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Nyt fra bestyrelsen
Legeplads dag
Legepladsudvalget fik den årlige
rapport på legepladserne, hvilke
repartitioner der skulle fortages, og
meget af dette var over på de 3 små
legepladser ved øster, nedre og
sønder.
Derfor valgte udvalget at invitere
alle de beboere der kunne have lyst
at komme med ideer til det.
Det var en god dag og udvalget har
nu fået noget de kan arbejde videre
med.
Opsigelse af lokaler
Kommunen har nu opsagt lejeaftalen
som vi har haft på Pubben,
Udlånskontoret og værkstedet,
derfor er GAB og beboerhusgruppen
nu gået i gang med først at se på
midlertidige muligheder, indtil den
rigtig løsning kan komme.
Temamøde
På vores beboermøde i januar blev
det besluttet at der skal afholdes et
tema møde omkring
reglementerne, så alle beboere kunne
komme med input inden det skal til
afstemning på et kommende
beboermøde.
Dette blev afholdt sammen med et
kort infomøde omkring status på
helhedsplanen.

Der kom en masse gode indput som
husreglement udvalget nu arbejder
videre med
Beboermøde vedr. reglement.
Som tidligere nævnt bliver der
afholdt beboermøder vedr.
regelmeterne den 27/11-18, der vil
komme særskilt indkaldelse som der
plejer.
Bestyrelsesdag
Da der nu er kommet mange nye ind
i bestyrelsen valgte vi at lave en
bestyrelsesdag en lørdag i oktober
med fokus på hvad bestyrelsen skal
arbejde med fremadrettet og
temaerne var samarbejde i
bestyrelsen og Fremtidens
Galgebakke 2025
De Bedste Hilsener
Bestyrelsen
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Den lille Ventilationsgruppe.
Helhedsplanen - historik og nyt
Lidt historik.
Mere end to år er gået, siden Den lille Ventilationsgruppe gik sammen om at
kæmpe imod planerne om at fylde vores huse med megadyre, pladskrævende, og støjende ventilationsanlæg, som skulle køre i døgndrift og som virkede totalt overdimensionerede i forhold til små enfamiliesboliger.
Vi mødte hård modstand fra stort set alle sider, og historien lød, at skimmelproblemerne overvejende handlede om dårlig udluftning, med andre ord var
beboerskabte, og at det derfor var nødvendigt med denne løsning. Vi var helt
med på, at der naturligvis skal sikres ventilation, men gik efter en mindre,
fugtstyret løsning, så ventilationen gik i gang, når der kom fugt i boligen,
ved f. eks madlavning og badning.
Vi allierede os med en ingeniør, som i mange år har specialiseret sig i ventilationsløsninger, og han blev en hårdtarbejdende og helt uvurderlig konsulent, som gratis og af ren interesse blev vores konsulent. Det blev også ham,
der afprøvede fugtforhold i hen ved 30 boliger, og som undervejs gjorde os
opmærksomme på, at fugten kom alle andre steder fra end fra boligerne.
Vi fik via et ikke helt lille detektivarbejde fundet frem til diverse rapporter
fra forskellige rådgivningsfirmaer, den ældste fra Rambøll fra 2004, som
udtrykte stor bekymring over de tunge facader, som man i BoVest, NOVA5
og i LBF valgte ikke at ville beskæftige sig med. Der tegnede sig et billede
af, at hvis man havde sammenfattet de forskellige rapporter, kunne ingen
være i tvivl om, at der er utallige problemer knyttet til byggeriet, og at disse
problemer udmøntet i skimmelsvampeangreb optræder forskelligt fra hus til
hus, afhængigt af jordbundsforhold, terræn, opstigende fugt i sokler, utætte
facader osv., osv.,osv.
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Gennembruddet kom, da prøveboliger og især driftens bolig, som var gennemrenoveret og kørte med de store ventilationsanlæg, alligevel fik skimmelsvamp. Det var en øjenåbner!
Talrige skrivelser og adskillige møder senere og et efterhånden meget aktivt
GAB satte skub i processen, og efter at rådgiverne fra Nova5 omkring årsskiftet 2017/2018 skrev til Landsbyggefonden, og pegede på tre scenarier,
hvoraf de selv forkastede de første to og anbefalede, at man rev ned til grunden, besluttede LBF at sætte en uvildig gransker til at undersøge udvalgte
problemer med henblik på løsningsforslag, og gerne et billigt af slagsen.
Kommissoriet blev udformet af LBF og var meget snævert, og lignede derfor
til forveksling en ganske sædvanlig, nøje afgrænset konsulentopgave, fremfor en granskning, hvor alt materiale gennemgås med henblik på en helhedsorienteret løsning, som sikrer sunde boliger. Vi skrev til alle instanser og
problematiserede dette forhold, og både GAB og vores gruppe fulgte tæt op
på, at granskerne modtog alt tilgængeligt materiale.
Økonomi
Jamen, hvem kan dog være imod, at vi ender med sunde boliger? Tja, det
kan vel ingen, men det er jo altid en god ide at følge pengene, og hvem skal
betale?
Galgebakken har i sin oprindelige ansøgning til LBF (skema A) haft hastværk, og har derfor lavet en forhastet og mangelfuld ansøgning, som vi har
været holdt op på siden. Alt, der ikke stod i den, kunne man (LBF understøttet af BoVest og rådgiverne Nova5) ikke indgå i, selv om baggrundsrapporten til skema A fra konsulentfirmaet Niras tog forbehold for, at skema A var
ufuldstændigt.
Vi har derfor kun et tilsagn fra LBF på ca 350 mill. kr. Behovet er skønnet til
at ligge omkring 800 mill., før genhusning, vel at mærke. VA og BoVest har
