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Indhold i dette nummer 
 Hvad mener Peter Mortensen fra bestyrelsen? 

 Skimmelsvamp og sygdom 

Om Galgebakkeposten 
Galgebakkeposten produceres af en åben beboergruppe, og udkommer 9-10 

gange om året - i februar, marts, april, maj, juni, september, 

oktober, november og december.  

 

Annoncer og læserbreve  
Galgebakkeposten bringer læserbreve, køb og/eller salg og ønsker om lejlig-

hedsbytte fra læserne. Dette er gratis. Desuden optager Galgebakkeposten 

annoncer fra private firmaer, der ligger på Galgebakken. Galgebakkeposten er 

beboernes blad, og derfor bringer bladet alt, hvad beboerne ønsker offentlig-

gjort, som henvender sig til alle beboer – undtagen hvis det er for langt, inde-

holder klart ukorrekte oplysninger, partipolitisk propaganda eller er person-

krænkende. 

 

Forside:     Billedet er lånt af Mai Chris fra Facebook 

Format: Vi modtager kun artikler i Word  

(eller andet tekstbehandlingsprogram) – og ikke PDF. 

Kontakt: galgebakkeposten@hotmail.com 

Tryk: ABC Tryk, post@abc-tryk.dk 

Mere info: www.galgebakken.dk | www.galgebakken-renovering.dk 

 

Deadline for næste nummer: 21/02 2019 kl. 19.00  
Indlæg modtaget efter deadline bringes først i efterfølgende nummer. 

 
Redaktion  
Jytte Jørgensen (red.ansv.), Torv 7-10, 30 13 49 76 
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Lars Messell, Vester 2-14, 20 14 06 10 

Lysette Kofoed, Torv 5-11, 21 65 12 65 

Claes Solborg, Skrænt 1-7, 21 84 22 61 
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Nyt fra bestyrelsen  

 

Januar 2019 
 
Møde med VA´s bestyrelse  

Møde blev den 3 januar med VA´s bestyrelse, direktør for Bo-Vest Ulrik Brock Hoff-

meyer, Projektleder for Bo-Vest Kristian Overby, Ventilationsgruppen og GAB. Mødet 

kom i stand efter opfordring fra Ventilationsgruppen og GAB.`Se sidste nr. af Galge-

bakkeposten hvor ”brevet” til bestyrelsen i VA og Bo Vest findes. 

Grundlaget var at få VA´s bestyrelse oplyst om vores massive problematiske situati-

on, hvor vi har der kommer flere og flere boliger med skimmelsager, samtidig med at 

Helhedsplanen lader vente på sig, Granskningstemaet virker uklart. Vi ønsker sunde 

boliger, og vi  forventer, at VA´s bestyrelse/ Bo-Vest medvirker til, at vi kommer vide-

re med Helhedsplanen aktivt, ud fra beboernes ønsker. Vi trænger til støtte og at 

samarbejdet er baseret på den tillid som den fortjener. 

Der blev diskuteret og fremlagt synspunkter fra alle parter. 

Der blev bl.a. diskuteret Granskningstemaet, hvorvidt der også bliver arbejdet med 

fugt i boliger og Bo-Vest lovede at kontakte Landsbyggefonden angående dette. Vi 

har siden fået svar fra Gransker, der oplyser at fugt ikke bliver beskrevet direkte, 

men gransker bekræfter at det ligger implicit i den stillede opgave, at fugt indgår som 

et af de parametre, idet der ikke udvikles skimmelforekomster medmindre der er 

fugt til stede. 

 
Sundheden i boligerne på Galgebakken er bekymrende og vi er nu ved at bliver 

undersøgt at Patientsikkerheden (tidligere Embedslægen)efter ønske fra kommunen, 

vi kan måske bruge dette til en løftestang til at få gang i sagen!  

Siden mødet har Lasse fra GAB rykket for svar ved kommunen og der er desværre 

ikke svar fra Styrelsen for Patientsikkerheden endnu  

Derudover blev der diskuteret hvad der skal ske med D. husene der er taget ud, og 

hvor der kun er bevilliget 13 000kr på hus? Her blev også drøftet At bruge D. husene 

som seniorboliger. 
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Vores økonomi som LBF ikke umiddelbart vil hæve, og den bekymring vi som beboe-

re har over at der er flere nye ting som kommer med i og som vores Helhedsplanen 

udvikler sig, blev også diskuteret.  

