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Info fra ejendomskontoret   

Fyringssæsonen er startet 

Ejendomskontoret har modtaget en del henvendelser vedr. manglende varme 

i boligen. 

Der har efterfølgende været en gennemgang af afdelingens varmecentraler  

og temperaturen er blevet reguleret hvor det var påkrævet.    

 

Sådan varmer du din bolig op 

Sørg for samme temperatur i alle rum. 21 grader svarer ca. til trin 4 på en 

termostat med 5 trin, men prøv dig frem og find det trin på termostaten, der 

bedst giver ca. 21  

grader i rummet.  

 

 

Sådan måler du temperaturen i din bolig 

Du måler temperaturen i din bolig ved at hænge et termometer på en inder-

væg i 1,5 meters højde. Den optimale temperatur i en bolig er 21 grader. 

 

Varmer din radiator som den skal? 

Hvis en radiator varmer rigtigt, skal den være varm i toppen og kold i bun-

den. 

Oplever du at din radiator ikke varmer selvom du har termostaten helt åben, 

bedes du kontakte ejendomskontoret vedr. løsning af dette. 

 

Husk at lufte ud 

Skab gennemtræk i kort tid. En bolig uden fugt er nemmere og billigere at 

varme op. 

 

 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret 
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Økonomisk beboerrådgivning på beboermødet i 

Galgebakken: 

Den økonomisk beboerrådgivning fra BO-VEST har været forbi Galgebak-

kens beboermøde. Vi er to rådgivere – Laura Lorentzen og Lars Christensen- 

som gerne vil præsentere os selv og fortælle om, hvad vi kan tilbyde beboer-

ne. Det kan være rart for beboerne at sætte et ansigt på os inden, man kon-

takter os første gang. 

Vi er et tilbud til alle beboere, som gerne vil have hjælp til at få overblik 

over deres økonomi. Der kan se mange forandringer i ens liv såsom sygdom, 

skilsmisse og arbejdsløshed, som kræver at man tilpasser sin økonomi. Her 

kan vi bruges som en sparringspartner. Vi kan hjælpe med at få lagt et bud-

get, få overblik over regninger og gæld, lave orden i papirerne, tage kontakt 

til kreditorer, læse breve fra fx det offentlige, hjælp til det digitale fx netbank 

tilmelding til betalingsservice. Vi hjælper også med at kontakte banken, 

kommunen, UdbetalingDanmark m.m., og vi går også gerne med til møder. 

Vi hjælper med at tjekke, om man får de ydelser, som man er berettiget til fx 

boligstøtte. Vi kan også hjælpe med at søge enkeltydelser til fx medicin og 

tandbehandling, og søge fonde og julehjælp. Det er gratis og anonymt. 

Hvis det har interesse, kan I altid kontakte os på telefon eller mail. Laura har 

kontortid hver onsdag på ejendomskontoret i Galgebakken, hver torsdag i 

lige uger i beboerhuset i Bækgården 17 samt hver torsdag i ulige uger i 

ABC’s lokaler i Blokland. Lars har kontortid hver tirsdag samt hver onsdag i 

lige uger i Kanalens Kvarter 100. Vi kommer også gerne hjem til jer. I kan 

læse mere om os på BO-VESTs hjemmeside https://www.bo-

vest.dk/beboer/oekonomisk-beboerraadgivning/ 

Laura kan kontaktes på telefon 60 35 46 63 mail llo@bo-vest.dk og Lars kan 

kontaktes på telefon 60 35 26 63 mail lsc@bo-vest.dk 

 

 

 

https://www.bo-vest.dk/beboer/oekonomisk-beboerraadgivning/
https://www.bo-vest.dk/beboer/oekonomisk-beboerraadgivning/
mailto:llo@bo-vest.dk
mailto:lsc@bo-vest.dk
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Nyt fra bestyrelsen  

 

Oktober 2018 

 

Budgetbeboermøde 

Vi har nu afholdt vores årlige budgetbeboermøde, hvor I alle har 

kunne se hvilke forslag der var fremme, det var et godt møde der blev 

holdt i en god tone, referat vil I kunne finde andet steds i bladet. 

 

Com-X 

Det lykkedes bestyrelsen at få Bo-Vest til at indse at der var sket en 

fejl, hvilket har gjort at der tilbageført ca. 567.000 kr. tilbage i vores 

budget. 

 

Tårnet 

Der har været en del debat omkring tårnet både i bestyrelsen, men 

også på beboermødet, det er nu sådan at Realdania er gået med til at 

dække de udgifter der er til opførelse af et nyt tårn, det kommer dog 

ikke til at være ens i forhold til udkigsposten, hvilket bestyrelsen har 

gjort VA opmærksom på da vi mener det er forkert at sætte noget op 

uden beboerne har godkendt det. 

Men da kontrakten er indgået, vil det desværre blive en stor udgift at 

komme ud af, også fordi vores repræsentanter i arbejdsgruppen, mener 

at det ny forslag er forlagt beboerne i forbindelse med 

budgetbeboermødet 2017. Dette er hverken bestyrelsen eller 

budgetbeboermødet 2018 enig i, hvilket gør at der nu laves endnu en 

skrivelse til VA om fremover at sikre at beboerne bliver spurgt.  

 

Bakkens Hjerte 
Kommunen har valgt at der nu skal opføres nye bygninger til klubben, 

derfor har der været holdt nogle møder med personalet, folk fra 

kommunen, rådgivere, nogle fra GAB bestyrelsen samt en fra Bo-

Vest, der er endnu ikke besluttede noget om hvordan det skal se ud, vi 

venter alle på oplæg til dette. Når dette kommer vil der komme en 
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nabohøring. Vi har i forbindelse med dette også valgt at invitere 

beboerhusgruppen til et møde, hvor vi kan se på nye muligheder til 

alle de bebore funktioner der i dag findes i Bakkens hjerte. 

Bestyrelsen vil derfor informere om dette straks vi ved mere. 

 

Temamøde 

På vores beboermøde i januar blev det besluttet at der skal afholdes et 

tema møde omkring reglementerne, så alle beboere kan komme med 

input inden det skal til afstemning på et kommende beboermøde. 

Bestyrelsen har valgt at sammen med tema mødet bliver afholdt et 

kort Informationsmøde med nyt fra HPU og bestyrelsen. 

 

Annemarie har valgt at træde ud af bestyrelsen  

Efter en periode i bestyrelsen har Annemarie Bøttger valgt at træde ud 

da hun efter at have siddet med i “maskinrummet” ikke syntes 

bestyrelsesarbejdet var noget for hende. 

Førstesuppleant Anders Larsen indtræder i bestyrelsen. 

 

 

 

De Bedste Hilsener 

Bestyrelsen  
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Portræt af et bestyrelsesmedlem 

Lasse Wilson Skrænt 3 

 

HVORNÅR FLYTTEDE DU IND PÅ GALGEBAKKEN? 

