi har ikke mere tid og tålmodighed til at vente ret længe. 

Biba Schwoon (beboer i samme hus siden 1976, endnu uden skimmel-svamp. 

Har som bestyrelsesmedlem arbejdet med på talrige helhedsplaner i VA/BO-

VEST i 2000-årene.)  

  



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 16 
 

Månedens portræt af Ricky  

Alexander Palm - Vester 

HVEM ER DU? 

Jeg hedder Ricky Palm, jeg er 24 år og til dag-

ligt arbejder jeg i Kaufmann. 

HVORNÅR FLYTTEDE DU IND PÅ GAL-

GEBAKKEN? 

Som barn boede jeg hos min mor, som boede i Galgebakken Sønder. 

HVORFOR VALGTE DU SOM VOKSEN, AT BLIVE BOENDE PÅ 

GALGEBAKKEN?  

Jeg valgte at flytte til min egen lejlighed da jeg blev 18 år, da jeg havde brug 

for noget luftforandring idet at jeg har fire mindre søskende som alle boede 

hjemme dengang. Jeg valgte Galgebakken, da det var tæt på mor, så man 

lige kunne komme forbi og spise og vaske tøj, når man pengene var lidt små. 

Da jeg flyttede, var jeg lige begyndt på 2.G på hhx i Ballerup, så der skulle 

være godt transportmuligheder, hvilket 143 gav. Morbærhaven kunne give 

det samme, men for at sige det som det er, så er Morbærhaven ikke just det 

bedste sted. 

HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE? 

Jeg har desværre ikke haft så mange muligheder for at deltage i de fælles 

ting, da mine arbejdstider betyder at blandt andet fælles spidning om onsda-

gen ikke kan lade sig føre for mig. Jeg nyder dog at spille bold på bakkens 

hjerte med vennerne, og jeg kigger da også ud forbi, når der er Maj fest og 

den slags.  

Ligesom der er noget skakklub, så synes jeg det kunne være hyggeligt, hvis 

der kom nogle udendørs aktiviteter. måske at man lavede nogle forskellige 

hold i GB, ud fra hvilke områder man bor i, og så kan man kæmpe mod hin-

anden i forskellige discipliner om et trofæ af en slags. 
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På den måde ville man mødes med mange forskellige folk og være sammen 

på en anden måde end bare et hurtigt hej. Og så er sport noget de fleste har 

interesse i, enten i den ene eller anden sportsgren.  

HVAD VILLE DU ÆNDRE HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME? 

Hvis jeg frit kunne vælge noget at ændre i GB, så skulle det være at der bli-

ver bygget nogle ordentlige huse, så vi kan komme det skimmelsvamp til 

livs. Det har altid været et stort problem, og jeg synes det er synd med den 

lappeløsning der er tale om ift renoveringen. Jeg syntes man skal rive hele 

lortet ned og bygge det ordentligt op, ved godt at folk er bange for at Galge-

bakken så mister sin charme, men man kan jo sagtens bygge det op i samme 

stil, dog med et fundament der ikke har så mange skimmelsvampsproblemer. 

HVAD SKAL DER TIL FOR AT GALGEBAKKEN BLIVER DAN-

MARKS BEDSTE STED AT BO? 

Jeg synes at Galgebakken er et dejligt sted at bo. Dyrt, men dejligt.  

Jeg kunne dog godt ønske mig at folk gav hinanden lidt mere luft, i og med 

at der ofte er sager oppe hvor der er det ene og det andet galt. Jeg bor selv 

lige bag bakkens hjerte og kan sagtens høre boldspillet og jeg bor ikke mere 

end 1-2min fra hundegården. Personligt synes jeg det er dejligt, at børnene 

kommer ud og bevæger sig, og at folk med en fælles interesse har et sted at 

mødes og dyrene kan lege. Så skide være med at det larmer lidt, for hvis det 

bringer glæde til andre, så kan jeg godt lukke ørerne lidt. 

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

bakkeposten fremover. Interview af Lysette Hansen 
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Vi mangler dig til Tøjcafeen 

Der er 12 vagter om måneden, der skal dækkes ind. Det er onsdag mellem 

16-18, eller søndag fra 11-12:30 og søndag fra 12:30-14 (vi dele vagten på 3 

timer om søndagen).  Det svarer til ca. 1 vagt pr. medarbejder pr. måned.  

Det er ulønnet, MEN der er jo den bonus ved det, at du er den første til at 

modtage og sortere det tøj der kommer ind, og derfor også første vælger, 

hvis der kommer noget du kan bruge.  

Hvis du mener det kunne være hyggeligt kan du komme forbi i vores åb-

ningstid eller kontakte vores nøgleholder Maj-Brit Lykke Ejby Øster 9. 

 

 

 

 

 

Tøjcafeen samler brugte briller ind til Synoptik. Så hvis du har nogle 

liggende du ikke bruger længere, vil vi gerne overtage dem i tøjca-

feen.   
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Galgebakken skal genhuses 
 
Landsbyggefonden har ansat en "Gransker" til at hjælpe til med at finde løs-

ninger på problemerne med husene i Galgebakken. Det betyder at der nu er 

en mulighed for at undersøge de 4 prøvehuse som er rådgiverne Nova5s 

forslag til en løsning. Prøvehusene er desværre ikke en løsning, men er fyldt 

med alvorlige problemer. 

Gulvene. 

 

Det alvorligste problem er at gulvene i Galgebakken er konstrueret forkert. 

Isoleringen er lagt under gulvbrædderne i stedet for i loftet i krybekælderen. 

Når isoleringen i en bolig bliver lagt på den varme indvendige side giver det 

helt sikkert skimmelsvamp. Det ved alle husejere, men åbenbart ikke Bo-

Vest og Nova5. Beboerne i Galgebakken skal derfor genhuses mens der 

lægges nye gulve, og der bliver lagt isolering i loftet i krybekælderen.  

Facaderne 

 

De nye lette facader i prøvehusene er en byggeteknisk fejltagelse, og en ka-

tastrofe for Galgebakkens arkitektur. De nye facader giver meget høj risiko 

for skimmelsvamp og kan derfor ikke godkendes.  

Sokkelisolering 

 

Det mærkeligste ved prøvehusene er at soklerne blev isoleret. Dette er helt 

uden virkning og Landsbyggefonden har da også meddelt Bo-Vest at isole-

ring af en kold ventileret kælder ikke støttes. Galgebakken slipper for en 

ødelæggende opgravning af alle haver. Hurra for det. 

 

Benny Klausen 

Galgebakken, Vester 8-3 
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Genbrugsgården 

Søndage kl. 11-13 

I åbningstiden er der frivilige, som vejleder dig i, hvor det du kommer med, 

skal hen. Jeg er der selv som frivillig alle onsdage iført lysende grøngul gen-

brugsgårdvest. 