ikke været hjælpsomme, og har forsøgt på alle måder at holde beboerne uden
for indflydelse. Men svaret på, hvor de mange penge skal komme fra, blæser
fortsat i vinden. Og huslejerne har i forvejen et niveau, hvor man ikke bare
kan hente dem der.
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Der er dog nu ved en ihærdig indsats fra GAB skabt en fornuftig kontakt ml.
BoVest og GAB. Og det er lykkedes at få etableret møde med granskerne
kort efter, de var gået i gang med at sætte sig ind i, hvad opgaven skulle gå
ud på.
Senest har GAB repræsentanter i september deltaget som observatører ved
møde ml. Landsbyggefonden og BoVest. Det fremgik, at granskerne var
meget direkte i deres tilbagemelding. De har læst materialet, besøgt Galgebakken og sammen med Driften gennemgået en skimmelramt bolig.
Granskeropgaven.
Vi og GAB har problematiseret, at granskeropgaven har haft et alt for snævert kommissorium, og dette er også granskernes tilbagemelding til Landsbyggefonden. På den baggrund blev det aftalt, at granskerne skulle fremsende et nyt kommissorieforslag via BoVest. Granskerne er nu fremkommet
med et langt mere omfattende forslag til kommissorium (kan læses på GB
renovering, nyheder). Det er glædeligt at se, at de har fat i alle de mange
forhold, der skaber skimmelsvamp, og at de vil tage udgangspunkt i driftens
meget omfattende materiale, som redegør for svampeforekomsterne, hvor de
opstår i de enkelte huse, hvordan man har sat ind, og virkningerne heraf. Et
materiale, granskerne er imponerede af, så ros til Driften.
Vi afventer nu en godkendelse af det nye granskerkommissorium fra LBF,
og kan i bekræftende fald forvente, at granskerne arbejder frem til foreløbig
medio februar 2019.
Hvor er vi i dag og hvad står kampen om?
Imens vi forhåbentlig arbejder os nærmere en holdbar løsning, kan det konstateres, at der i år har været ca. 197 skimmelsvampesager, så standarden fra
sidste år med 4 til 5 om ugen holder niveauet. Det har medført, at driften nu
sender skimmelhunden ind i alle boliger, der fraflyttes. I hovedparten af
boligerne finder den skimmelsvamp. Flere boliger er taget ud af omløb, fordi
de bliver ved at få skimmelsvamp, også efter renovering, så både udbedringer og manglende huslejeindtægter rammer Galgebakkens økonomi. Der er
endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med D-husene, så vi er et
stykke vej fra en sammenhængende helhedsplan.
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Men hvad langt værre er: Folk bliver syge.
Det er langt fra alle, der reagerer på skimmelsvamp, men de, der gør, får
forskellige følgesygdomme. Astma og luftvejsinfektioner, bihulebetændelse,
hovedpine og træthed er nogle af de reaktioner, der belaster mennesker, som
reagerer på skimmelsvamp. Desværre findes der ikke dokumentation over
antallet af beboere, som har måttet flytte fra Bakken på grund af
sundhedsproblemer, kun talrige beretninger fra beboere, som flytter med
beklagelse, eller som bliver boende i håb om bedre tider.
Så hvad gør vi nu?
Mens granskerne arbejder, foreløbig frem til medio februar 19, vender vi
vores energi mod at komme tættere på de sundhedsmæssige konsekvenser
for beboerne, og på at få Albertslund Kommune i tale herom. Kommunalbestyrelsen har en tilsynsforpligtelse, som vi vil undersøge nærmere og udfordre i håb om, at kommunen tager et medansvar og er os beboere behjælpelige med at opnå sunde boliger, og yde en støtte til, at ingen beboere skal blive
nødt at flytte, hverken af sundhedsmæssige eller af økonomiske årsager.
I den forbindelse vil vi prøve at nærme os et bud på, hvor stort omfanget er
af beboere, der er blevet syge af skimmelsvampen. Da der som nævnt ikke
foreligger dokumentation på dette område, har vi brug for beboernes hjælp,
se andetsteds i dette GPnummer.
P.S.Vi fastholder navnet Den lille Ventilationsgruppe, for selvom vi lige nu
sætter fokus på sundhed, har vi på ingen måde glemt vores oprindelige agenda, nemlig det helt håbløse ventilationssystem, som vi kan regne ud, vil koste i omegnen af 100 mill. kr, penge, der bliver hårdt brug for andre steder i
helhedsplanen.
På vegne af Den lille Ventilationsgruppe
Jette Rank og Janne Jørgensen
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Den Lille Ventilationsgruppe arbejder nu med sygdom
og sundhed
Kære beboere. Det er nu vi har brug for jeres hjælp, og det haster. Vi planlægger at kontakte Albertslund Kommunalbestyrelse. Det gør vi, fordi den
har et ansvar for borgernes sundhed, og dermed også for at vi får sunde boliger. Vi har ikke nogen konkret information for sygdom forårsaget af skimmelsvamp, men vil gerne forsøge at få en mere sikker viden om problemets
omfang. Derfor har vi forestillet os, at I udpeger én person i hvert stræde,
som samler oplysninger om hvor mange i strædet, der er ramt af sygdom
relateret til skimmelsvamp. Og også indhenter oplysning om, hvor mange I
ved er fraflyttet af samme grund.
Når I har samlet oplysningerne, skal I sende dem til:
Janne Jørgensen e-mail: janneeljoergensen@gmail.com Jette Rank e-mail: kyedrank@comxnet.dk
Kan alternativt puttes I postkassen:
Janne – Torv 9-6