Vi flyttede hertil i 2012. 

HVORFOR VALGTE DU AT FLYTTE TIL GALGEBAKKEN?  

Fordi vi gerne ville være tættere på forældre/svigerforældre/bedsteforældre 

som bor i hyldespjældet, og fordi vi ved, hvor god en kommune Albertslund 

er for børn. En anden ting som gjorde at valget faldt på netop GB, er fordi at 

her kan vores børn færdes frit rundt, uden man skal bekymre sig om store 

veje og biler. 

HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE?  

Spisehuset bruger vi når tiden passer til det, i et travlt familieliv. 

Genbrugsgården 

HVAD VILLE DU ÆNDRE, HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME? 

Så ville jeg rive alle husene ned, og genopføre dem magen til, dog med al 

den erfaring vi har i dag omkring bygningerne. 

HVAD VIL DU SOM BESTYRELSEMEDLEM KÆMPE FOR?   

Det som jeg har kæmpet for siden jeg stillede op første gang tilbage i 2103, 

nemlig at vi vores renovering skal ende ud med sunde boliger, men som 

stadig er til at betale for alle. 

Det andet jeg har kæmpet for siden min indtræden i bestyrelsen, nemlig at få 

flere yngre i bestyrelsen og i udvalgene, så vi også sikrer at GB forsætter 

med at være et dejligt sted at bo, og hvor folk vil søge til. 
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HVAD SKAL DER TIL FOR AT GALGEBAKKEN BLIVER DAN-

MARKS BEDSTE STED AT BO? 

At vi kommer godt igennem renoveringen, og får sunde boliger, samt at folk 

måske indstiller deres kritik af bestyrelsen, da denne faktisk bare udfører det 

beboermøderne beslutter, og  hvis bestyrelsen tager en beslutning, gøres det 

ikke for at skade GB, da vi jo alle bor her, og vi vil det bedste for vores be-

byggelse og beboerne. 

 

Lavet af Lysette 
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Jeg er medlem af Albertslund Delebil 

Der er snak om manglende parkeringspladser i Galgebakken. 

Jeg har læst en opgørelse over, at hvis man kører under 15.000 km om året, 

så er delebilen den økonomisk mest fordelagtige løsning. 

Her er nogle facts fra Albertslund Delebil. 

Depositum ved indmeldelse                         3.000 kr. 

Indmeldelse    1.000 kr. 

Tillægsmedlemskab      500 kr. 

Månedligt kontingent      130 kr. 

Det koster Kørsel i 1 time         15 kr. 

Kørsel pr. km i en mindre bil                            1,75 kr. 

I priserne er inkluderet forsikring og brændstof. 

Vi har 6 biler holdende i GB og 16 biler andre steder i Albertslund. 

Alle bilerne fungerer perfekt og er under 5 år gamle. 

Tænk på, om det også er en løsning for dig i stedet for at investere i egen bil. 

 

Lise Buchardt 

GB Over 10-8 

mobil  2077 1696 
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Start en aktivitet 

Her på Galgebakken har vi allerede rigtig mange aktiviteter, men nye beboer 

kræver nogen gange inspiration til at starte noget helt nyt op.  Hvis du har en 

god ide, men ikke rigtig ved hvordan du skal gribe det an, er jeg sikker på at 

vores aktivitetsmedarbejder (Henrik i udlån) eller vores beboerhusgruppe 
kan være dig behjælpelig med svar på praktiske spørgsmål. 

Aktiviteter bidrager til social sammenhængskraft 

Nogle steder er man rigtig gode til at igangsætte aktiviteter, imens der andre 

steder stort set ingen aktiviteter er. Det er synd, for aktiviteter i boligområ-

derne er med til at styrke fællesskabet og trivslen i afdelingen. Det kan både 

være givende for de frivillige, som står for aktiviteterne og for beboerne som 

deltager i aktiviteterne. At afvikle og deltage i aktiviteter bidrager ikke kun 

til en større social sammenhængskraft blandt beboerne - for nogle beboere 

kan det også medføre mindre ensomhed i hverdagen, eller endda føre til et 

løft af den enkelte beboers ressourcer. 

Nedenstående er bestemt ikke nogen facitliste men blot til inspiration.  

Smilets sted: 

Idéen er at opfordre alle beboere til at møde hinanden med et smil. Smilet er 

den korteste afstand imellem mennesker. Det giver energi og fællesskabsfø-

lelse. Vi vil finde måder til at udvikle smilets sted.  

Walking tapas – kom på besøg : 

Idéen er, at beboerne mødes på utraditionel måde, og der opnås kontakt med 

flere beboere. Walking Tapas er ideen om, at beboerne kommer rundt hos 

hinanden ved at invitere indenfor i hjemmet ca. 20 minutter og servere en 

tapas (en lille ret) – og så videre til den næste beboer. Mød en familie, der er 

anderledes end din – enten som gæst eller som den, der inviterer. 
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Lån en hånd: 

Idéen er at formidle kontakt imellem gør det selv-beboere og beboere uden 

de store praktiske erfaringer og håndelag. Lån en hånd kan fremgå som en 

del af afdelingens hjemmeside, hvor beboere kan søge assistance hos en 

anden beboer, når man har brug for hjælp til fx at hænge en lampe op, ind-

stille tv, hjælpe med pc, samle et møbel, cykellapning osv. 

Få de unge familier med: 

Idéen er at gøre det attraktivt for unge beboere at deltage i udviklingen af 

afdelingen. At sætte fokus på de unge familier handler om at skabe åbenhed 

over for deres interesser og at opfordre dem til at deltage i konkrete opgaver 

i afdelingen. De unge har mange nye idéer og ressourcer, så vær åben og giv 

dem en chance for at afprøve ideerne – gerne igennem enkeltsager, da de 

unge ikke nødvendigvis vil deltage i bestyrelsesarbejdets faste opgaver.  

Sunde beboere: 

Idéen er at inspirere beboerne til at sætte større fokus på sundhed, motion og 

ernæring igennem fælles aktiviteter og nye netværk.   

Se det hele her hvis du er mere nysgerrig (det er her jeg har fundet teksten). 

http://www.demokratinet.dk/media/1093/handlekort-start-en-aktivitet.pdf 

Skrevet af Lysette 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.demokratinet.dk/media/1093/handlekort-start-en-aktivitet.pdf
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Galgebakkens Musikforsyning  
Hvad er det? 
 
Måske har du hørt os spille musik på Torvet eller i beboerhuset og tænkt, 

hvad det er for nogle spillemænd. Så her er lidt om os. 
 
Vi er en gruppe galgebakkeboere, som har boet her i mange år. Vi har altid 

spillet musik, både med hinanden i mindre grupperinger og i andre sammen-

hænge. 
 