På Genbrugsgården er der en Genbrugslade, hvor du kan aflevere ting, som 

kan genbruges – møbler, lamper, legetøj osv. Du kan kvit og frit tage ting 

med hjem, når der er noget du vil genbruge. 

Der e også en samling af voksenbøger og børnebøger. 

Og så er der containere til alle mulige slags affald.  

Nå, og hvad skete der så i onsdags? 

Jo, der kom en trip-trap stol. Den forsvandt hurtigt. 

Og så var der 3 underlige uåbenbare skuffer med  et lille hl i. Det viste sig at 

være 3 dele af en xylofon, som en beboer gik glad hjem med. 

Vi lukkede containerne til brændbart affald inden de blev overfyldte. Bebo-

erne spurgte selvfølgelig, hvor de så skulle gøre af det, og vi fortalte dem at 

de skulle stlle det ved siden af containere til når containeren var tømt. 

Det var en god onsdag, fordi min medfrivillig var Frede, og han er et jern. 

Lars Messell 

frivillg på Genbrusgården 

 

Tidsfordriv, svar: 11X-222-XX1-2121 

  

Åbningstider: 

Onsdage kl. 16-18 
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Biler er blevet skrevet i mandtal 

Agendagruppen har foretaget biloptælling på P-pladserne siden 2002 

med 1-3 års mellemrum. Vi har talt biler for at følge med i, hvor mange 

biler der rent faktisk bruger parkeringspladserne, så der er tal for, om 

der er rigeligt med plads eller det modsatte. Her i august 2018  har vi 

talt biler igen. Du behøver ikke læse artiklen, for der var cirka lige så 

mange biler som for 1½ år siden.

Optællingen i år er foretaget torsdag 

den 16. august kl. 22.30-00.00, hvor 

bilerne var kommet hjem og gået i 

seng.  

P-pladsernes kapacitet 

Der findes ingen vederhæftig opgø-

relse af, hvor mange biler der er 

plads til på P-pladserne. Det skyldes, 

at der ikke er afmærket parkerings-

felter – på nær i en del af P-plads A.  

Men i forbindelse med optællingen 

er der foretaget et skøn over, hvor 

mange biler der rent faktisk ville 

være plads til, hvis de var parkeret 

med en afstand mellem hinanden på 

60 cm.  

 Kapacitet Antal biler Heraf 

firmabiler 

Ubrugt 

P-plads 
A+B 

230 179 22 51 

P-plads C 130 113 8 17 

P-plads D   99 72 10 17 

P-Plads E 150 64 9 86 

I alt 609 428 49 171 

 
* Biler med gule plader er regnet 

som firmabiler. 
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Hvad er virkeligheden bag tallene? 
Der mangler parkeringspladser i den 

forstand, at alle parkeringspladser er 

fyldt i nogle få afsnit af P-pladserne. 

Nogle bilister, der kommer sent 

hjem, er derfor nødt til at parkere i et 

afsnit af P-pladsen som ligger længe-

re væk fra deres lejlighed. 

Hvorfor har vi de parkerings-
forhold, vi har? 
Placeringen af parkeringspladserne i 

forhold til lejlighederne blev beslut-

tet, da Galgebakken blev bygget i 

1972. Her valgte man at placere P-

pladserne i en krans omkring Galge-

bakkens boliger, så færdsel mellem 

boligerne var bilfri.  

Man etablerede parkeringsplads til 

ca. 600 biler. Det var en fremtidssik-

ring, fordi der ikke umiddelbart var 

brug for så mange parkeringspladser 

til Galgebakkens 700 husstande, men 

man regnede med, at der ville ske en 

vækst i bilparken i årene fremover.  

Man valgte desuden at etablere 

grønne P-pladser med træer og grøn-

ne arealer. Fremtidsdrømmen var, at 

der stadig ville være plads til det 

grønne, og den lumske bagtanke var, 

at hvis der viste sig at alligevel mod 

forventning mangle parkeringsplad-

ser, kunne man inddrage nogle af de 

grønne områder til bilparkering. 

Biler, der var parkeret sju-
sket 
På vej rundt på P-pladserne kunne vi 

se,  at nogle biler var parkeret sjusket 

– ikke ud til kant på parkerings-

arealet, skrå parkering, større afstand 

til nabobilen end 60 cm. Løseligt 

anslået drejede det sig om 15-20 

biler.  

Det er det antal ”ekstra” parkerings-

pladser, man ville få ved at indføre 

afmærkede parkeringsfelter på P-

pladserne. 

Firmabiler 

Agendagruppen var intresseret i også 

at vide, hvor mange firmabiler, der 

holdt på P-pladserne. Disse biler er 

derfor registreret særskilt denne 

gang. Og som det ses af tælletallene, 

drejede det sig om 30-40 biler. 

Det er det antal ”ekstra” parkerings-

pladser, man vil få ved at forbyde 

firmabiler på P-pladserne uden for 

normal arbejdstid. 

Tidligere optællinger 
Sammenlignet med forrige optælling 

i februar 2017  er der kun sket gan-

ske få ændringer i vores bilpark.  

Venlig hilsen Lars Messell 

Agendagruppens biloptæller
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Galgebakkens Cykelsmed  
 

… er der rent faktisk folk på galgebakken der ikke kender til, derfor 

kommer her en lille ikke-kommerciel reklame fra en fast kunde, der har 

været tilfreds siden 1987. Cykelsmeden er ikke meget for at skilte med 

sin butik, selvom jeg har plaget ham mange gange, indtil han blev irrite-

ret på mig. Den ligger for enden af indkørsel B (mellem neder og sønder) 

hvor der også er en cykelpumpe og et autoværksted, man kan låne. 

 

Derudover er han billig, hurtig, lokal, kontant og forsøger altid at lave 

tingene så billigt som muligt ved at bruge dele af f.eks. ens gear som kan 

genbruges. 

 

Brug Galgebakkens cykelsmed (som ikke hedder cykelMogens længere 

som folk skriver på Facebook) 

 

Mvh Thor Vester 2-1/Skrænt 4-2 

 

 
  

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. 

Cykelsmeden modtager Mobilepay 
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Vandforbruget i sommervarmen i år 

Agendagruppen har med spænding fulgt vandforbruget på Galgebakken i 

denne varme sommer for at se om vandforbruget eksploderede.  

Vandmålingerne viser dog, at der i månederne maj, juni og juli kun har været 

et lidt højere vandforbrug end tidligere års sommermåneder.  I lighed med 

tdligere år, hvor varmen var mindre kvælende.. 

Og det kan vi vel egentlig være lidt stolte af her på Galgebakken. 

Galgebakkens Agendagruppe  

 

Hvor henter du de nye bioaffaldsposer? 

 Hos Udlåns-Henrik 

 På Driftskontoret 

 Hos købmanden. 