Jette – Vester 2-13
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Fortsat opfølgning på Skimmelsager.
Der følges fortsat op på skimmelsagerne. Her er en opgørelse af resultaterne
pr. den 25. oktober.
Efter at vi den 15. august ændrede proceduren således, at alle fraflytningsboliger nu bliver undersøgt, er antallet af undersøgte boliger steget. Det
skyldes især at vi herved har fremrykket nogle undersøgelser, fremfor at
vente til at indflyttere henvender sig.
Vi tager fortsat alle henvendelser på ejendomskontoret alvorlige, så deres
bolig også bliver undersøgt.
Der er indtil videre oprettet 200 skimmelsager. Heraf er de 148 endeligt afsluttede. I 10 af disse sager, har det vist sig ikke at være skimmel, men andre
årsager. Dette er måske forårsaget af en frygt for skimmel, som ved undersøgelsen har vist sig at være ubegrundet.
Af de 12 flytteboliger, der er gennemgået efter den 15. august, har vi fundet
skimmel i 8 boliger, 1 er frikendt, 1 havde problemer med skadedyr, og vi
afventer resultater i 2 boliger. Det er dog for tidligt at danne nogen form for
konklusioner, da de 12 boliger ikke er repræsentative for boligsammensætning i Galgebakken. Det er alene fraflyttede boliger i en 2 måneders periode, der indgår i opgørelsen.
Vi har undersøgt 28,57 % af alle boliger. Det er fordelt således at ca. 35 % af
A-boligerne, 32 % af B-boligerne, 24 % af C-boligerne og 19 % af Dboligerne er undersøgt.
Fordeling er lidt anderledes når vi ser på skimmelsagerne i de forskellige
boligtyper, i forhold til de undersøgte boliger. Her er der nemlig 36,5 % Aboliger, 23,5 % B-boliger, 33,0 % C-boliger og 7,0 % D-boliger, i forhold til
den samlede mængde sager.
Det betyder f.eks. at 7 % af alle skimmelsager er fra D-boliger, men her er
det 19 % af det samlede antal D-boliger der er undersøgt.
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Hovedårsagen til skimmel skal findes i kuldebroer, i den nederste del af
væggene, over betondækket, i de tunge facader, når man ser på det samlede
antal afsluttede sager.
Den seneste tendens har vist sig at det er under gulvet vi finder problemet.
Her er det som oftest en kondensering på grund af kold luft, der trækker ind
under et varmt gulv. Derfor er vi blevet mere opmærksomme på facadernes
tilstand, som den medvirkende årsag til skimmelproblemerne.
Udfordringerne med skimmel tages fortsat alvorligt, og der følges op på
sagerne. Alle sager bliver grundigt registreret og materialet indgår i behandlingen af helhedsplanen.
Jens G. Dangaard
Ejendomsmester

Juletræstænding i Galgebakken.
Juletræet tændes torsdag d. 29. november, kl. 17.00.
Der vil være gløgg, safte vand og pebernødder til alle på Torvet foran Beboerhuset
Med glædelige julehilsener
GAB
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GALGENFUGLEN I ÅR
Galgenfuglen er en vandrehæderspris som uddeles af Beboerhusgruppen en
gang om året til en prisværdig beboer på Galgebakken. Det er en metalfugl
som tåler vind og vejr, og som beboeren fx kan ophænge i sin forhave. Når
året er gået, går fuglen videre til en anden beboer. Beboerhusgruppen vælger
hvilken beboer der skal have prisen på basis af forslag fra beboerne.
En Galgenfugl?
En ”Galgenfugl” er ifølge ordbogen en person der fører en lovløs tilværelse
og vil ende i galgen.
Men her på Galgebakken er det altså anderledes.
Sidste år
blev Galgenfuglen tildelt Den lille Ventilationsgruppe for sin vedholdende
indsats for at få sat en rør løs ventilation af lejlighederne på dagsordenen for
Helhedsplanen.
I år
var der kommet 3 forslag fra beboerne.




Lysette fra GalgebakkePostens redaktion.
Peter Hansen som er nærmest fast institution blandt Galgebakkens
frivillige madlaningshold i Beboerhuset.
Lars Messell og Hanne Fleinert for der rapport om busstoppesteder.