For 5 år siden var et par af os så heldige at gå på efterløn, og vi besluttede at 

bruge mere af den fri tid til at mødes og spille. Flere kom til, og vi er nu en 

gruppe på 8 spillefolk, som mødes ugentligt og øver. Vi spiller, når der er 

brug for musik til arrangementer i Galgebakken, derfor kalder vi os Galge-

bakkens Musikforsyning. Internt kalder vi os bare Onsdagsklubben, fordi vi 

mødes om onsdagen. 
 
Vi har spillet til fastelavn, Sct Hans aftener, høstfester, legepladsindvielser, 

julefest, nytårspub, markedsdage, senest den netop afholdte markedsdag på 

Torvet d. 15. september. 
Vi har også været værter for  sangaftener i Den gamle Pub og planlægger at 

afholde en sangaften i løbet af den kommende vinter. 
 
Gruppen består af 
Willy Møller Hansen, sang og harmonika  
Sten Lave, sang og guitar 
Stefan Melskens, sang, fløjte og guitar 
Kristian Olesen, sang og ukulele 
Marianne Lysholt Andersen, sang og percussion 
Preben Iversen, sang og trompet 
Peter Frank, sang og trombone 
Carsten Schou, sang og bas. 
 
Vi spiller swingmusik, viser, folkemusik, slagere fra Danmark, Sverige, 

Brasilien, Irland mm. 
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Vi har også, både hele gruppen og i mindre konstellationer, spillet til private 

fester som fødselsdage, bryllupper og jubilæer. Kontakt os gerne, hvis I øn-

sker musik til et arrangement. 
 
Kontakt: Carsten Schou, Mark 4-2a, tlf. 30744180, Mail: 

Carstenschou49@gmail.com.  
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Åbent keramikværksted 

Hver anden mandag i Pubben Kl. 11-15 

Hej Galgebakkebeboer. 

Har du lyst til at lege med ler?   

-Ovnen er nu på plads, og der vil være mulighed for at arbejde med ler (i 

første omgang hver anden mandag). Det skal ikke opfattes som kursus, men 

der vil være mulighed for kyndig vejledning. 

Første gang mandag d.8. oktober mødes vi til en forventningsafstemning 

bestilling af ler, snak om værktøj etc. 

Der må udelukkende arbejdes i stentøjsler. Dvs. ler som forglødes ved 1000 

gr og glasurbrændes ved 1260. 

Da der ikke er ret meget plads, er det nødvendigt, at man tager sine arbejder 

med hjem til tørring, og bringer det tilbage, når ovnen skal sættes. Privat 

værktøj opbevares ligeledes hjemme.  

Afhængig af succesen satser vi på at forgløde én gang om måneden med 

efterfølgende glasurbrænding. 

Prisen pr. gang: 25,-kr, som vil gå  til fælles glasur, te og kaffe.  

Ovnbrændinger afregnes separat afhængig af den ovnplads man bruger. 

Mange hilsner 

Brita Rindom – Mark 4 -3A 

Anne Kryger – Vester 2-15 
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Galgebakkens Legepladsudvalg 
 

Vi er et lille udvalg der sørger for at få bygget nye legepladser, renoveret 

gamle og engang imellem maler vi selv et legehus, en mur eller lignende. 

Der er afsat faste midler hvert år til vedligehold og så afsættes større beløb 

som da der f.eks. skulle bygges nye legepladser ved købmanden og i vester. 

 

Vi holder åbent gå-møde med kaffe og sodavand søndag den 7.oktober kl 11 

ved pladsen i Øster 10. Her skal du endelig dukke op hvis du har ideer, eller 

er interesseret i de tre små legepladser med springvand ved øster, over og 

neder 10. En del af stammerne rådner og småstenene skal sandsynligvis er-

stattes af noget som katte ikke skider i. Vi bestemmer helt selv hvad der skal 

være så kom og vær med. 

Alle er velkomne i udvalget og vi er altid åbne overfor ideer, hvis du f.eks. 

synes der er en legeplads i galgebakken der trænger til noget nyt, eller har set 

en god legeplads et andet sted som vi kunne inspireres af. 

Vi kan kontaktes på: legepladsudvalg@gbakken.dk 

 

Mvh Thor fra legepladsudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:legepladsudvalg@gbakken.dk


 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 23 
 

Mød Maria Gjerding i Beboerhuset        

 Maria Gjerding, der sad i folketinget for Enshedslisten indtil for et ca, halvt 

år siden, blev valgt til præsident for Danmarks Naturfredningsforening med 

omkring ¾ af de delegeredes stemmer på foreningens repræ-

sentantskabsmøde i april.  

Maria kommer til DN-Albertslunds årsmøde i Galgebakkens Beboerhus d. 1. 

november. Hun vil fortælle om DN og hvordan hun oplever sit arbejde i 

foreningen. Mødet med Maria starter kl. 1900 og varer en times tid. Det er 

offentligt og alle interesserede er velkomne.  

Derefter – kl. 20 eller lidt senere – holder DN-Albertslund årsmøde med 

beretning, valg m.v. – Her har kun medlemmer af DN, som bor i Alberts-

lund, stemmeret. Men andre kan overvære mødet som tilhørere og gæster. 

 Nærmere oplysninger hos Poul Evald Hansen, formand for DN i Alberts-

lund, på poulevaldhansen@hot-mal.com eller tlf. 53614362  

DN-Albertslund er naturfredningsforeningens lokale afdeling i kommunen 

og har ca. 650 medlemmer. På landsplan har DN ca. 130.000 medlemmer.    

Det der fylder i det lokale arbejde er blandt andet Vestskoven og også kom-

munens øvrige naturområder og de større og mindre natur-, miljø- ,plan- og 

forureningssager vi får undervejs. I den kommende periode er vigtige sager 

bebyggelsen af fængselsarealerne og Hyldagergrunden og de kampestore 

støjvolde, der kom-mer over mod motorvejen syd for Roskildevej.  

Vi har en række arrangementer: møder og ture. Og har bl.a. holdt møde med 

Naturdebattøren Kjeld Han-sen sammen med Albertslund Bibliotek, og har 

lavet nattergaleture, svampeture og andet godt.  Vi har masser at lave og 

kunne godt tænke os, at der kom flere aktive folk med i arbejdet. Man kan jo 

melde sig under fanerne på mødet, eller man kan kontakte Poul Evald for 

nærmere oplysninger.   

Venlig hilsen    

Poul Evald   
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Markedsdagen gik godt 

Galgebakkens årlige markedsdag blev endnu engang tildelt godt vejr af de 

ansvarlige arrangører. Mere end 30 beboere havde stande på dagen hvor der 

blev solgt alt fra loppeting til kunst og hjemmelavet marmelade. En biavler 

fra Albertslund var også på pladsen og spillemændene underholdt med dejlig 

musik fra scenen. Caféen solgte hjemmelavede sandwich og hjemmebagt 

kage, hotdogs og popcorn. Markedsdagen er en hyggelig Galgebakken begi-

venhed, som helt sikkert vender tilbage næste år. Måske var det noget for en 

gruppe forældre at sørge for lidt aktiviteter for børnene de næste år? Kom 

gerne med gode forslag der kan gøre markedsdagen endnu hyggeligere. 