 

Ventilationsanlæg.  

Vi vil gerne have ventilation, men ikke et megastort anlæg med enorme røreanlæg. 

Men i stedet vil have at der bliver set på et moderne ventilationsløsning som også er 

med til mindre udgift. Argumentet fra LBF for det store anlæg, er de tæt pakket hus 

kræver den store maskine. I prøvethuset som blev istandsat efter LBFs krav men 

alligevel udløste skimmel i prøvehuset. Så falder argumentet om det store anlæg. 

Mødet havde en fin dialog og vi aftalte et nyt møde når Granskeren er færdig i 

marts.  

Husdyrsreglementet. 

GAB og husdyrsudvalget har siden beboermøde (hvor det ikke lykkedes at gennemfø-

re en beslutning) afholdt et møde om husdyrsreglementet, udvalget vender tilbage 

med det endelige oplæg, og der vil blive afholdt et beboermøde hvor det bliver frem-

lagt til beslutning. 

Tårnet  

Tårnet bliver genopført i begyndelsen af det nye år, og der vil blive givet meddelelse, 

inden nedtagning og opførelsen. 

20 ekstra P. Pladser i Neder og Over  

På budget beboermøde blev der bevilliget de nye pladser. Det blev vedtaget økono-

misk og der blev også vedtaget at en frivillig gruppe som vil støtter op om dette pro-

jekt så vi kan klare det økonomisk. Thomas, og Zahir fra GAB, Benny Klausen (for-

slagsstiller) og Driften er i øjeblikket i gang med at samarbejde, om at finde pladser-

ne og tilrettelægge arbejdet. 

Lars Skovenboe og Ervin Olsen er desværre udtrådt af bestyrelsen hvilket betyder 

at  Heidi Nilsen og Anders Staunsager Larsen er indtrådt. 
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Beboermøde med nabohøring om de nye bygninger til Bakkens Hjerte, havde vi i 

bestyrelsen forventet midt i januar, men desværre kunne kommunen ikke deltage på 

datoen, vi venter på en tilbagemelding fra Kommunen, derefter vil der blive indkaldt. 

 
Bakkens Hjerte og vores Gl. Pub, Udlån og Værksted vil blive rømmet i april 

måned der vil derefter blive etableret byggeplads til nedrivning og nybygning.  

I den forbindelse har Driften og GAB været til nogle møder på Rådhuset med forvalt-

ning og Bakkens Hjerte hvor vi er blevet præsenteret for et nyt Bakkens Hjerte. Arki-

tekterne fra Vandkunsten har stået for projektet, de har samtidig tegnet Svanen i 

Albertslund Syd. Vi er dog ikke blevet præsenteret for de helt færdige tegninger. Vi 

har haft nogle indvendinger bl.a. om at rykke bygning tilbage, indkig ved Torv og 

indgang for tæt på vores beboerhus. Kommunen har beredvilligt arbejdet for det. 

GAB og Beboerhusgruppen har haft møde og hvor vi har set på tegninger for Klub-

ben. Vi har drøftet hvilke muligheder vi har for at bygge et nyt Lille beboerhus, 

Kommunen/vandkunsten vil evt. godt vil tegne det for os. 

Beboerhusgruppen vil lave et lille finværksted i det lille rum på 1.Sal i beboerhuset, 

hvor nogle af de aktiviteter der foregår i dag i Gl. Pub kan fortsætte. Det kræver lidt 

ombygning.  

Beboerhusgruppen her også kommet med et forslag om at udbygge det gamle bebo-

erhus ved depotet så udlån ville kunne rykkes derover. Dette er også ved at blive 

undersøgt med hensyn til priser og det kræver byggetilladelse. 

Derudover er der forslag om at lave et nyt værksted i en del, af den gamle autoklub. 

Driften og GAB er i gang med at undersøge muligheder og økonomi.  

Bestyrelsen vender tilbage på et beboermøde med de forskellige forslag.     