Beboerhusgruppen tildelte Galgenfuglen 2019 til Lysette og Peter. De har
den hver et halvt år. Fuglen blev overrakt ved Høstfesten i beboerhuset den
6. oktober.
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Galgenfuglen 2018
I år blev galgenfuglen delt mellem to vindere. De får den ½ år hvert. Så mon
ikke den kan ses i deres forhaver! De blev meget glade, stolte og rørte, og
siger mange tak.
Vinder Peter Hansen
Indstillet af Lysette med begrundelsen:
Han stiller altid op til frivilligt at lave mad i
huset, når ingen andre kan eller gider. Han er
en super rar og imødekommende person, hyggelig når han går tur med sin lille hund Enzo
og er altid frisk på en lille sludder.
Vinder Lysette Kofoed
Indstillet af Jette Rank med begrundelsen:
Lysette med stor iver har kastet sig ud i at
forbedre Galgebakkeposten. Hun har lavet
gode interviews med Galgebakkebeboere, små
konkurrencer og andre nyskabelser. Alt gør
hun med en positiv og humoristisk indstilling.
Der er ingen tvivl om, at hun brænder for at
Galgebakken skal blive et endnu bedre sted at
bo. Tak til Lysette!
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Lys i stræderne
Jeg har foretaget en stikprøveregistrering af hvor meget lys der er i stræderne
i Torv. 1, 3, 5, 7 og 9. Det skete den 11. oktober klokken 20. Hvis det ser
ligesådan ud i resten af Galgebakken, så er tilstanden denne

Stræde lamper
Lys i forhaverne

Tændt

Slukket
0

Bag postkassen
3

Skjult af
blade
6

24
21

52

-

-

Strædelamperne giver med andre ord en god belysning i Torvs 5 stræder. En
stor del af beboerne har ikke tændt lys i deres forhave. De har glemt at trykke på knappen.
Kort Nyt v/ Lars Messell

Strædepenge ansøgning
Vi (Galgebakkepostens red.) har forgæves forsøgt at få besvaret følgende
spørgsmål af GAB for at kunne bringe dem i “posten” sammen med fordelingsnøglen over strædepenge, men forgæves. Ingen tilbagemelding til trods
for at de er sendt i rigelig god tid.
Spørgsmål vi gerne vil have kunne bringe er:
Hvordan søges strædepenge i 2019 ?
Til hvem sendes ansøgningen ?
Hvordan refunderes de udlagte beløb ?
Vi håber dog at kunne bringe besvarelserne på spørgsmålene i næste nr. Af
Galgebakkeposten.
Mange hilsner Red.
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STRÆDEPENGE 2019
STRÆDE
Mark
Mark
Mark
Neder
Neder
Neder
Neder
Neder
Over
Over
Over
Over
Over
Skrænt
Skrænt
Skrænt
Skrænt
Skrænt
Sten
Sten
Sten
Torv
Torv
Torv
Torv
Torv

Nr. BELØB Kr.
2
1.040
4
1.040
6
780
1-2
1.040
3-4
1.040
5-6
1.040
7-8
1.456
9 -10
2.080
1-2
1.040
3-4
1.040
5-6
1.040
7-8
1.456
9 -10
2.596
1
2.080
2
520
3
2.080
4
1.040
6
1.301
2
520
4
1.040
6
1.014
1
1.975
3
1.975
5
1.975
7
1.975
9

STRÆDEPENGE 2019
STRÆDE
Sønder
Sønder
Sønder
Sønder
Sønder
Sønder
Sønder
Sønder
Sønder
Vester
Vester
Vester
Vester
Vester
Vester
Vester
Vester
Øster
Øster
Øster
Øster
Øster
Øster

Nr. BELØB Kr.
1
520
2
1.248
3
520
4
1.248
5
520
6
1.248
7
468
8
1.014
9
1.664
1
520
2
1.975
3
1.040
4
1.975
5
1.040
7
1.040
8
1.535
9
1.404
2
520
4
520
6
520
7
624
8
468
9 - 10
3.146