Efteråret byder på et par nye aktiviteter. Mindfullness er allerede i fuld gang 

tirsdag aftener og hver mandag aften vil Jannie holde strikke / hækleklub i 

Gl. pub fra kl.19.00. Du er velkommen.  

Anne Kryger og Britta Rindom er begge keramikere og starter et hold op for 

jer der har lyst at lege med ler. Det sker hver anden mandag i Gl. pub / Be-

boerværkstedet fra kl. 11.00. Første gang er d.08.10. hvor der er intromøde. 

HUSK Halloween d.31.10. med uhyggelig hyggelig hekse-skattejagt. Vi 

mødes kl.17.00 ved Beboerhuset. Efter skattejagten er der Hokaidosuppe i 

Spisehuset. Tilmelding til begge del er nødvendig. 

Beboerudlånet holder åbent i efterårsferien, men der er ikke spisehuse. 

 

H      Hilsner fra Henrik      
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Månedens portræt af Bjarne Frøslev Neder 5 

HVEM ER DU?  

Se det er jo et godt spørgsmål, der kan være svært at besvare  Af professi-

on er jeg først bogholder og så senere socialpædagog og som sådan har jeg 

arbejdet på diverse skole og behandlingshjem, været med til at opbygge Kø-

benhavns kommunes narkosystem i sin tid og arbejdet med børn og unge i 

alle aldre. Som socialt menneske er jeg lykkelig gift, har 3 børn og 4 børne-

børn. Som menneske er det der præger mig mest nok, at jeg sideløbende med 

mit øvrige liv, altid har arbejdet som kunsthåndværker og kunstner i kera-

mik, Granit og læder 

 HVORNÅR FLYTTEDE DU IND PÅ GALGEBAKKEN?  

Vi er flyttet ind i Galgebakken den 15.9.2018. Det har været som at flytte 

”hjem” da vi kender kommunen og området fra tidligere hvor vi boede i 

Hyldespjældet gennem 15 år (ikke at det kan sammenlignes med Galgebak-

ken  ) I disse år arbejde vi begge også i galgebakkens børneinstitutioner. 

Eva i Bakkens Fryd og jeg i Bakkens Lyst  

HVORFOR VALGTE DU SOM VOKSEN, AT BO PÅ GALGEBAK-

KEN?  

Da vi blev pensioneret, børnene flyttede hjemmefra og svigermor (som boe-

de hos os) døde, ønskede vi at flytte til noget mindre og til noget lejerolig, 

hvor der ikke var så meget vedligeholdelse. Her var det naturligt at flytte 

tilbage til Albertslund og til det område vi kendte fra tidligere 

HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE?  

Til det sociale samvær som altid har kendetegnet Galgebakken og som en 

mand der arbejder meget med mine hænder, så nyder jeg alle vores værkste-

der og de muligheder der ligger i det 

 

 



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 26 
 

HVAD VILLE DU ÆNDRE HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME?  

Få bygget nogle nye fælles aktivitshuse med plads til både alle de nuværende 

og så nogle nye aktiviteter – og så huslejen   

HVAD SKAL DER TIL FOR AT GALGEBAKKEN BLIVER DAN-

MARKS BEDSTE STED AT BO?  

Er det ikke det allerede  Højt til loftet – langt til horisonten, grænser der 

overskrides hele tiden og en evindelig civil ulydelighed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 var på gaden 
 

De fleste partier på Christiansborg synes det er ok at nedrive gode lejeboli-

ger i de store byer, mens der er boligmangel. Det bunder i at politikerne helst 

så alle spekulere i deres egen ejerbolig så Den  

Danske Bank kan tjene flere penge, ved siden af deres hvidvask-projekt. 

Lejere må gerne stå sammen og sige stop for politikernes fikse ideer og der-

for tog vi ind til Nytorv.  

 

Jeg talte 11 demonstranter fra Albertslund i en pænt stor demonstration med 

ca. 1500 deltagere. Den dér umulige ghettopakke bliver nok ikke vedtaget 

uden brok og flere protester, heldigvis.  

 
Thor 
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TÅRNET  

Det viste bænkebræt på toppen af Tårnet er fjernet af hensyn til sik-

kerheden  
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Tårnet  

Et godt boligliv – en vild idé – samarbejde mellem to boligafdelinger, 

Galgebakken og Hyldespjældet 

Realdania gav i en periode fra 2012 muligheden for finansiering af ”vilde” 

projekter, og efter konkurrence mellem billedhuggere fik vores projekt til-

sagn om finansiering af et tårn med 500.000 kr. På beboermøder i begge 

bebyggelser blev det vedtaget at bygge et tårn til fælles aktivitet, placeret 

mellem de to bebyggelser. 

Turen mod realisering har været lang, men der er nu skrevet kontrakt med et 

smedefirma, der kan realisere byggeriet her i slutningen af 2018. Finansie-

ringen er dels de oprindelige 500.000 kr. fra Realdania, dels tilskud fra VA, 

suppleret med mindre beløb fra de to bebyggelser, vedtaget på beboermøder, 

senest med et tilskud på 100.000 kr. fra hver på budgetterne for 2017. 

Den første udgave af Tårnet viste sig desværre ikke at være tilstrækkeligt 

stabilt udført, men svajede for meget. Der blev derfor lukket for adgang, og 

derfor blev det videre arbejde stærkt fokuseret på sikkerhed, og den først 

tegnede øverste ”kalot” blev fjernet i det projekt, der nu realiseres. Projektets 

oprindelige idé med trappe op og ned og en platform øverst med gulv er 

bibeholdt. Sikkerheds-rækværket har den samme højde. Blot er der plads til 

færre mennesker ad gangen på toppen end i det først tegnede projekt.  

Samarbejdet vigtigt 

Både Realdania og de to bebyggelser har undervejs vurderet, om projektets 

oprindelige idé med samarbejde mellem to bebyggelser var bibeholdt i en 

kunstnerisk stærk udgave. Både i Galgebakken og Hyldespjældet var der 

tilhængere og modstandere, men senest ved bevilling af et ekstra beløb fra 

Realdania og beløb på 100.000 kr. fra hver bebyggelse, bevilget på budget-

beboermøderne for budget 2017, blev der grundlag for at arbejde videre på 

projektet.  

Repræsentanter fra begge bebyggelser: beboere, ejendomslederne og repræ-

sentant fra BO-VEST-BYG har i Tårngruppen arbejdet på at få Tårnet op at 

stå her i 2018. Sammen med ingeniørfirmaet NIRAS og et nyt smedefirma, 
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som der blev skrevet kontrakt med, kan Tårnet nu bygges på det oprindelige 

fundament – mellem Hyldespjældet og Galgebakken. 