Sådan var det før der kom nye poser, og nu er hentemulighederne bragt i 

orden. 
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Og så er der lige det med fliserne 

Den 21. august har kommunens Miljø- og Byudvalg sagt god for, at forvalt-

ningen kortlægger mangler og fejl i adgangsforholdene til kommunens 123 

busstoppesteder. Dette sker som den kommunale opfølgning af en rapport 

udarbejdet i foråret af undertegnede. Det er vi glade for, for det var en af 

rapportens anbefalinger. 

Forvaltningen siger oven i købet, at vores rapport er grundig. 

Galgebakkens busstoppesteder 

Galgebakken har 4 stoppesteder. 

De 2 ved Vestskoven mangler lys, og det stoppested der ligger i Vestskovsi-

den har en for lav kantsten, og stoppestedetr står under vand når der komm-

mer regnskyl. 

De 2 ved Trippendalsvej har stor passagertrafik på kørebanen. Det vil være 

bekosteligt for kommunen at udbedre forholdene her, men vi har udarbejdet 

en skitse til en god løsning. Vi vil forelægge den for GAB, og det ender må-

ske på den måde med, at vores løsningsforslag bliver Galgebakkens løs-

ningsforslag. 

Venlig hilsen 

Hanne Fleinert 

Lars Messell 

forfattere til rapporten 

 

Rapporten kan downloades fra Ældrerådets hjemmeside, hvor den ligger 

som den ældste nyhed – http://seniorlund.dk/news. 

 

 

http://seniorlund.dk/news
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Fotograf ukendt 

Tak for alt 

Mikkel Messell flytter fra Galgebakken, og vi kommer til at savne ham i 

GalgebakkePostens redaktion, hvor han i mange år har været hovedkraften i 

at sætte artiklerne op og finde tegninger eller billeder til at skabe rum mel-

lem artiklernes ord. Han har været kreativ og føjelig og fleksibel, men også 

ind imellem stålfast i redaktionens drøftelser. Hvis ikke han flyttede, ville vi 

have foreslået ham til årets Galgenfugl. 

God vind i sejlene, når du nu skifter til et nyt lokalsamfund, hvor der ikke er 

et beboerblad, og heller ikke noget beboerhus, nærkøbmand og kælkebakke, 

og hvor der er langt til far og mor. 

Redaktionen  

Har du lyst til at være med i GalgebakkePostens redaktion, så lad os det 

vide. 
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Kartoffelferie 

Dengang Danmark var bondeland, fik børnene på landet i oktober 1 

uges kartoffelferie med fri fra skole, så de kunne bistå familien med at 

høste kartofler.  

Det var en håndsrækning til et landbrug, der havde så lille et udkomme, at 

gratis børnearbejde var en god ting. 

I 1905 besluttede Rigsdagen så, at kartoffelferien fremover skulle have nav-

net efterårsferie, og at alle skolebørn i Danmark skulle have skolefri 1 uge 

hvert efterår. Man regnede det for et fremskridt, som gjorde det festligere for 

bybørn at gå i den sorte skole.  

I efteråret 1986 fik regeringen vedtaget et lovforslag, der skulle fremme op-

sparing og bekæmpe gældsætning, og den fik navnet kartoffelkuren med 

tanke på årstiden (kartoffelferien) og den skrappe kur, som landet efter rege-

ringens mening havde brug for. Desuden kan kartoffelkur betyde noget så 

klamt som ’slankekur baseret på kartofler’, og den betydning spillede sikkert 

ind på befolkningens holdning til indgrebet, der bl.a. pålagde den nye eller 

øgede afgifter. 

Lars Messell, Vester 2-14 

Søren Ryge og Mettes træ 

For nylig havde min gamle ven, havemanden Søren Ryge, et indlæg i Politi-

ken. 

Han havde nemlig fået et brev fra Mette, som bor i en almen bolig i Balle-

rup. Mette havde et højt smukt træ i sin baghave. Hun boede i et enderække-

hus og hverken naboer eller genboer følte sig generet af træet. De syntes 

ovenikøbet, fik jeg indtryk af, at træet var flot. 

Alligevel kom nu afdelingens bestyrelse og forlangte, at hun fældede det, for 

det var over 3 meter højt og deres husordens regler sagde, at så højt måtte et 

træ ikke være! 
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Mette mente ikke, husordensreglerne behøvede at være så rigide, når nu 

ingen havde klaget over træet. Men bestyrelsen holdt fast. Træet skulle fæl-

des senest d. 28. august, ellers ville de gå til boligselskabet og evt. boligret-

ten. 

Mette klagede nu sin nød til Søren Ryge. Hvad syntes han, hun skulle gøre? 

Nu er Søren Ryge, som mange ved, en rigtig træelsker. Naturligvis havde 

han 8 gode råd til Mette-. Han var rystet over, at voksne mænd kunne finde 

på så rigide regler. De var nok gamle sure mænd, der hadede både dyr, træer, 

blomster og måske endda også børn. Mette skulle naturligvis starte med det 

gode og så efterhånden skrue op for sin modstand. Om nødvendigt lænke sig 

til træet! 

Jeg skrev et svar til ham/Politiken, men om det kommer i avisen – og om det 

er særlig godt formuleret – ved jeg ikke. 

Her på Galgebakken har vi også husordensregler. Det skal man have i en 

almen boligafdeling. De regler drøfter vi på et beboermøde og vedtager, efter 

lange bøvlede drøftelser, hvilke regler der skal gælde. 

Regler bliver lavet som en hjælp til beboerne i diverse situationer, så der 

f.eks. ikke opstår splid mellem naboer. (og af flere andre grunde). Vi har 

også hos os en 3 meters regel, bl.a. for at undgå at et træ der skygger for 

naboen, udvikler sig til nabostrid, hvis naboerne bliver uenige. Men der er jo 

ingen grund til at fælde et højt træ, hvis det ikke generer nogen. Mener jeg. 

Jeg syntes dog, Søren skulle have lidt orientering om hvorfor der bliver lavet 

regler. Når man som han bor i et dejligt stort hus med en kæmpestor have, 

har man ikke brug for den slags regler. Men det har vi, der bor så tæt. Og vi 

beslutter dem selv! Alligevel skal der selvfølgelig kunne gives dispensation i 

særlige tilfælde. Regler er ikke regler for reglens skyld, men for fællesska-

bets skyld!  

Susanne Messell, Vester 2-14,   

Medlem af Galgebakkens husordensudvalg (!!!) 
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Efterårets aktiviteter på Galgebakken 

Efter en varm sommer hvor aktiviteterne også har holdt ferie er der nu igen 

ved at være sat et aktivitetsprogram sammen til efteråret her på Galgebak-

ken. 

Spisehusene er allerede godt i gang med rekord besøg på en onsdag i august 

hvor mere end 90 deltog. Vi har også fået fyldt pænt op i kalenderen med 

frivillige der vil lave mad. Har du / I lyst at lave mad er der ledige onsdage i 

november og december, så giv gerne lyd fra jer. 