S TRÆDEPENGE I ALT

60.000

1.040
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Nyt fra Aktivitetsmedarbejder Henrik
i går, i dag og i morgen
I går
D.23. oktober deltog op imod 100 beboere i en glad spilleaften med Benny
Holst.
Jeg har hørt fra nogle beboere at de var kede af at de ikke kunne deltage.
Jeg håber at næste musikarrangement i beboerhuset kan trække 200 beboere.
Det gælder bare om at få en musiker eller et band til at komme som trækker
fulde huse.
Forslag modtages med taknemlighed.
I dag
Den husstandsomdelte månedsseddel dækker november og enkelte populære
arrangementer i december.
Som I kan se af kalenderen, er der de sædvanlige spisehuse onsdage og enkelte fredage.
Nogle af dem er yderst velbesøgt, mens der er spisehuse hvor der ikke kommer så mange.
Jeg skal hilse og sige at hvis man ikke er kræsen, så er der god mad hver
gang.
Du bestiller bare en billet og finder et bord, og så er du blandt venner.
Prøv det, hvis du ikke har prøvet det før.
Hvis du har et småbarn med, har vi en børnestol til ham.
Onsdagsspisehusene er designet til fridag for madlavning derhjemme. I
kommer og spiser og går så hjem.
I fredagsspisehusene er designet med lidt finere mad, dessert, kaffe og måske
musik og en lille en efter maden. Somme tider ender det med at folk går på
dansegulvet. Herligt.
Du kan se af Månedssedlen at der er en masse andre aktiviteter i beboerhuset, så tag et kig på den.
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Som noget særligt vil jeg nævne:
Fredagsspisehus d.09.11. hvor Wivox koret kommer på besøg. Torsdag den
29.11: Julefeen tænder for det elektriske lys på Galgebakkens juletræ.
Måske er der beboere som hænger julepakker til børnene på træet i løbet af
december måned.
Det har der været tidligere år, og så må vi se om de mander sig op til også at
gøre det i år.
Julepakkerne har i de forgangne år været pakker med børnegode ting fra
Genbrugsgården.
Nåeh ja …
Der er julebanko lørdag den 1. december. Der har altid være rift om billetterne, og du kan bestille billet fra den 15.11. hos Aktivitetsmedarbejder Henrik
Ja, og så glemte jeg lige at fortælle at årets julekoncert foran købmanden er
fastsat til torsdag den 20. december klokken 18.
Julesang, gullaschsuppe, kolde tæer, vi ønsker hinanden god jul.
I morgen
Det er beboerne der sørger for at alle disse arrangementer kommer i
stand. Men …
Jeg beder jer fra madlavningsholdene melde ind til Henrik om, hvornår I vil
stå for spisehus i 2019.
Hvis I ikke gør det, kan I forvente at blive opsøgt af Henrik.
Uden jeres indsats har vi ikke noget spisehus.
Lars Messell / Aktivitetsmedarbejder Henrik
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Udstillingsgruppens

Julemarked
I Galgebakkens Beboerhus

Søndag d. 2.12. kl. 13-17
Salg af forskelligt kunsthåndværk
Kaffe, te, kakao, saftevand og kager
Glædelig julehilsen
Udstillingsgruppen
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Træfigurerne i vester
Nu er træfigurerne ved vester 2 og 4 landet og installeret af de gæve træskulpturarbejdere Mikkel og Søren fra Horsens. Der er en krokodille, en
skildpadde og en tudse, idet zebrafuguren blev aflyst pga mangel på robusthed.
Jeg synes selv figurerne er flotte og håber vester og galgebakken er glade for
dem.
Indsendt af Thor

 GALGEBAKKEPOSTEN

Side | 19

 GALGEBAKKEPOSTEN

Side | 20

Galgebakke postens fremtid
Jeg har lavet en ganske uvidenskabelig meningsmåling
på Facebook, omkring Galgebakke postens fremtidige
indhold.
Skal der sker noget nyt? eller
læser du den aldrig. Gode råd
om hvad der mangler modtages gerne.
1) Jeg læser GB posten hver gang og syntes godt om det meste af indholdet, jeg vil beholde bladet som det er nu.
FIK
49 stemmer.
2) Jeg læser GB posten hver gang men syntes det meste af indholdet er
kedeligt, noget nyt må ske.
FIK 22 stemmer.
3) Jeg læser kun GB posten sjældent, og er ligeglad med om det kommer.
FIK 11
stemmer.
Der var ingen af de 22 der syntes noget nyt må ske, der kom med forslag til
hvad de manglede, så det må vi på redaktionen så gætte os til. Der er heller
ikke noget bud på, hvad der skal få de 11 til at få lyst til at læse bladet.
Der var flere der syntes det skulle digitaliseres og på vores hjemmeside.
Bladet ligger i pdf format til december 2017. Redaktionen har intet med
hjemmesiden at gøre og kan derfor ikke indfrie dette ønske. Vi må afvente
hvad der sker med hjemmesiden.
Vi gentager os selv, men modtager derfor gerne ideer til spændende indhold,
som flere har lyst til at læse. Endnu bedre vil det være, at der var en der kunne have lyst til at være med til at lave bladet. Men jeg vil slutte af med at
takke for at flertallet jo syntes godt om vores blad.
Skrevet af Lysette
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Censur på Galgebakke Posten
Vi på redaktionen er blevet skældt meget ud, fordi vi besluttede ikke at bringe et indlæg, som vi mente ikke var aktuelt da vi modtog det.
Det har vi taget til efterretning, og selvom vi stadig mener det ikke skulle
bringes, har vi det med denne gang for vi udøver ikke censur.
NB Der er ikke ændret i opsætning eller ordlyd fra indsenderen, det hele er
kopieret.