Mange ideer til arrangementer året rundt 

Et tårn med en særlig spiraltrappe til op- og nedgang, et tårn tænkt til arran-

gementer, der dels indtænkte højden og udsigten, dels brugte platformen til 

samlende arrangementer for beboere fra begge bebyggelser. Ideerne til akti-

viteter året rundt var og er mange. Samarbejdet om planlægning og realise-

ring var og er en vigtig del af projektet. 

Helt fra starten af projektet var der mange ideer til samarbejdet. På et stort 

fælles beboermøde i sin tid udviklede de deltagende beboere ideer og projek-

ter til brug af Tårnet året rundt. Den lange proces på vej mod realiseringen af 

byggeriet har nok fået ideerne til at gå i glemmebogen, men de ligger der 

stadig og vil kunne blive til virkelighed i de kommende år. 

Misforståelser undervejs 

”Den vilde idé” er et Realdania-projekt med de to bebyggelser som bærende 

kraft. VA har undervejs hjulpet med realisering, da projektet løb ind i van-

skeligheder, men hovedfinansieringen kommer stadig fra Realdania. Senest 

har beboere i Galgebakken ment, at projektet var igangsat af VA’s bestyrel-

se. Sådan er det ikke.  

Tårngruppen har arbejdet ud fra godkendelser i begge bebyggelser – og se-

nest med ekstra fokus på sikkerhed og stabilitet. Den oprindelige ”vilde” idé 

om samarbejde mellem to bebyggelser er bibeholdt. 

Ideer til fælles arrangementer ved og i Tårnet og på platformen om-

kring det: 

Synliggørelse af de naturmuligheder, der er i området (lam, junglesti, natur-

leg) 

Ture på junglestien for børn v/Tårngruppen 

Arrangement med fortælling om kulturhistorien i området (Herstedvester 

landsby, det moderne Albertslund, Vestskoven v/Agendacentret Albertslund 

Naturen i vores bebyggelser – gåtur med start fra Tårnet 

v/Naturfredningsforeningen, Poul Evald Hansen, formand 

Sct. Hans v/Tårnet med tale fra Skov- og Naturstyrelsen 

Lejrbål med mulighed for at slå telt op og overnatte v/Tårngruppen 
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Fuglelivet, bl.a. trækfuglene, ved Tårnet v/DOF 

Komet-/stjernekigger-aftener august/september/oktober/november 

v/Tårngruppen 

Hvor kunst, kultur og natur smelter sammen – gåtur med start fra Tårnet – 

skulpturer i de to bebyggelser 

Efterårsnaturen omkring vores bebyggelser – gåtur med start fra Tårnet til 

Vestskoven v/Naturfredningsforeningen 

Kulturhistorien omkring Tårnet – gåtur til Herstedvester Landsby 

v/Lokalhistorisk Forening 

Workshop for beboerne om udviklingen af arealet omkring Tårnet – mulig-

heder for friluftsliv – og fremtidens brug og udvikling af Tårnets muligheder 

Cykelture fra Tårnområdet ud i Vestskoven 

Kælkesjov på bakken omkring Tårnet 

Fotoudstillinger i beboerhusene fra årets gang 

 

Repræsentanter for Galgebakken i Tårngruppen: Birthe Y. Nielsen og Biba 

Schwoon 

 

  *** 

 

Når natten har sænket sig 

Stræderne er mange steder mørke når solen er gået ned. 

Der burde være strædebelysning, men det er der ikke i alle stræderne, og i 

nogle stræder sidder strædelamperne bag postkasserne. 

Du kan som beboer gå i oplysningens tjeneste ved at sætte din hoveddørs-

lampe på tændt hele natten. 

 

 



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 32 
 

Galgebakkeposten 10 gange om året? 

Vi må se øjnene at der ikke vil være stof til 10 numre af Galgebakke-Posten i 

det kommende år, hvis det fortsætter som nu. 

Til beboerne:  

Kom med en oplevelse eller et synspunkt eller et forslag i bladet. 

Eller fortæl os, hvad I gerne vil læse noget om. 

Eller fortæl os historien mundtligt, så skriver vi den ned og bringer den. 

Eller gå ind i redaktionen. 

 

Til udvalg og grupper: 

Fortæl om jeres arbejde. 

 

Til jer der laver arrangementer: 

Sæt en indbydelse i bladet. 

Fortæl hvordan det gik, når arrangementet er blevet afholdt. 

Vær med til at skabe et spændende blad som dækker alle hjørner af livet på 

Galgebakken. 

 

Venlig hilsen 

Redaktionen
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Nyt fra ejendomskontoret 

Udvidet service på ejendomskontoret 

Ejendomskontoret vil gerne hjælpe beboerne bedst muligt. Åbningstiden er 

derfor blevet udvidet. Fremover vil det være muligt at komme i kontakt med 

ejendomskontoret via telefonen frem til kl. 10.00. 

Åbningstider – alle hverdage: 

Personlig henvendelse 08.00-08.30, samt onsdag tillige 17.00-18.00. 

Telefonisk henvendelse 08.30-10.00, samt onsdag tillige 16.00-17.00. 

Herudover er det muligt at skrive en mail på galgebakken@bo-vest.dk 

Der er mindst pres på i tidsrummet 09.00-10.00. 

Affaldsspande flyder over 

Affaldsspandene i området, er KUN til småt affald – ikke til skraldeposer. 

Det opleves desværre ofte, at skraldespandene bliver fyldt op med restaf-

faldsposer. Selv om spandene tilses i hverdagene, bliver de hurtigt overfyld-

te, når de benyttes til dagrenovation. 

Benyt derfor kun spandene til småt affald. 

Der er lys i lampen 

Besked til driften: 

”Der mangler lys i vores lampe på skuret” 

Da ejendomsfunktionæren kørte ud, for at skifte lyskilden, var der lys i lam-

pen, men beplantningen dækkede for lyset. 

Husk derfor at klippe lamperne fri, inden vi kommer ind i den mørke tid 

igen, så der er lys i stræderne. 

 

mailto:galgebakken@bo-vest.dk
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Luk vinduerne i vaskeriet 

Der er ingen grund til at lade vinduerne stå åbne om natten i Vaskeriet. Ven-

tilationen virker. 

Tyverialarmen giver ikke den fulde effekt, hvis vinduerne i vaskeriet står 

åbne. Der for er der en bøn til jeg om at de beboere, der åbner vinduerne, 

eller i hvert fald de sidste beboere om aftenen, sørger for at vinduerne bliver 

lukket. 

Ejendomskontoret 

  *** 

De fylder 

alt affaldet ned i en plastikpose uden at sortere det, og så går de ned på af-

faldsøen og smider det ud som restaffald. 

Driften finder en del flasker i poserne. Flaskerne kan genbruges som glas, 

hvis de bliver smidt i glascontaineren. Og der ligger en del tyske øldåser i 

poserne. Det er de dåser som ikke giver pant. Dåserne kan genbruges som 

metal. 