Markedsdag på Galgebakken afholdes for tredje gang d.15. september kl. 

10.00 til 16.00. Der er mulighed for at få en stand hvor man sælge alt mel-

lem himmel og jord. Loppeting, kunsthåndværk, hjemmesyltede delikatesser 

m.m. kom bare med det. Bestil et bord / stand 3 x 3 m2 hos undertegnede. 

Der vil være masser af musik dagen lang med bl.a. Galgebakkens kor, spil-

lemændene og et Beatles orkester. Vi åbner selvfølgelig Beboerhusets café 

og sælger bl.a. hotdogs, popcorn, kage, kaffe, te, øl, vin og vand til de sæd-

vanlige beboervenlige priser.        

Har du lyst at prøve Mindfulness? Så tilbyder Tania Hur fra Torv 3 et gratis 

forløb til alle beboere på Galgebakken. Det finder sted i Gl. Pub fra kl.18.30 

til 21.00 på tirsdagene 25.09., 02.10., 09.10., 23.10., 30.10., 06.11., 13.11. og 

20.11. Hvis du gerne vil vide mere og gerne vil være med kan du tilmelde 

dig til Tania på 3020 5206. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag d.06. oktober hvor årets 

Høstfest afholdes. Vi arbejder på at sammensætte en lækker menu og finde 

et godt orkester. Ved Høstfesten uddeles også prisen ”Galgenfuglen” Prisen 

er et vandretrofæ, som gives til en beboer der har bidraget heldigt eller uhel-

digt til fællesskabet på Galgebakken. Du kan indstille en person ved at afle-

vere dit begrundede forslag skriftligt i udlånet eller sende en e-mail på: ud-

laan@gbakken.dk senest d.03.10! Med prisen følger der en kasse øl til 

såvel modtager, som forslagsstiller.   
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Sæt også kryds i kalendere ved tirsdag d.23.10 hvor Benny Holst trio spil-

ler i Beboerhuset. Arrangementet finder sted i samarbejde med Albertslund 

Bibliotek og du skal købe billet på bibliotekets hjemmeside. Benny Holst 

behøver nok ikke en nærmere præsentation og det er nok en god idé at købe 

billet hurtigt inden der bliver udsolgt.  

Onsdag d.31.10. holder vi naturligvis uhyggeligt hyggelig HALLOWEEN 

med aktiviteter for de yngste og Hokaido suppe for alle i Spisehuset.    

HUSK at Ervin holder åbent i Beboerværkstedet på udvalgte dage og hvor 

du kan få hjælp til at reparere forskellige ting fra hjemmet. Skabe, stole, 

radioer m.m. er blevet som nye efter at de sammen med deres ejere har be-

søgt Ervin i værkstedet. Hjælpen og kaffen er gratis men skal du bruge dyre 

materialer er det til alm. indkøbspris. 

Galgebakkehilsen 

Aktivitetsmedarbejder Henrik  

Smuk ser den ud 

I vores køkken har vi fået denne nye grønne 

plante. Her i sort/hvid. Den var der, da vi kom 

hjem fra sommerhuset for 14 dage siden. Hidtil 

har den nøjedes med at gro uden på facaden, 

men i denne sommer har den fundet vej ind gen-

nem facaden, hvor der var mindre tørt.  

Vi har besluttet os for at nyde den, indtil Hel-

hedsplanen kommer og gør facaden tæt. 

Lars Messell 

Foto: Susanne Messell 
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Galgebakkens unikke sjæl 

Jeg har hørt folk om deres mening på vores facebook side. Du kan læse alle 

svar i tråden på facebook.  Her er et uddrag. 

Det er nu 2,5 år siden jeg flyttede til Galgebakken og jeg husker følelsen af 

at være trådt ind i en anden verden da jeg først kom der. Husene er de sam-

me men hver beboer sætter sit eget præg på bygningen. Jeg elsker at leve så 

tæt på natur og se de forskellige stemninger folk skaber i haven. Jeg har end-

nu ikke mødt en GB beboer der ikke var venlig. Jeg er super glad for at bil-

trafik er begrænset til p-pladserne og børn og dyr. Selma Iron Sky Koc 

Det er også vores fælles historie her, nogle har boet her med sine forældre og 

senere selv dannet familie her. Når man går en tur til købmanden møder man 

op til flere man kender og får en lille sludder, lidt som en landsby. Morten 

Rindom 

Jeg er, som Morten beskriver, en af dem der er født og opvokset her, fraflyt-

tet og nu nyligt hjemvendt. For mig er Galgebakken lig med overskud. Der 

er så mange kræfter på spil i denne herlige osteklokke. Og selvom tiden ikke 

er stået helt stille i Galgebakken, så er der stadig overskud til andre end én 

selv. Om det så er engagement i den infrastruktur der udgør Galgebakken, et 

venligt smil i forbifarten på torvet eller en herlig strædenabo der lige langer 

en is, til min søn! gennem døren i sommervarmen, så er det overskuddet jeg 

hæfter mig ved. Der er mange andre ting der gør Galgebakken til det den er, 

men jeg tror jeg holder mig til "Overskud". Tobias Jarl Buch Juhl 

Galgebakkens sjæl er vel, at vi kan og helst vil styre tingene selv og ikke 

finder os i hvad som helst af bureaukratiske overgreb fra boligselskaber og 

administrationsselskaber, myndigheder, politikere m.v. Dertil at det er en 

grøn bebyggelse, der et stykke ud ad vejen er lykkedes med at overholde 

nogle økologiske og naturvenlige principper. I Galgebakken kan man så 

nogenlunde selv bestemme, om man vil være social eller passe sig selv i 

forskellig grad. Og det er udmærket! Det fungerer så nogenlunde. Dem der 
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vil deltage i boboerdemokratiet og sociale ting kan gøre det. Poul Evald 

Hansen 

Min taknemmelighed for de mange positive beskrivelser af Galgebakken er 

stor. Det er dejligt at nogle oplever overskud og vilje til selvstyring. For 11 

år siden flyttede jeg tilbage til Galgebakken efter at være fraflyttet ca 25 år 

før - en periode hvor jeg det meste af tiden især arbejdede og efteruddannede 

mig, fordi jeg synes det er en spændende og interessant måde at udvikle sig 

på. Jeg flyttede tilbage grundet det arkitektoniske dvs til en lejlighed i flere 

niveauer med stort ateliervindue, der gør lejligheden meget lys samt de små 

haver. Og fordi min opfattelse af Galgebakken var, at her er alle lidt sødere 

end de fleste andre steder. Siden er jeg flyttet internt bla begrundet i, at jeg 

boede op til en parkeringsplads med mange biler holdende i tomgang og med 

salg fra bilerne. Som set ovenfor er der stadigvæk positive sider ved Galge-

bakken og mange forskellige interesser, Mine interesser går ikke i retning af 

julearrangementer og kødspisning - måske havde jeg forventet en udvikling 

udover det, hvis man ser det i relation til den nytænkning der prægede Gal-

gebakken i starten. Ligesom de demokratiske processer ikke er udviklet - når 

man ser på beboermøderne (og tonen mellem deltagerne der). Altså for mig 

betyder det arkitektoniske rigtig meget - og at alle er lidt mere søde overfor 

hinanden, at børnene er glade og de unge ser fremtidsmuligheder. Karen 

Mindegaard 

Vi kommer fra ejer til lejer i Galgebakken og har boet her et år nu.. Da vi fik 

at vide vi bl.a kunne få bolig her tænkte jeg åhhh nej ikke Galgebakken. Men 

vi må sige at vi er blevet positivt overrasket og kan kun sige at vi flytter ikke 