” Indlæg til budgetbeboermødet som bestyrelsen valgte at føl-

ge og tog det af dagsorden, men af hensyn til alle de nye beboere i Galgebakken må en orientering af det passerede komme til kendskab, og så og især for dem, de skal føre Galgebakken videre. Men også fordi vores forslag rummede flere
vigtige aspekter, som ikke må glemmes.
Forslag til behandling på budgetbeboermødet den 18. september 2018.
Forslag til ændring af dagsorden, således dagsordens pkt. 7
udskydes til behandling på et senere beboermøde. Begrundelsen herfor er, at vi som beboere får lejlighed til at drøfte dette
pkt. der er så omkringsig gribende, at vi ikke uden en grundig
gennemgang og drøftelse af dette punkt, som ikke kan afgøres
som et pkt. under et budgetbeboermøde. Det skal hertil bemærkes-som jo kan huskes af de beboere som har boet her
over en lang årrække. Forsøget den gang resulterede i, at vi
Galgebakkebeboere besluttede at vi ville have vores egen
driftsleder.
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Der er bebyggelserne imellem så store boligsociale kulturelle
forskelle kulturforskelle
Boligøkonomiske forskelle i kultur
Demografiske sammensætninger og driftskulturelle forskelleDette blot for at nævne de mange mangfoldige kulturelle forskelligheder og sammensætning.
Der er altså tale om to boligkulturer som er uforenlige.
Den foreslåede ændring af dagsordens pkt. 7 omhandler en
ulighed som tidligere nævnt har været afprøvet. Det er derfor
at det nævnte pkt. ikke skal have nogen gang på jorden.
De mange spørgsmål som også skal besvares er vores personales forhold, som evt. kunne løses ved at vi køber vores institutioner tilbage fra kommune og der efter samarbejde med personalet kan renovere og indrette faciliteter til dem og så lade
materiale gården alene være maskinstation og måske bygge
nogle flere ældreboliger på matriklen. Sam der sikkert vil
fremkomme flere realistiske forslag til bevarelsen af driften.
Vi har jo allerede ca. 1,5 mil fra frasalget tilbage. Men det vigtigste er, at vi beholder driften for os selv, altså galgebakkens
drift og hvad der dertil h
ører med de fremragende og dedikerede gårdmænd og gartnere. Hyldespjældet har slet ikke den nærbetjening som vi har og
skal bevare, f.eks. har Hyldespjældet udliciteret det grønne til
HRH uden direkte kontakt til beboerne som vi så rigt nyder
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god af med vores grønne medarbejdere, som stolt kan fremvise frugten af deres dedikerede og flotte indsats.
Jeg vil på beboermødet underbygge disse synspunkter for beboerne.
Skulle det være så, at mit forslag forkastes, skal jeg så sekundært foreslå, at resultatet af en evt. vedtagelse af pkt. 7 sætter
afgørelsen til urafstemning blandt beboerne.
Med venlig hilsen
Karin Russell og Christian Haxthausen, Sønder 1 – 4”

Vand i september
I september har vi brugt mere vand end normalt. Ekstra forbruget gælder
ikke alle stræder, så det er ikke alle beboere der har brugt ekstra, eller også
er der tale om ekstra forbrug i stræder, hvor der har været rørrenovationer
eller rørlæk.
Kort Nyt v/ Lars Messell
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MOBILE PAY i Beboerhuset
September 2018.
Ofte spørges der til om man kan betale med Mobile Pay ved spisehuse og
arrangementer i beboerhuset.
Derfor har vi drøftet det i beboerhusgruppen og holdt møde med vores revisor.
Vi vil nødig betragtes som bagstræberiske, men alt i alt finder vi ikke at det
er en god ide.
Det vil give en øget arbejdsbyrde for de frivillige som står for spisehusene
og det syntes vi ikke er rimligt. Det vil betyde megalange køer ved de store
spisehuse og arrangementer. Det vil give en øget administrativ arbejdsbyrde
for Henrik, for revisoren og for Beboerhusgruppens kasserer (frivillig) og det
vil medføre udgifter til gebyrer, telefoner og abonnementer som skal lægges
på priserne på en ikke så stor omsætning. Heller ikke det finder vi rimligt.
Vi vil hellere bruge penge på madkvaliteten.
Desuden er det jo stadigvæk nemt at skaffe sig kontanter i dagens Danmark,
så det skulle være muligt at være i besiddelse af kontanter når man ved man
skal i spisehuset.
Vi bruger alle selv Mobile Pay privat, så det er ikke ITforskrækkelse der
spiller ind her, men i høj grad hensynet til de frivillige de lange køer og det
øgede administrative arbejde.
Dorte Brink ved beboerhusgruppen
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Hjælp
Vores varmemålere sveder - hvem skal nu betale ?
Dette indlæg er for at gøre opmærksom på, at vores varmemålere er fordampningsmålere, altså at vi betaler for de streger der fordampes. Foranlediget af en svarskrivelse fra vores varmemålerselskab efter jeg havde klaget
over forbruget. Man svarede bl.a. at hvis eksterne varmekilder så som
direkte sollys, varmekanon eller gennemtræk af varm luft ville forårsage
registrering af forbrug på varmemålerne, dette selvom vi havde lukket for
radiatorerne. Så tænker vi, at med den enorme varme vi har haft siden maj
måned til ind i september, må målerne jo have registreret et enormt forbrug,
alene skabt af de klimaforandringer vi har haft. Spørgsmålet er så . skal vi så
betale for varme der er leveret af naturen og ikke af forbrug af vores
radiatorer ? Dette ville jo medføre enorme varmeregninger – hvordan vil
man kunne undtage så mange streger i et ikke eksisterende forbrug spørgsmålet stilles også til vores bestyrelse , ejendomskontoret og til Bo –
Vest, samt til vores medbeboere.
Med venlig hilsen
Karin Russell og Christian Haxthausen, Sønder 1 – 4