  *** 

Kunstværk på de hvide træers plads 

På budgetbeboermødet var der flertal for at at sætte et nyt kunstværk op på 

pladsen, så det vil du komme til at cykle forbi på din vej til og fra Galgebak-

ken.  

De hvide træers plads? 

I gamle dag stod der hvidmalede træskulpturer på cykelstibakken ned til 

tunellen til Trippendalsvej. De rådnede væk. 
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Bakkens Hjerte 

Galgebakken har siden 2012, lejet de lokaler der i dag huser, Pubben, Bebo-

erværkstedet og Udlånet.  

Vi har længe vidst, at de lejede lokaler og institutionen Bakkens Hjerte, at 

skal rives ned og der skal bygges en ny institution. 

Nu er opsigelsen på lejekontrakten modtaget. Fra og med d. 31. marts 2019, 

skal vi være ude af vores lejemål. Derfor kan beboerne i Galgebakken ikke 

leje Pubben efter d. 24. marts 2019. 

Endelig plan for hvor Beboerværksted, Udlånskontor, og øvrige beboerakti-

viteter fremover skal finde sted, oplyses så snart der er fundet en brugbar 

løsning. 

Albertslund Kommune har lovet at beboerne i Galgebakken, vil blive holdt 

orienteret, så snart de kender byggeriets endelige omfang. 

 

Henrik     Susanne 

Aktivitetsmedarbejder    Ejendomsleder 

 

  *** 
 

Den virker 

Kom tilfældigt til at støde den røde knap på hjertestarteren foran købmanden 

ind. Hjertestarteren åbnede sig klar til brug. Det var lidt bøvlet at få den luk-

ket igen, men den virker altså, og det er jo godt. 
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Hvem vil være med i en Havehjælpergruppe? 

 

Der er måske 20 haver på Galge-

bakken som trænger til en kærlig 

hånd. 

 

Haverne er ved at gro til, fordi bebo-

eren selv ikke magter det, og der er 

hverken naboer eller pårørende som 

stiller op. 

 

Tanken med en Havejælpergruppe er 

at gruppens medlemmer tilbyder 

havehjælp til disse beboere. Lige nu 

er et godt tidpunkt at oprette gruppen 

på, for så kan den være klar med sit 

tilbud, når foråret 2019 kommer. 

 

For år tilbage havde kommunen et 

havehjælpertilbud, men det blev 

dømt konkurrenceforvridende, så det 

forsvandt. 

 

For år tilbage indgik GartnerKim en 

aftale med Albertslunds Produkti-

onsskole om at de skulle levere ha-

vehjælpere, men det gik i vasken. 

 

Det er blevet drøftet i Grønt Udvalg, 

hvad man skal stille op. 

Og mit forslag er altså at vi danner 

en havehjælpergruppe. 

Lars Messell 

Vester 2-14

  *** 

AP hos Asif 

Det sker jævnligt at AlbertslundPosten ikke når frem til vores postkasser. 

Asif vil nu forsøge at fi AlbertslundPosten til at levere bladet i et mindre 

antal eksemplarer hver uge. Så kan forsømte beboere hente avisen hos ham.  
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Galgebakken 

29. september 2018 

Hr. fremlejer Hugo Hansen 

Vester 17-2B (rævegraven) 

Grundet stigende omkostninger hæves huslejen i Deres rævegrav pr. 1. januar 2019 

til mdl. kr. 3.669, jf. Lov om leje af boliger §10, §55 og §62.  

Husleje fra og med januar Samlet husle-

je 

Vores husle-

je 

Fremlejers 

husleje 

Boligafgift 20%  10.028 kr. 8.022 kr. 2.006 kr. 

Aconto varme (33 %)    1.840 kr. 1.227 kr.    613 kr. 

Antennebidrag (50%)      115 kr.      68 kr.       67 kr. 

Hjemfaldsklausul (50%)       33 kr.     17 kr.       16 kr. 

22 (leje af trinette)      162 kr.       0 kr.     162 kr. 

Vaskeri (33 %)      240 kr.    160 kr.       80 kr. 

El aconto (33 %)      675 kr.    450 kr.     225 kr. 

Adgang til have      500 kr. 

 13.093 kr. 9.943 kr. 3.669 kr. 

Huslejen skal som hidtil betales kontant i mønter senest 3 dage efter forfaldsdato da 

man selv har en kilovaskaftale med Den Danske Bank og ønsker at få hvidvasket 

samme møntvægt som hidtil.  

Såfremt der ikke betales til tiden gøres hjemfaldsklausulen gældende og der iværk-

sættes foranstaltninger gennem Kongens Foged. Som en service kan det oplyses at 

kommunen har en boliganvisning, og at Bo-Vest har en boligrådgiver som rådgiver 

beboere såfremt de henvender sig til hende med ønske om gode råd. 

Deres postkasse vil også i den forbindelse blive taget ned.  

Venlig hilsen Lars Pedersen, bolighaj 
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Efterårets konkurrence 
Nu skal vi til at opholde os indenfor efter en dejlig lang og varm udendørs 

sommer.  

Vi vil i den forbindelse afholde en indretnings konkurrence. Du kan ikke 

vinde møbler for 25.000 kr. men du kan få lov til at få din geniale ide afbil-

ledet i næste nummer af Galgebakke Posten. Og der følge også en lille ge-

vinst med til vinderen.  

Du skal tage et vellignende foto af din geniale indretning. Det skal være 

noget alle kan se hvad forstiller på en A5 side (i sort/hvid). Det kunne f.eks. 

være en smart vinreol lavet under trappen eller bare måden du har indrettet 

din stue på. Noget smart du har gjort i køkkenet eller badeværelset. Alt hvad 

du selv syntes er lidt ud over normalt boligblads indretning. Og som måske 

kan inspirere andre.  

Send en mail med billede og navn og adresse til galgebakken@hotmail.com 

og det vigtigt at du skriver KONKURRENCE i emnefeltet. Vi skal have det 

senest den 25/10 – 2018 kl. 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet af Lysette 

 

mailto:galgebakken@hotmail.com
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Greb til Galgebakkens Tectum køkken 
 

Det er ikke længere muligt at skaffe de grønne greb til køkken lågerne. 

Driften står selvfølgelig for udskiftningen af greb der er gået i stykker. Når 

vi udskifter, er det ALTID til modellen i rustfrit stål, som kan ses nedenfor. 

Ønsker I, for egen regning, at udskifte alle jeres greb, kan de bestilles på  

 

www.koekkengreb.dk. 

Som det fremgår nedenfor, er der to udgaver.  

Greb i rustfrit stål eller Mat sort pulverlakeret 

De er meget lette at montere. 

Modellen hedder D-Sign 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen Ejendomskontoret 

http://www.koekkengreb.dk/
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Forær mig de frimærker du alligevel ikke har 

noget kærlighedsforhold til 

I gennem snart mange år har beboere foræret mig frimærker, og det er nu 

blevet til en samling fra hele verden på omkring 15.000 enkeltmærker. Dertil 

kommer op imod 100.000 byttere. Jeg er blevet filateli-man.  