herfra.....vi skal bæres herfra. Lonni Bekby 

GB er unik på grund af den arkitekttoniske udformning. Det er virkelig geni-

alt, at vi åbner husene ud mod strædet og ud imod fællesskabet. Vi er selv-

følgelig individualister, men da jeg flyttede ind i GB, blev vi en del af kol-

lektivet. Jeg har boet her siden 1974, og mine 2 drenge er vokset op med 

fællesskabet, som bare har været helt fantastisk. Vi har et kollektiv, som 

strækker sig over et strædeskur med fælles haveredskaber, en flagstang til at 

fejre fødselsdage og lignende samt fællesspisning hver tirsdag, hvor hvert 

hus kommer med egen mad og drikke, og hvor vi berører stort og småt i 

hvert enkelt hus. Det er bare en livsnerve, som er helt unik. Det er meget 



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 33 
 

sjældent at høre et barn græde i GB. Hvis det sker, er der altid en voksen, 

som hurtigt tager hånd om situationen. GB er helt speciel. Jeg skal bæres 

herfra. Lise Buchardt 

Jeg mener selv at det er fordi vores hoveddøre vender ud mod hinanden så vi 

har liv i stræderne. Og alle de frivillige beboere der er med i forskellige 

grupper og udvalg. Genbrugsgården og tøjcafeen er med til at gøre GB helt 

speciel  Holder meget at nogle har lyst til at lave et male hold, at andre har 

lyst til at lave julermakede, at nogle klæder sig ud i juletræs kjole den dag vi 

tænder lys på træet, at folk mødes i spisehuset, at nogen hjælper med at lave 

legepladser eller banken en hundelegegård op, at vi har klubben hvor der er 

liv og lyd fra, at vi kan samles i beboerhuset til fodboldlandskamp, fælles-

spisning i stræderne, Galgebakken Posten, bænken foran vores dejlig køb-

mand, og at man altid kan få hjælp hvis man mangler en hånd. Lysette Kofo-

ed 

Fællesskab er kodeordet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et indslag af Lysette Kofoed 
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Hvad er det for noget og hvad går det ud på?  
 

Beboerudlånet: 

 
Hvad går det ud på? Princippet er at folk kan komme og låne forskelligt alt 

mellem himmel og jord. Værktøj, trækvogne, dvs. udstyr, bomnøgle, pop-

corn maskine og beboerhuset. 

Hvad koster det?  Det er meget forskelligt. Værktøj er ikke særlig dyrt, men 

der skal lægges et depositum. Det samme gælder for beboerhuset. 

Hvem sidder i udlånet?  Vores aktivitetsmedarbejder Henrik er ansat til at 

sidder der, men nogen gange er der afløser. De er alle flinke folk der kan 

svare på alle dine spørgsmål. På bagsiden af Galgebakke Posten er et lille 

uddrag af ting man kan låne, det er derfor altid en god ide at gemme bladet.  

Kan alle benytte beboerudlånet?  Ja man skal blot bo på Galgebakken. Det 

kan være en god ide at tage sygesikringskortet med. 

Hvornår kan jeg komme? 

Åbningstid: Tirs-fre kl. 16:30-18:00, lørdag kl. 10:30 til 11:30. 

Adresse Torv 2-14D Bag det lille beboerhus ved det lille legehus. 

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

Hvorfor er der ikke……..? Det kan være du går forgæves, men der er tit en 

god grund til enkelte tingen ikke kan lånes i udlånet. Men tal med Henrik om 

det.  

Skrevet af Lysette  
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Galgebakkens bedste naboer og genboer 
 
Efter denne fantastiske sommer, hvor stort set alle har levet udendørs, og 

vinduer og døre har stået på vid gab, må jeg konstatere, at jeg bor det bedste 

sted i GB. 

Ikke en eneste dag eller aften er der spillet musik udendørs eller for åbne 

vinduer. 

Det er da bare fantastisk. 

Jeg ELSKER at være udendørs og bare nyde naturen, så tusind tak til alle jer, 

der omgiver mig. 

 

KH 

Lise Buchardt 

Over 10-8 

 

Mens vi venter 

Den Lille Ventilationsgruppe har holdt sommerferie. Vi venter som alle an-

dre her på Galgebakken på, at granskeren skal holde møde med Landbygge-

fonden og Bo-Vest samt repræsentanter fra GAB. Mødet finder sted medio 

september,  Og det vil på mødet blive besluttet, hvad granskeren skal arbejde 

med fremover. Vi håber naturligvis, at det noget tynde kommissorium, som 

blev givet af Landsbyggefondenw i foråret, vil blive ændret således, at alle 

relevante områder med hensyn til opståen af skimmelsvamp vil blive inddra-

get. Byggeposten fra juli 2018 forklarer, hvad der kommer til at ske, og at 

det vil tage resten af dette kalenderår at færdiggøre granskningen. Vi håber 

at skimmel/fugt nu er i sikre hænder, og vi vil vende tilbage til arbejdet med 

ventilationssystemet. 

23. august 2018, på vegne af Den lille Ventilationsgruppe, Jette Rank 

Adressen på vores hjemmeside er: 

https://denlilleventilationsgruppe.wordpress.com 

  

https://denlilleventilationsgruppe.wordpress.com/
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TIDSFORDRIV 

Tip en 13´er (se svar på en anden side i bladet)  Skrevet af Lysette 

Den kan bruges som en dyst mellem naboer, venner eller familie.  