Sen aftensmad
Pr. 1. oktober i år koster det mere at bruge strøm mellem klokken 17 og 20
end i døgnets øvrige timer. Formålet med den forhøjede pris i døgnets
”spidsbelastningsperiode” er at animere forbrugerne til at bruge strøm til fx
at lave aftensmad før 17 eller efter 20. Hvis det lykkes, behøver elværkerne
ikke være så store. Og det er jo miljømæssigt en god ting.
Kort Nyt v/ Lars Messell
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HUSDYR
På Beboermødet 27\11. skal vi stemme om hus og husdyr reglementet.
Det var fint med et orienterings møde hvor vi havde mulighed for at komme
med synspunkter
Meninger.
Måske bliver der ikke brug for timelange diskussioner om hus reglementet,
men afsnittet vedr. husdyr og især hvor mange, bliver nok sat til livlig diskussion.
Dyregruppen opfordrer til en fordobling af mulighed for husdyr, hund eller
kat, dog stadigvæk kun i de store boliger.
Jeg er meget imod flere husdyr i Galgebakken, og især katte har vi rigelig af
...
De fleste som har kat (katte) lukker den udenfor. Det er så kattens natur at
jage de søde småfugle,
skide og strinte overalt og gerne gå ind i naboers skure og diverse rum hvis
muligt ... og det må vi så affinde os med, de er nemlig også søde og fanger
mus og rotter.... men jeg opfordrer til at stemme nej til flere.
Regner for øvrigt med en urafstemning.
René Leisin

Neder 2-3a

AP hos Asif?
Vi må håbe at avisbudene kommer til vores postkasse med AP.
AP selv har ikke råd til at køre ud med ekstraeksemplarer til vores købmand,
og Asif har ikke personale til at køre ned til AP i Albertslund Centrum for at
hente ugens avis.
Kort Nyt v/ Lars Messell
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Saml altid op efter din hund!
Din hund kan sagtens virke rask, men stadig sprede smitte, som andre hunde
og mennesker kan blive syge af. Eks.:
Hjerte- og eller lungeorm. Kan din hund have uden at have nogen symptomer, før det er for sent og parasitterne er i værste fald dødelige.
Giardia, som potentielt kan smitte til mennesker, kan din hund også have
uden synderlig symptomer: indimellem kan din hund have opkast eller blod i
afføring evt. med rødlig slim.
Rævens dværgbændelorm, kan også smitte til mennesker, (og er potentielt
dødelig for os mennesker).
Almindelige bakterier og vira kan spredes i vores hjem, når hunden går tur
steder, hvor der ligger afføring.

Husk derfor altid at samle op efter din hund.
Husdyrsudvalget indsendt af Henrik Nordfalk
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Forær mig de frimærker
du alligevel ikke har noget kærlighedsforhold til
Igennem 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 frimærkehandler 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
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Benny Holst Trio
spillede for udsolgte huse i GB, folk syntes det var dejlig musik og en skøn
aften.

Foto: Lise Buchardt 2018
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Her kunne dit indlæg have stået
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Månedens portræt af Aysel Gøz - Mark 4
HVEM ER DU?
Jeg er en 27-årig enlig mor til Nusret på 3 år. Uddannet finansøkonom. Jeg
stoppede med at læse videre pga. en hjerneskade og er nu på førtidspension.
Det var en tumor der gjorde mig halvsidelammet. Det var en ordentlig omgang, specielt med en lille søn.
Og et langt genoptræningsforløb 3-4 gange om ugen, med fysioterapi og
talepædagog osv., er nu afsluttet. Jeg er nu så rask jeg kan blive. Men må
leve med kronisk træthed, tinnitus, lysfølsomhed, nedsat hørelse, nedsat
balance og funktionsnedsættelse i arme og ben.
Håber på med tiden at finde et flexjob.
HVORNÅR FLYTTEDE DU IND PÅ GALGEBAKKEN?
For 2½ år siden fra en lejlighed på 3.sal, da jeg skulle ned i stueplan pga.
lammelsen og balancen. Det var kommunen der anviste denne her lejlighed i
GB til mig.
Jeg er blevet meget glad for at bo her. Købmanden, legepladserne og mange
positive mennesker der hilser på hinanden.
Men boligerne er ikke gode. Her er koldt og dårligt indeklima.
HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE?
Vi bruger mest legepladserne og møder andre med børn der. Det er smadder
hyggeligt. Jeg kan ikke rigtig bruge meget andet pga. mine hjerneskade følger.
Vores Facebook side er jeg glad for. Hurtig og nem måde at få oplysninger,
efterlysninger osv. på.
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HVAD VILLE DU ÆNDRE HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME?
Jeg vil ønske vi få sunde og tidssvarende boliger. Det er jeg vist ikke den
eneste der ønsker.
Og for mit vedkommende ville jeg ønske min tilværelse kunne minde mere
om tiden før min hjerneskade. Så ville jeg kunne gå til fællesspisning og på
genbrugen osv. Og sådan som jeg har det nu, er der også langt fra parkeringspladsen (fordi jeg har svært ved at gå).
HVAD SKAL DER TIL FOR AT GALGEBAKKEN BLIVER DANMARKS BEDSTE STED AT BO?
Hvis boligerne fil ovennævnte løft, tror jeg faktisk det ER Danmarks bedste
sted at bo.
TIL SLUT : Giv aldrig op.