Nogle få beboere har været interesseret i at se mine frimærker. 

Nogle få har bedt mig vurdere deres hengemte samling af egne mærker eller 

mærker arvet efter forældre eller bedsteforældre. Når jeg så kunne fortælle 

dem, at mærkerne rent økonomisk var meget lidt værd, har de foræret mig 

dem. Og en enkelt gang var der mærker i en samling, som var så meget 

værd, at beboeren gik i en frimærkehandel for at sælge dem. 

Landene udgiver frimærker, der viser spændende ting om landets historie, og 

det er en af de ting, der gør at jeg samler på frimærker. 

Lars Messell 

Vester 2-14 

 

 



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 41 
 

Et lille lys i mørket 

Nu har kommunen opsat lampe ved stoppestedet Tranehusene på den ene 

side af Trippendalsvej.  

Trappen til stoppestedet på den anden side har en lampe i forvejen. Den 

hjælper desværre ikke så meget for tiden, fordi træerne står med grønne 

blade som spærrer for lys på trappen. Kommunalt set er det jo så nok heller 

ikke belysnings-afdelingens arbejde at klippe lamperne fri. Et tip til 

kommunen kunne være at den sender nogle folk ud med en grensaks med 

jævne mellemrum i den halve del af året, hvor træerne har grønne blade.  

Vi har snart et møde med folk fra kommunen og vil der gøre dem 

opmærksom på at få ryddet skyggende grønne vækster  

Adgangen til stoppestedet Trane-husene mangler stadig fortove og 

fodgængerovergange. Vi har aftalt et møde med kommunen om både det ene 

og det andet med adgangs-forholdene til stoppestederne, og her vil vi foreslå 

dem, at de planter en kommunal medarbejder fra kl. 7 morgen til kl. 18 for at 

tælle hvor mange mennesker der benytter vejbanen for at nå frem til 

stoppestedet eller komme hjem fra det. 

Og vi vil foreslå dem, at det undersøges nærmere, hvor mange personer, der 

benytter vejbanen  

Vi har bedt Agendagruppen og afdelingsbestyrelsen om at lægge pres på 

kommunen for at få nogle adgangsveje til stoppestedet, som kan anvendes af 

alle.  

Hanne Fleinert 

Lars Messell  

forfattere til undersøgelsesrapport om adgangsforhold til busstoppestederne i 

Albertslund
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| Lad dit barn tegne en tegning eller gør det selv,  

|             skriv et digt, fortæl en solstrålehistorie 

|             historie, bidrag med dit syn på sagen,  

|             send os et foto. 

|           

|             Klip ud og få det bragt i GalgebakkePosten. 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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Sådan brokker du dig bedst 

Vi indrømmer det helst ikke, men af og til kommer vi til det. At brokke os. 

Når irritationsmomenterne hober sig op, og vi simpelthen bare bliver nødt til 

at komme ud med vores aggressioner. 

Umiddelbart tror du måske, at det er ganske fint at brokke sig indimel-

lem, men flere undersøgelser peger faktisk i den modsatte retning. En halv 

times brok om dagen kan skade din hjerne. Det gælder både, hvis du er den, 

der brokker dig, men også hvis du er den som lytter. Årsagen er, at de nega-

tive udtalelser påvirker hippocampus, hvor din hukommelse blandt andet 

sidder. Når du til daglig udsættes for brok igen og igen, er der også større 

sandsynlighed for, at du brokker dig mere. 

Det handler om, hvordan vi beklager og brokker os på en konstruktiv måde. 

Det vil nemlig både hjælpe på vores eget mentale helbred og samtidig for-

bedre vores forhold til andre mennesker. Så her er 5 gode måde at brokke sig 

på. 

1. Dit brok skal have et formål 

Du skal aldrig starte med at brokke dig, inden du har sat dig for, hvorfor du 

brokker dig, og hvad du gerne vil have ud af det. 

2. Start med noget positivt 

Når du brokker dig, kommer du med en anklage, så hvis du gerne vil have et 

positivt resultat, bør du starte med at sige noget positivt. 

3. Vær konkret 

Undgå at inddrage for mange følelser, og fortæl om den konkrete episode, 

som du er utilfreds med. Det må gerne være kortfattet, da det øger forståel-

sen af dit problem. 

4. Slut af med noget positivt 

Du skal slutte på samme måde, som du startede, nemlig med noget positivt. 

Det vil føre til, at ham eller hende, du brokker dig til, tager dine ord mere til 

sig. 

5. Lad det ligge 
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Ligegyldigt hvad resultatet af dit brokkeri bliver, er det vigtigt, at du ikke 

dvæler ved det efterfølgende. Giv slip på de negative tanker, for ellers vil dit 

sind fortsætte med at blive påvirket i en dårlig retning. 

Narcissisme =selvoptagethed, selvfølelse eller kærlighed til sig selv. 

Curlingbørn = børn, der sjældent eller aldrig møder problemer eller mod-

gang, fordi forældrene overbeskytter dem. 

Egoisme = egenkærlighed, egennytte, en person, som kun tænker på sig selv, 

en egoist.  

Altruisme = moralsk grundholdning eller væremåde kendetegnet ved, at den 

enkelte søger at fremme andres vel uden tanke for egne interesser og behov 

Hensyn = omsorg, bekymring, omtanke eller agtpågivenhed som styrer eller 

begrunder en bestemt handling, et bestemt synspunkt el.lign. 

Rummelig = om giver plads for forskelligheder eller afvigelser 

Hvordan gør vi livet til en skøn oplevelse for os alle? Hvordan tager vi skrid-

tet videre til en os, os, os-generation fra en mig, mig, mig-generation?? 

Skrevet af Lysette som blandt andet har læst magasinet LIV og fået gode 

ideer. 
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Vi gør plads til flere parkeringspladser 

På budgetbeboermødet var der flertal for at gøre plads til flere biler ved ind-

kørsel C og B. Det blev besluttet at Benny Klausen undersøgte nærmere, 

hvad der var den løsning. Mindst muligt indgreb i de grønne områder, der 

skal laves om til parkeringspladser. Den billigste løsning. 

Billigheden handler om at der ikke fældes træer, eller i hvert fald kun nogle 

få. Og så går den ud på, at beboerne selv med den nødvendige assistance 

etablerer parkeringspladserne. Derved spares store entreprenørudgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Forsinket Agendaplan 

Hvert år plejer der at blive forelagt en årsplan fra Galgebakkens Agenda-

gruppe på budgetbeboermødet. Det blev der ikke i år, ikke fordi der ikke var 

noget at skrive om, men fordi Agendagruppen ikke havde nået at udarbejde 

planen. 