 Spørgsmål 1 X 2 

1 Hvilken romersk 

opfindelse blev 

”genopfundet” af 

J.Aspdin 1824 

Cement Kloaksystemet Abacus (reg-

nemaskine) 

2 Hvem var værtsby 

for OL 2016 

Brasilien Rusland Beijing 

3 Signe har en you-

tube kanal der 

hedder 

Secondhans Use less vintage 

4 Nostradamus ”pro-

fetierne” blev ud-

givet i fire dele 

1498-1502 1677-1690 1555-1558 

5 Riley Mathews 

hedder rigtigt 

Danielle 

Fishel 

Sabrina Car-

penter 

Rowan Blan-

chard 

6 Hvilket lands flag 

er ikke firkantet 

Bahrain Salomon Øer-

ne 

Nepal 

7 Jesper Nøddesbo 

har spillet for 

SC Flens-

burg-

Handewitt 

Barcelona THW Kiel 

8 Christopher´album 

fra 2016 hedder 

Colours Closer Told you so 

9 Planet nr. 7 fra 

solen er 

Uranus Saturn Jupiter 

10 Hvor finder man 

grædemuren 

Egypten Istanbul Jerusalem 

11 Desomorfin kaldes 

også  

Krokodil Dance fever Jackpot 

12 Niels Bohn var 

med til at opfinde 

Dynamit Vacciner Atombomben 

13 Lady gagas kendte 

kjole var lavet af 

Kød Levende mår Silke fra ed-

derkopper 
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Hvor bliver træfigurerne i Vester dog af! 
 
I efteråret vedtog beboermødet indkøb og opsætning af tre trædyrefigurer i 

Vester. Der er flere som spørger mig hvornår de dog kommer og det gør de 

til efteråret. Der har så været et kvartermøde i Vester som har besluttet at de 

skal placeres ved havegangen mellem vester 2 og 4 under robinietræerne og 

det bliver rigtig godt. 

 

Men,det skal lige genbesluttes på et beboermøde og der er først beboermøde 

til september.. Det bliver først derefter at de bliver stillet op. Beklager den 

lange ventetid, men Galgebakkedemokrati tager jo tid. Til gengæld så bliver 

det også supergodt til sidst er jeg sikker på.  

 

I øvrigt håber jeg vi kan få langt flere lignende legefigurer og skulpturer på 

Galgebakken, både nøgne damer, dyr og alt det andet 

 

Mvh Thor Vester 2-1/Skrænt 4-1 
 

Thaier søges til sprogudveksling 
 

Er du Thaier, eller kender du en thaier, der gerne vil blive bedre til at tale 

dansk eller engelsk – så vil jeg gerne undervise, hvis du samtidig kan lære 

mig noget mere thai. (Jeg kan noget i forvejen). 

 

Jeg skal til Thailand med min kone til januar, så jeg er interesseret i at blive 

bedre til at kommunikere med de lokale på rejsen. 

 

Du kan ringe, eller svare på mail eller sms: 

61786091 

Lundoer@yahoo.dk 

 

Steen Lundøer, Galgebakken 
  

mailto:Lundoer@yahoo.dk
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Til budget-beboermødet september 2018 
 

Forslag: 

På vegne af Over 9 og 10 vil jeg foreslå, at GB i 2019 - undtagelsesvis - 

genindfører strædepengene, som beløber sig til omkring 60.000 kr. 

 

Begrundelse: 

Igennem flere år har strædepengene været indefrosset med henblik på genop-

retning af de udendørs områder efter en kommende renovering af Galgebak-

ken. 

Dengang beboermødet traf denne beslutning, vidste vi ikke, at renoveringen 

ville trække i langdrag. 

For at tilgodese behovet for drift i de enkelte stræder foreslår vi derfor et 

enkelt års dispensation. 

Mvh 

Lise Buchardt, GB Over 10-8 

 

……………… 

 

Til september beboernødet: 

Over 9 og 10 har stillet ovenstående forslag til beboermødet om budget. 

Vi vil anbefale jer til at stemme JA til vores forslag. 

Mvh  

Lars Olesen, GB Over 9-12 
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Båltale Galgebakken  
 

Godaften alle sammen. Og glædelig Sankt Hans aften. 

 

I dag fejret vi jo lyset. I præcis de her dage omkring Sankt Hans, er solen 

oppe omkring 17 ½ time i døgnet – fra klokken halv fem om morgenen til 

klokken 22 om aftenen. 

 

Hvad symboliserer egentlig lyset? Hvis man orienterer sig i Gyldendals Sto-

re Danske Ordbog, så symboliserer lys det guddommelige, paradiset, evig-

hed, livets kraft, inspiration, glæde og fornyelse. Hvis I spørger mig, så sym-

boliserer lyset også frihed og håb.  

 

Og lige præcis frihed og håb ligger mig meget på hjerte. Derfor vil jeg gerne 

tale lidt om det her i aften.  

 

Først vil jeg gerne tale om frihed. Frihed for den enkelte. Frihed for fælles-

skabet. Frihed for kommende generationer. Men også frihed for alle de liv, 

dyr og planter, vi deler planeten med. 

 

******************** 

 

Det er desværre sådan, at den dominerende forståelse af frihed i vores tid er 

frihed til forbrug. At frihed handler om retten til at forbruge, eje og besidde.   

 

”Du er, hvad du køber”, fristes man til at sige. Dermed bliver økonomisk 

vækst og forbrug pludselig en forudsætning for friheden.  

 

Problemet med denne opfattelse er, at man antager, at alle fødes lige og med 

lige muligheder. Det er en smuk tanke – men det er langt fra virkeligheden.  

 

Langt fra alle oplever, at de er frie til at forfølge deres drømme og leve det 

liv, de gerne vil. Mange føler sig ufri. Låst. Der hvor de bor, der hvor de 

arbejder, og der hvor de går i skole. Af test og karakterræs i skolerne, af 

effektiviseringskrav og LEAN-tavler på arbejdspladserne, af rigide krav om 
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fremdrift på uddannelserne. Af håbløse ressourcekrav i jobcentrene. Mange 

oplever, at de løber rundt i deres eget hamsterhjul. Hurtigere og hurtigere. 

Men uden at komme nogle vegne.  

 

De systemer og strukturer, vi har opbygget, er på den måde med til at be-

grænse vores frihed. Det samme er den ulige fordeling af velstanden. I Dan-

mark ejer 10 pct. af de rigeste mennesker halvdelen af vores værdier. Det 

viser meget godt, hvor forskellige livsmuligheder vi har allerede fra fødslen.  

 

******************** 

 

Spørgsmålet er, om vi kan være tilfredse med det? Kan vi virkelig være til-

fredse med, at vi kun er frie, så længe vi har penge til at forbruge, og så læn-

ge vi spiller hver vores lille rolle i det store hamsterhjul?  

 

Ikke hvis I spørger mig. Og derfor har jeg faktisk lyst til at diskutere, hvad 

frihed er, men i et langt bredere perspektiv. For Danmark har brug for en ny 

frihedsfortælling. 

 

For selvfølgelig skal vi alle have stillet vores basale behov. Økonomi er ikke 

uden betydning. Men frihed er bare så meget mere end det.  

 

For hvad med friheden – og retten til – at leve et værdigt og meningsfuldt 

liv? Til at deltage i demokratiske og meningsfulde fællesskaber? Til tid og 

nærvær med familien? Hvordan sikrer vi den frihed – den frihed, som vi kan 

se, at jagten på vækst og øget produktivitet og præstation ligefrem spænder 

ben for? 