Vi agter at lave et portræt af en tilfældig beboer i hvert nummer af Galgebakkeposten fremover. Interview af Lysette Hansen
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Efteråret konkurrence version 2
I sidste nummer kom jeg desværre til at skrive en forkert mailadresse, så alle
jer der sendte foto ind, må desværre gøre det igen. Jeg beklager ulejligheden,
men fordobler gevinsten.
Vær med i vores indretnings konkurrence. Du kan ikke vinde møbler for
25.000 kr. men du kan få lov til at få din geniale ide afbilledet i næste nummer af Galgebakke Posten. Og der følge også en lille gevinst 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, telefon nr., mailadresse, navn og adresse til galgebakkenposten@hotmail.com og det vigtigt at du skriver KONKURRENCE i emnefeltet. Vi skal have det senest den 22/11 – 2018 kl. 12.

Skrevet af
Lysette
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Genbrugsgården bliver brugt
Det er jo egentlig ikke nogen nyhed, men bare så I ved det.
De gode genbrugsting får kun lov at stå en kort tid i. Genbrugsladen før der
er en beboer der kommer forbi og tager dem med hjem.
Vi er i gang med at tynde ud i børnebøgerne, så det er til at overskue hvad
der er på hylderne.
Når du kommer med genbrugsting til laden, så snak lige med en af de frivillige om, hvor tingene skal anbringes. Det gør det nemmere for os at holde
orden i tingene.
Genbrugsgårdens åbningstider: Onsdage kl. 16-18 og Søndage kl. 11-13.
Genbrugstøj skal I bringe over til Tøjcafen i Sten. Affald som der er containere til på affaldsøen, skal ikke på Genbrugsgården. Derimod skal affald
som er for stort til affaldsøerne containere ned på Genbrugsgården.
Lars Messell

Foto: Jytte Hansen 2016
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KONTAKTOPLYSNINGER
Afdelingsbestyrelsen
Kontor - Øster 10-7a
Tlf. 31 98 08 58
bestyrelsen@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

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: genbrugsgaarden@gbakken.dk

Suppleanter:
Ervin Olsen
Heidi Nielsen

Grønt udvalg:
groentudvalg@gbakken.dk

Galgebakkens hjemmeside
www.gbakken.dk
Administrator: galgebakken@mail.dk

Legepladsudvalg:
legepladsudvalg@gbakken.dk

Galgebakkeposten
Jytte Jørgensen
Torv 7-10
Tlf.: 30 13 49 76
galgebakkeposten@hotmail.com

Lysudvalg:
lysudvalg@gbakken.dk

Genbrugsgården - Øster 7-10
Åbningstider:
Onsdag:
16.00 – 18.00
Søndag:
11.00 – 14.00

Trafikudvalg
Trafikudvalg@gbakken.dk

Modtager stort affald, miljøfarligt affald,
genbrugsting mv.

Husdyrudvalg
husdyrudvalg@gbakken.dk

Agendagruppen
agendagruppen@gbakken.dk
IT-udvalg
itudvalg@gbakken.dk
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Kunstudvalg
kunstudvalg@gbakken.dk

YouSee
Tlf.: 70 70 41 24

Kommunikationsudvalg
kommunikation@gbakken.dk

kundeservice@yousee.dk
Ma-To
08.30 – 17.30
Fredag:
08.30 – 16.30
Hjælp til GB’s it-netværk og YouSee
Kristian Olsen
Tlf.: 28 36 50 81
kmo@post3.tele.dk

Ungeudvalg
ungeudvalg@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

Ervin Olsen
Tlf. 20 45 78 30
ervinolsen@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

Petanque gruppe
Steffen Stripp
Tlf. 23 29 69 28
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Ejendomskontoret
Galgebakken Øster 10-7a
Tlf.: 88 19 02 15
galgebakken@bo-vest.dk

vendelser, vil vores navne altid stå i nederst i
den mail du modtager fra os.

Kontakt til Ejendomskontoret

Ejendomsleder:
Ejendomsmester:
Driftssekretær:
Driftssekretær:

På ejendomskontoret møder du

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:
Onsdag tillige

08.00 – 08.30
17.00 – 18.00

Telefonisk:
Onsdag tillige

08.30 – 10.00
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-

Susanne Palstrøm
Jens Damgaard
Irene Monberg
Betina Jarnved

Vagtordningen
Tlf.: 70 25 26 32
Må kun benyttes ved akut opståede problemer som er uopsættelige.
BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Tlf.: 88 18 08 80
bo-vest@bo-vest.dk
www.bo-vest.dk
Åbningstider
Ma-ons:
Torsdag:
Fredag:

10.00 – 14.00
10.00 – 17.00
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 Beboerhus/Pub. Max 6 mdr. før brugsdato.
Leje skal betales sanest 3 uger før brugsdatoen. 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 depositum, 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. Båndpudser. Cykelanhænger.
Exentersliber. fliseskærer. Græstrimmer.
Haveredskaber. El Hæftepistol. Hækkeklipper. 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. Vinkelboremaskine. Vinkelsliber. Weekendbørneseng.
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!
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