Beboerhusgruppen og GAB har også haft møde med Bakkens Hjerte og Albertslund 

kommune omkring samarbejde om det nye hus. Vi er enige om at det stadig er Hen-

rik der står for kontakten mellem os og Bakkens Hjertet.  

Men der er måske mulighed for et samarbejde på visse punkter, Bakkens Hjertet er 

meget åbne for brug af deres lokaler men der er også folkeskoler der har mulighed 

for benytter lokalerne, så vi må se. 

Strædepenge og Hjemmeside 
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Der er på beboermøde besluttet at bevilliget strædepenge, det kan ses på hjemme-

siden hvordan man får dem udbetalt og beløbs størrelse. Hvis der ellers skulle være 

nogle information man mangler, er det nogen gange en god ide lige at kigge for 

Gbakken.dk, da den er virker fuldt ud igen. 

 
GAB har afholdt fælles julefrokost for de aktive mennesker i udvalg og grupper 

under GAB, som en tak for indsatsen i 2018. 

 

 
Januar sne hilsen  

Fra bestyrelsen Zahir og Birthe. 

_______________________________________________________ 

Link til strædepenge info. 

https://www.gbakken.dk/straedepenge-i-2019/ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Vand  

I 2018 er der brugt 58.000 m3 vand på Galgebakken. Når man tager et 

karbad bruger man 2-300 liter, så det samlede årssforbrug svarer 

200.000 karbade. Det lyder måske af meget, men sådan går det når de 

1500 beboere hver bruger 105 liter vand om dagen i 365 dage.  

Sådan har det været i en del år. Den varme sommer i 2018 satte sig fx 

ikke spor med et ekstraordinært vandforbrug.  

red v/ Lars  
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Nyt fra Den lille Ventilationsgruppe 

Der er vist ikke mange beboere, som ikke sukker efter en afklaring på, hvad 

der skal ske med Galgebakken, og ser frem til, at der snart sker noget. Her 

kommer en opdatering. 

3. januar var DLV og GAB inviteret til et dialogmøde med VA’s bestyrelse og 

BoVest. 

Baggrunden for mødet var et brev til VA i november med overskriften “Nu 

må bestyrelsen i VA påtage sig sit ansvar for at få renoveringssagen på rette 

spor”, hvor vi har bedt VA om at gå i front og skride til handling med hensyn 

til at få afklaret en række forhold, som rigtig mange beboere på Galgebakken 

berettiget  er stærkt bekymrede over: 

1.  sundhedsforholdene på Galgebakken, herunder den igangværende 
granskning, som VA og LBF selv siger ikke er en egentlig granskning, 
men en udvidet undersøgelse. Denne undersøgelse har et rodet og 
tvetydigt  kommissorium. (VA er enige i denne betragtning). 

2. den fremtidige økonomi. Får nuværende beboere råd til at blive bo-
ende? 

3. den valgte ventilationsløsning, som er uønsket, meget dyr og har vist 
sig ikke at kunne løse vores fugt- og skimmelproblemer. 
 

Vi (GAB og DLV) ønskede svar på, om granskningen indeholder  undersøgelse 

af fugtforhold, så alle årsager til skimmel bliver undersøgt til bunds, og vi ikke 

står tilbage med blot endnu en afgrænset undersøgelse i den lange række af 

dyre undersøgelser, der allerede er foretaget, uden at der foreligger et sam-

let overblik, som kan bære processen videre. 

Vi understregede alvoren med, at der i 2018 har været 249 skimmelsvampe-

sager, 12 boliger taget ud af drift, samt et antal D-boliger, og at Kommunal-

bestyrelsen og en praktiserende læge har taget kontakt til Styrelsen for Pati-

entsikkerhed (tidligere embedslægen). 
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Vi har fået bekræftet fra EKAS selv (granskerfirmaet), at fugt er en helt cen-

tral forudsætning for skimmel, og at alle forhold, som kan medføre skimmel i 

vores boliger, bliver medtaget i undersøgelsen. 