 

Det kræver et opgør med vækstbesættelsen, vanetænkningen og de systemer, 

vi har skabt over tid – og som vi har lænket os selv fast til.  

 

Faktisk tror jeg, at vi først for alvor kan føle os frie, hvis vi tør bryde med de 

lænker. For kun sådan skaber vi plads til, at man kan være et helt menneske i 

ordets egentlige forstand. Og det handler frihed også om – i hvert fald for 

mig: Om at leve i balance med krop og sind i både arbejdsliv og familieliv. 
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Om ikke at føle sig ensom. Om at føle, at livet er rigt på mening. Om at ind-

gå i systemer og relationer, som ikke fratager os vores værdighed, men hjæl-

per os til at skabe mening og værdi for os selv og fællesskabet. Frihed hand-

ler om at få lov at være den vi er, så længe det ikke går ud over andre. 

 

******************** 

 

Det sidste er særligt vigtigt for mig. Altså pointen om, at frihed også handler 

om balancen mellem individ og fællesskab. 

Hvis vi skal sikre den balance, har vi brug for stærke fællesskaber. Stærke 

fællesskaber, som giver alle mulighed for at påvirke deres egen verden – 

både i samfundet, på jobbet eller i skolen. Men også stærke fællesskaber som 

sikrer den enkeltes frihed med afsæt i de universelle frihedsrettigheder.  

 

Her er der sandt for dyden noget at arbejde med: 

 

Det er nu blevet sådan i Danmark, at folk på bestemte overførselsindkomster 

ikke længere selv må bestemme, hvor de vil bo. Vi må ikke længere selv 

bestemme, hvordan vi klæder os. Hjemløse må ikke længere tigge på gaden. 

Og personer, der bor bestemte steder, skal nu straffes hårdere end andre, og 

deres børn skal tilmed tvinges i vuggestue. 

 

Den udvikling er stærkt bekymrende. For hver gang de mange forbryder sig 

mod de fås frihed, forbryder de sig reelt mod alles frihed. For er det ikke 

netop det universelle ved frihedsrettighederne; det, at de gælder for alle, der 

gør dem så smukke? 

 

******************** 

 

Et andet problem ved at koble frihed så tæt til økonomi og forbrug er, at man 

meget let glemmer hensynet til kommende generationer – og at der i øvrigt 

er naturlige grænser for vækst og forbrug.  

 

Klimakrisen minder os dagligt om, at der er klare grænser for hvor meget, vi 

kan presse vores jordklode. Og dermed også for, hvor meget vi mennesker 
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kan praktisere vores egen frihed uden at skade naturen og livsgrundlaget på 

planeten. 

 

Det sidste er faktisk et kæmpe problem. For hvad med naturens frihed? 

Hvorfor er vi ikke bedre til at sikre den?  

 

Vi mennesker er jo forbundet til naturen, som vi lever af og sammen med. 

Derfor kan vi ikke skade naturen uden også at skade os selv.  

 

Heldigvis er der nye toner i den politiske debat. Flere og flere politiske parti-

er er begyndt at tale om nødvendigheden af at vi griber ind for at bremse 

klimaforandringerne. Og de nye toner får mig faktisk til at tænke, at Dan-

mark måske endelig er klar til at tage de nødvendige, grønne tiltag i brug for 

at sikre livet på Jorden. 

 

I Alternativet mener vi faktisk, at vi i fremtidens Danmark én gang for alle 

bør slå fast, at naturens behov er vigtigere end ønsket om vækst. For eksem-

pel ved at vi beslutter at lade olien blive i jorden. 

 

Eller hvad med, om at vi gav naturen sine egne, juridiske rettigheder? Det 

har man allerede gjort andre steder i verden. Gangesfloden i Indien har fået 

sine egne rettigheder. I Ecuador anerkendes naturens rettigheder i landets 

forfatning. Og i Pennsylvania i USA har flere byer gjort noget lignende, 

hvilket bl.a. har forhindret fracking. 

 

Spørgsmålet er, om vi er parate til at tage de samme midler i brug i Dan-

mark? Både for naturens skyld, men også for vores børns og børnebørns 

skyld – I ved, dem, som ligesom os gerne skulle kunne nyde godt af fri leg i 

naturen, rent vand i vandhanen og frisk luft på legepladsen. 

 

Jeg ved ikke, om vi er der endnu. Det håber jeg. For jeg tror faktisk, at vores 

egen frihed i høj grad er afhængig, at vi bliver bedre til at sikre naturens 

frihed. 

 

Jeg sagde i starten af lys for mig også symboliserer håb. Og det er der i den 
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grad brug for i disse tider. Der er nemlig alt, alt for mange eksempler på, at 

den politiske retorik i Danmark er baseret på frygt. Der bliver talt om ‘sorte 

huller på Danmarkskortet’. Om at de nye danskere, der kommer til vores 

land, ikke vil Danmark. Om at flygtninge ikke respekterer det danske demo-

krati og de danske værdier. 

 

Samtidig med at dette er den grundlæggende fortælling, som vi hører fra 

Christiansborg, så viser tal og statistikker noget helt andet.  

 

De viser, at flere flygtninge end nogen sinde er i arbejde. På fem år er ande-

len af flygtninge i Hovedstadområdet, som er kommet i arbejde, steget fra 19 

til 27%.  

 

Tallene viser også, at kriminaliteten i de udsatte boligområder – dem, som 

regeringen kalder ‘ghettoer’, og hvor man har lavet særlige skærpede regler, 

som kun gælder for beboerne og ikke for resten af danskerne – er faldet med 

30% fra 2013 til 2017. 

 

Flere tal: Over de seneste 10 år er antallet af danskere med ikke-vestlig bag-

grund, der har fået en videregående uddannelse, næsten fordoblet! 

 

Og hvis vi snakker om danske værdier som demokrati og tolerance, så viser 

den Medborgerskabsundersøgelse, som Udlændinge- og Integrationsministe-

riet selv gennemfører hvert år f.eks., at imens 63% af danskerne mener, at 

alle mennesker skal have samme rettigheder, uanset hvilken religion de til-

hører, så er tallet helt oppe mellem 84 og 92% hos indvandrere og efter-

kommere.  

 

Den samme undersøgelse fortæller os, at imens 82% af danskerne mener, det 

er vigtigt at opdrage sine børn til at udvise tolerance og respekt over for an-

dre, så gælder det for hhv. 89 og 92 % af indvandrere og efterkommere. 

 

Med andre ord: Alle historierne om, at Danmark har sorte pletter, og at vores 

nye danskere ikke vil Danmark, det danske demokrati, det danske fælles-

skab, det danske arbejdsmarked er fortællinger, som er skabt af nogle politi-
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ske partier for at legitimere lovgivning, som indskrænker nogle gruppers 

vilkår og rettigheder. 