Der kommer en Agendaplan til regnskabsbeboermødet næste forår. 
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Galgebakke-kontakter 
Afdelingsbestyrelsen  

Kontor - Øster 10-7a  

Tlf. 31 98 08 58 bestyrel-

sen@gbakken.dk  

 Formand:   Lasse Wilson  

Kasserer:   Thomas R. Rasmussen  

 Medlemmer:  

Peter Mortensen  

Birthe Y. Nielsen  

Steen Søndergaard  

Maria Ottesen  

Lars Skovenboe  

Zahir Bashir  

Anders Larsen  

 Suppleanter:  

Ervin Olsen  

Heidi Nielsen  

  

Galgebakkens hjemmeside 

www.gbakken.dk  

Administrator: galgebak-

ken@mail.dk  

  

Galgebakkeposten  

Jytte Jørgensen  

Torv 7-10  

Tlf.: 30 13 49 76  

galgebakkeposten@hotmail.com  

  

Genbrugsgården - Øster 7-10  

Åbningstider:  

Onsdag: 16.00 – 18.00  

Søndag: 11.00 – 14.00  

 Modtager stort affald, miljøfar-

ligt affald, genbrugsting mv.  

  

Tøjcaféen - Sten 2-26  

Åbningstider:  

Onsdag: 16.00 – 18.00  

Søndag: 11.00 – 14.00  

 

Kontaktperson: Maj-Britt  

Tlf.: 51 91 12 62 maj-

britlykke@live.dk  

  

Aflevering af genbrugstøj kan 

KUN ske i åbningstiden.  

 

Liste over udvalg:  

  

Byggeudvalg/Helhedsplan udvalg 

hpu@gbakken.dk  

  

Genbrugsgruppen: genbrugs-

gaarden@gbakken.dk   

  

Grønt udvalg: groentud-

valg@gbakken.dk  

  

Legepladsudvalg: legepladsud-

valg@gbakken.dk  

  

Lysudvalg: lysud-

valg@gbakken.dk  

  

Husdyrudvalg husdyrud-

valg@gbakken.dk  

  

Trafikudvalg Trafikud-

valg@gbakken.dk  

  

Agendagruppen agendagrup-

pen@gbakken.dk  

  

IT-udvalg itudvalg@gbakken.dk  

 

Kunstudvalg kunstud-

valg@gbakken.dk  

  

Kommunikationsudvalg kommu-

nikation@gbakken.dk  

  

Ungeudvalg ungeud-

valg@gbakken.dk  

  

Beboerhusgruppen  

Dorte Brink   

Tlf.: 28 91 82 27  

   

Husreglement udvalg  

GAB medlem – Birthe Y. Nielsen  

  

Brugergruppen  

GAB medlem – Birthe Y. Nielsen  

  

Koret  

Kristian Olsen  

Tlf. 28 36 50 81  

  

Udstillingsgruppen  

Margit Kristensen Klok  

Tlf. 21 28 93 03  

 Hanne Skov  

Tlf.: 27 29 13 99  

  

Pensionist klub  

Torv 2-14  

Henrik Nordfalk  

Tlf.:43 64 14 51  

  

Petanque gruppe  

Steffen Stripp  

Tlf. 23 29 69 28  

  

YouSee  

Tlf.: 70 70 41 24 

kundeservice@yousee.dk  

Ma-To 08.30 – 17.30  

Fredag: 08.30 – 16.30  

  

Hjælp til GB’s it-netværk og 

YouSee  

Kristian Olsen  
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Tlf.: 28 36 50 81 

kmo@post3.tele.dk  

  

Ervin Olsen  

Tlf. 20 45 78 30 ervinol-

sen@gmail.com  

 Cykelværkstedet  

Sønder 1-5  

Tlf.: 28 35 03 01  

Åbningstider:  

Ma-fr: 13.00 – 18.00  

Lørdag: 12.00 – 16.00  

  

Købmanden  

Torv 2-10a  

Tlf.: 43 64 00 22  

Åbningstider:   

Alle ugens dage 08.00 – 19.00  

  

Lokalbetjent Vest  

Peter B. Thøgersen  

Tlf.:     51 25 40 74  

mobil: 72 58 78 90  

   

 Ejendomskontoret  

Galgebakken Øster 10-7a  

Tlf.: 88 19 02 15 galgebak-

ken@bo-vest.dk  

  

Kontakt til Ejendomskontoret  

  

Du har mulighed for at komme i 

kontakt med  

 

 

Ejendomskontoret på følgende 

måder:  

Telefonisk    88 19 02 15   

Personlig     Kontoret, Øster 10 – 

7a pr. mail.       galgebakken@bo-

vest.dk  

Træffetider alle hverdage:  

  

Personlig: 08.00 – 08.30  

Onsdag tillige 17.00 – 18.00  

  

Telefonisk: 08.30 – 10.00  

Onsdag tillige 16.00 – 17.00  

  

Når du henvender dig til os, 

bedes du sikre dig at vi får alle 

dine oplysninger.  

  

Sender du en mail til os, vil vi 

sætte pris på at du i emnefeltet 

starter med at skrive din adresse, 

og gerne telefonnr.  

  

Såfremt du henvender dig flere 

gange vedr. den samme sag, vil 

det være en fordel for både dig 

og for os, hvis du husker at få 

navnet på den du taler med. Ved 

skriftlige hen 

 

vendelser, vil vores navne altid 

stå i nederst i den mail du mod-

tager fra os.  

  

 

På ejendomskontoret møder du  

  

Ejendomsleder:    Susanne 

Palstrøm  

Ejendomsmester: Jens Damgaard  

Driftssekretær:        Irene Mon-

berg  

Driftssekretær:    Betina Jarnved  

  

Vagtordningen  

Tlf.: 70 25 26 32  

  

Må kun benyttes ved akut opstå-

ede problemer som er uopsætte-

lige.  

  

BO-VEST  

Stationsparken 37  

2600 Glostrup  

Tlf.: 88 18 08 80 bo-vest@bo-

vest.dk www.bo-vest.dk  

  

Åbningstider  

Ma-ons: 10.00 – 14.00  

Torsdag: 10.00 – 17.00  

Fredag: 10.00 – 14.00  

  

Økonomisk beboerrådgiver  

Laura Lorentzen  

Tlf.: 60 35 46 63  

llo@bo-vest.dk  
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Beboerudlånet   
 
Udlånet, Torv 2-14D 

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

Åbningstid: Tir -fre kl. 16.30-18.00,  

lørdag kl. 10.30-11.30. 

 

Beboerhus: 

Fre/lør & helligdage: 1000/1000 

Alle andre dage: 1000/500 

 

Pub: 

Fre/lør & helligdage: 1000/500 

Alle andre dage: 1000/250 

 

Betaling er delt i to: Depositum & leje:   

Depositum betales ved bestilling af 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. Hæk-

keklipper. El Høvl. Klaverseler. Rundsav 

med skinne. Rystepudser.  Slagboremaski-

ne. 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! 