 

VA orienterede os om, at denne såkaldte granskning er at betragte som en 

“second opinion” , LBF har ønsket foretaget i forhold til det udvidede budget-

forslag på ca 700 mill., som BoVest’s rådgivere (Nova5) er fremkommet med, 

og som er en fordobling af det oprindelige beløb, vi har søgt i Skema A. 

 

Fra VA har vi nu fået den forsikring, at når der foreligger en endelig projekte-

ret helhedsplan, vil der blive foretaget en egentlig granskning af denne. 

 

Vi har efterspurgt et overblik over den fremtidige huslejestigning, da en ræk-

ke udgifter ikke er medtaget i helhedsplanen. Det drejer sig om udskiftning af 

rør under gulve, om ny administrationsbygning, om nye tage inden for de 

næste 10 år, om løsning af D-husene, hvor der kun er bevilget 13.000 kr. pr. 

bolig, og hvor flere boliger er så dårlige, at de er taget ud af drift.  Den utryg-

hed, der hersker blandt beboerne, må VA imødegå ved at arbejde med alter-

native finansieringsmuligheder. Beboerne er åbne for nye finansieringsfor-

mer, men fastholder, at en forøget husleje ikke må jage de nuværende bebo-

ere fra hus og hjem. 

 

Vi drøftede en række finansieringsmuligheder, som har været anvendt i andre 

bebyggelser, og kom ind på muligheden for at frasælge til kommunen, så 

man også i Galgebakken kan imødekomme behovet for ældreboliger. VA’s 

bestyrelsesformand lovede at gå videre til  Albertslund Kommune med beho-

vet for seniorboliger. 

 

Vi har i vores brev til VA tilkendegivet, at vi ønsker en omprojektering af ven-

tilationsløsningen i Galgebakken. Vi ønsker VA’s opbakning til, at LBF frafal-

der sit ultimative krav om etablering af det valgte ventilationsanlæg, og at 

LBF må redegøre for, hvorfor man fastholder netop denne løsning. Den er 

overdimensioneret og har vist sig ikke at kunne forhindre fugt og skimmel, er 



 GALGEBAKKEPOSTEN Side | 9 
 

meget dyr i drift- og vedligeholdesudgifter, og er ekstremt dyr at etablere. Og 

så er anlægget pladskrævende og uskønt, og uønsket af beboerne. 

 

VA’s bestyrelsesformand  tilkendegav, at hvis LBF står fast på deres krav, vil 

det blive svært at finde alternativ finansiering. Men samtidig vil der, når 

granskningsresultatet foreligger, være mulighed for, at omstændighederne 

omkring Ventilation helt ændrer sig. Der vil fra bestyrelsens side være fokus 

på at nytænke ventilation. 

 

Afsluttende skal nævnes, at mødet, der var fastsat til halvanden time, varede 

tre timer. Dialogen var god og mundede ud i, at GAB og DLV vil blive inviteret 

til et opfølgende møde, så snart granskerrapporten foreligger, og at der hur-

tigt derefter vil blive indkaldt til et beboermøde, hvor også granskerfirmaet 

deltager.  

 

Til vores problematisering af det meget lange forløb tilkendegav bestyrelses-

formanden, at det på ingen måde er usædvanligt, at processen frem til en 

færdig helhedsplan kan tage 10 år. 

 

Siden mødet har EKAS meddelt, at de først har rapporten klar medio marts. 

Vi håber, den bliver god! 

 

Interesserede kan læse BoVest’s referat af mødet i sin helhed, når det er lagt 

på Galgebakkens renoveringsside. 

 

På vegne af Den Lille Ventilationsgruppe 

 

Janne Jørgensen 
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- BEBOERDEMOKRATIET – 

_____________________________________________________________  

I postens serie om demokrati på Galgebakken bringer vi her  

Interview med GAB-medlem og min gode nabo, Pe-
ter Mortensen  

Af Claes Solborg  

På et beboermøde en gang i efteråret omtalte du noget, du kaldte ”den moder-

ne beboerstil”, uden at du fik lejlighed til at uddybe det nærmere. Hvad mener 

du med moderne beboerstil?  