 

Det er fortællinger, som har til hensigt at skabe frygt og at lade frygten styre 

de valg, vi som danskere træffer i vores hverdag. Valg, som handler fra alt 

om, hvilken skole vi sender vores børn i, til hvilket parti, vi sætter vores 

kryds ved på stemmelisten. 

 

Men sandheden er jo, at langt de fleste danskere ikke genkender skrækscena-

rierne. Sandheden er jo, at langt de fleste danskere lever fredelige liv i har-

moni med deres venner, arbejdskollegaer og naboer. Vi kommer ikke hinan-

den nok ved, nej! Det kunne vi godt blive bedre til. Men jeg tror ikke der er 

nogle af os, der genkender de skrækscenarier, som nogle politikere maler. 

Det må være i nogle andre boligområder eller nogle andre byer, tænker vi. 

Men sandheden er, at det stort set ikke findes. I hvert fald ikke systematisk. 

Selvfølgelig er der udfordringer i vores land, som skal løses. Selvfølgelig er 

der det. Men dem løser vi ved at gå målrettet og individuelt til dem – ikke 

ved at lave særlig lovgivning for folk, der bor i særlige områder. 

 

Med frygt kan man flytte holdninger. Det skal vi bare ikke finde os i.  

 

Vi skal gøre op med ‘dem og os’-retorikken. Vi skal række ud efter hinan-

den, for vi fungerer bedst i fællesskab. Og vi skal tro på håbet frem for på 

frygten. 

 

Vi skal udvikle og bygge version 2.0 af det velfærdssamfund, vi kender i 

dag. Vi skal bygge det næste Danmark. Et Danmark, som er langt mere 

grønt, lige, retfærdigt, kreativt og frit, end det Danmark, vi kender i dag. 

 

Hvis Alternativet skulle tegne det næste Danmark, så var det et Danmark, 

som havde en meget stærkere iværksætterkultur. Det var et Danmark med 

glade og fagligt stolte offentlige medarbejdere, som blev langt, langt mere 

anerkendt for deres bidrag til velfærdssamfundet end de gør i dag. 

 

Det var et Danmark, hvor langt størstedelen af den mad, vi dyrker og indta-
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ger var fri for sprøjtemidler og hvor vandet i vores vandhanerne var fri for 

pesticidrester. Det var også et Danmark, hvor vi er begyndt at eksperimente-

re med helt nye ejerformer, når det handler om virksomheder. Hvor der er 

langt flere medarbejdereejede virksomheder og langt flere andelsvirksomhe-

der.  

 

Det var et Danmark, hvor kultur, kunst, uddannelse og forskning havde en 

meget mere betydningsfuld plads i samfundet end i dag. 

Og selvfølgelig et Danmark, hvor naturen har fået sine egne juridiske ret-

tigheder. Det var et Danmark, hvor vi føler os frie! Frie i hjerterne og frie i 

hovederne. Et Danmark, hvor vi kan leve vores liv på den måde, vi har lyst 

til og som giver mening for os. Hvor vi aldrig føler os ensomme, men altid 

har stærke fællesskaber, vi kan række ud til og være en meningsfuld del af.  

 

Lad mig bare slå det helt fast: Vi har brug for ALLE i Danmark. Både Dura-

cell-menneskerne, der kan arbejde i døgndrift uden at blive trætte. Og dem, 

der har begrænset arbejdsevne på grund af sygdom eller andre livsvilkår. 

Både dem, der hedder Hansen til efternavn og dem, der hedder Yilmaz til 

efternavn.  

 

Fordi i det næste Danmark, der sætter vi fællesskabet over individet. Der 

passer vi på hinanden og skaber nye ting sammen og løser udfordringer kol-

lektivt. Der taler vi ordentlig til hinanden – og om hinanden. 

 

Nu nærmer vi os jo et folketingsvalg. Det kan komme førend vi aner det. Jeg 

tror, at det næste folketingsvalg bliver et valg mellem håbet og frygten. Mel-

lem lyset og mørket. Så hvilken bedre dag end i dag til at komme med den 

her opfordring til jer alle sammen: Når I sætter jeres kryds ved næste folke-

tingsvalg, så håber jeg, I vælger lyset frem for mørket. Håbet frem for fryg-

ten. Uanset hvad, så vælg med jeres hjerter. 

 

Tusind tak for jeres opmærksomhed! 

 

Carolina Magdalene Maier, Alternativet 
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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 

husdyrudvalg@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 Bruger-

gruppen: 
Birthe Y. Nielsen 

(GAB medlem) 

 

Pensionist klub 
Torv 2-14 

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

Genbrugsgruppen 

genbrugsgaarden@gbakken.
dk 

Trafikudvalg  
trafikudvalg@gbakken.dk 

Økonomiudvalg  
oekonomiud-
valg@gbakken.dk 

Agendagruppe 

agendagruppen@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 hverdage, 

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 normal 

arbejdstid ved alvorlige 

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 mødeloka-

le, 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 Bebo-

erhus, 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. Kon-

takt: Maj-Brit Lykke Ejby, 

maj-britlykke@live.dk, tlf.: 

51911262 

 

Affaldsøerne er  

døgnåbne 
MEN KUN til almindeligt 

hus-holdningsaffald. IKKE 

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 Bebo-

erhus/Pub. Max 6 mdr. før brugsdato.  

 

Leje skal betales sanest 3 uger før brugsda-

toen. Ved afmelding inden 3 uger før denne 

dato refunderes depositum. Ved afmelding 

hhv: 2 & 1 uge før brugsdato refunderes 

depositum + hhv. 70% & 28% af lejen. 

Benyttes lokalerne ikke, og afmelding 

undlades, refunderes kun depositum. Når 

Beboerhus/Pub afleveres, refunderes depo-

situm, såfremt  lokalerne er i orden. Aftal 

gennemgang af huset ved betaling af leje. 

 

Fadølsanlæg (Beboerhuset): 

Fustager skalkøbes i udlånet, og bestilles 

senest 8dage før brug.                  100/650 

 

Fadølsanlæg (mobiltanlæg). 

(Fustager skalkøbes i udlånet, og bestilles 

senest 8dage før brug): 100/650 

Presenninger (5x4m). pr. gang: 50 

 

Borde (80x120cm.) & stole, inkl. trækvogn 

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. Bånd-

pudser. Cykelanhænger.  

Exentersliber. fliseskærer. Græstrimmer. 

Haveredskaber. El Hæftepistol. Hække-

klipper. El Høvl. Klaverseler. Rundsav med 

skinne. Rystepudser.  Slagboremaskine. 

Borehammer. Stiksav. Stige (5ell. 6,2m). 

Symaskine. Sækkevogn.  

Tapetafdamper. Tapetbord (incl værktøj). 

Trekantsliber. Trækvogn. Trillebør/kærre. 

Tæpperenser. Varmluftspistol. Vinkelbo-

remaskine. 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! 