Det er ikke en stil som sådan, men jeg synes langt henad vejen, at Galgebak-

ken på rigtig mange områder ligner fagbevægelsen. Det skal forstås på den 

måde, at mange af dem, der tegner Galgebakken og har gjort det i mange år, 

det er den samme generation, som også har tegnet fagbevægelsen i mange år. 

Hvis vi nu er realistiske og ser, hvem der dukker op til beboermøde og spise-

huse osv. Så er det jo den gamle garde.  

Det er der ikke noget galt i, men ligesom fagbevægelsen er det også den gamle 

garde, der sidder på tronen og man kan se, at medlemmerne fosser ud. Som 

tilflytter oplever jeg lidt det samme ske her, det smuldrer mellem fingrene, og 

man mister fællesskabet.  

Hvad tror du får det til at ske ?  

Jeg tror der sker det, at man ikke formår at forny sig i forhold til hvad de nye 

generationer har brug for. De er simpelthen ikke blevet inddraget i en grad 

som gør, at det har skabt interesse eller forståelse for, at de faktisk kan være 

med til noget her.  

Hvad skulle vi have gjort for at inddrage dem? Vi synes jo selv vi har prøvet, 

men det har åbenbart ikke været godt nok?  
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Det er jo det gode spørgsmål. Jeg hører ofte, når man taler med de forskellige 

beboergrupper: ”Hvorfor skal vi lave om på det og det, sådan har vi jo altid 

gjort? Og det er det der er det store problem på Galgebakken: Sådan har vi jo 

altid gjort! Og det tror jeg lige præcis er det, der er forkert! Lad os fx tage 

spisehuset: På fredagsarrangementerne, hvor der er levende musik, så taler det 

her jazz-musik altså ikke til de unge mennesker, og langt henad vejen taler det 

heller ikke til børnefamilierne, det taler til en gruppe af beboere, som styrer 

det her. Jeg ved faktisk ikke, hvad der skal til for at få de unge op af stolen, 

men det er klart, når man laver et arrangement, som er tilegnet dem, der er helt 

vilde med jazz, så kommer dem, der er vilde med jazz, og det er altså ikke de 

unge. Man skal vide, at hvis vi gør som vi plejer at gøre, så får vi et resultat 

som vi plejer. Hvis man ser på beboermøderne - og misforstå mig ikke – men 

det er jo det grå guld. Meget går tabt ved, at det er så lille en kerne af beoerne 

der sidder og afgør, hvor vi skal hen og hvorfor.  

En ting er, at vi ”gamle” i et eller andet omfang siger ”vi gør som vi plejer” 

men en anden ting, at bebyggelsen ligesom er lagt an på en moderat form for 

fællesskab. Hvad får folk til at flytte ind i Galgebakken og så ikke deltage i 

fællesskabet?  

Jeg kender ikke lige det rigtige antal, men et stort antal af boligerne bliver jo 

anvist af kommunen, det er ikke beboerne, der vælger Galgebakken, fordi det 

er et specielt byggeri.  

Det var jo derfor vi gamle flyttede ind dengang i en fjern fortid.  

Men jeg er også blevet tæsket oveni hovedet med Hvidbogen , for nu måtte 

jeg forstå, at det var det der gjorde, at folk gad bo her, og det er det bare ikke 

længere ! Min påstand er, at ingen af dem, der i dag flytter ind, gør det pga. et 

særligt fællesskab. Det er et dejligt sted at bo, men det er ikke det samme som 

at man søger fællesskabet. Fællesskabstanken ligger ikke folk så nær, som det 

gjorde i jeres generation. Man er nødt til at slå blikket op og se ud i verden og 

konstatere, at sådan er det bare ikke længere.  

Handler det så bare om, at man flytter ind og vil have lov til at være i fred ?  
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Nej, men mange er ikke engang klar over, at der er et fællesskab, når de flytter 

ind. Det at flytte ind er jo ikke det samme som at opdage at hov, der noget der 

hedder beboerdemokrati……  

Jeg er meget optaget af det nære fællesskab i strædet. Vi har to strædemøder 

om året, som bliver annonceret pr mail og opslagstavle, vi har stræderengø-

ring, og en gang imellem spiser vi noget frokost sammen; og med få undtagel-

ser er det jo altid den gamle garde, der dukker op. Skal vi bare tage det til 

efterretning ?  

Nej, men da jeg var barn i de glade 70ére, rendte vi selv til sport – vi gik bare 

ned og spillede fodbold med de andre. Sådan er det ikke i dag, i dag tager 

forældrene med, så der er en langt større forældredeltagelse i, hvad deres børn 

foretager sig, dvs. familierne bruger meget mere tid på det at være sammen 

om et eller andet med deres børn, og så er der ikke nær så meget tid til det her 

fællesskab. Så er de med i nogle andre fællesskaber! Vi skal tænke nyt, men 

jeg siger ikke, jeg har en løsning.  

Men jeg tror bare det skal være nogle andre former for fællesskaber end dem, 

der er. Fx oplever jeg ikke børnefamilierne har tid til at lave mad til en masse 

andre mennesker i spisehuset. Jeg kan se i vores budget, hvad der bliver brugt 

på spisehus og aktivitetsmedarbejder, og jeg synes det er voldsomt mange 

penge på ganske få mennesker, måske er der, lidt skarpt sagt, halvandet hund-

rede mennesker, der bruger spisehus og tilhørende aktiviteter. Beboerhus-

gruppen er et andet eksempel på ”plejer”, den har i utallige år bestået af de 

samme mennesker. Jeg synes i øvrigt det er forfejlet at betale en medarbejder 

for at stå for aktiviteter, man andre steder i samfundet har frivillige til at stå 

for. Spisehuset kunne fx ændres til en café, hvorfor skal man kun kunne spise 

der to dage om ugen? Hvorfor ikke et sted man kunne gå op 5 dage om ugen 

og købe mad, hvis det var behovet. Med den pris vi betaler for det nuværende 

system, kunne vi ansætte én til at køre en café. Måske ville det ramme brede-

re?  

Hvad kunne få nogle flere af de nye ud af husene?  

Måske kunne indførelse af et digitalt beboerdemokrati gøre noget?  
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Hyldespjældets digitale demokrati får ikke flere beboere til at stemme, end 

ved de traditionelle beboermøder, efter hvad GB-postens redaktionen erfarer.  

Det er godt nok både trist og interessant. Men vi må prøve at ramme de unge 

via flere digitale kommunikationsplatforme. De gider ikke alt det papir, og de 

læser fx ikke GB-posten i dens nuværende form. Hele generationen af teen-

agere har ikke mange aktivitetsmuligheder på Galgebakken. De kører på rulle-

skøjter, skateboard, måske kunne vi bygge en stor skater-rampe. Kig ind på 

Nørrebro, der er de verdensmestre i sådan noget; vi er ikke gode til at rette 

blikket udenfor Galgebakken. Jeg synes også man burde oprette et fælles fit-

ness center. Vi er så store og så mange, at det er noget alle aldersgrupper vil 

kunne bruge i praksis. Det ville være til glæde for fællesskabet, vi ville mødes 

på en ny måde . Hvis vi kunne gøre det lokalt ville det styrke det fælles og 

gøre noget for sundheden.  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Hvis læserne har kommentarer til ovenstående eller i øvrigt gerne vil bidrage 

til Galgebakkepostens demokrati-serie, hører vi meget gerne fra jer. Red.  

 

 

Genbrugsgården Galgebakkens Genbrugsgård er 

til genbrugsting.  
Og så er den til affald som ikke passer til vores affaldsøer.  

Genbrugsgården er i åbningstiden bemandet med frivillige, som kan 

vejlede dig om, hvilken container du skal bruge.  

Find en frivillig, inden du læsser dit affald op i en container.  

Når du bruger den rigtige container, giver det mere genbrug af affald og 

lavere renovationsudgifter or Galgebakken.  

 

 red v/ Lars  
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Reservations systemet i spisehuset.  

Der kan være problemer med at de som kommer til sidst til spisning, 

ikke kan komme til at sidde sammen, fordi der kun er spredte ledige 

pladser. Beboerhusgruppen mener at det store problem er ved de store 

arrangementer. Det er der folk lægger reservationssedler. Fremover vil 

vi prøve at lade køkkenholdet lægge sedlerne ud i den rækkefølge de 

kommer ind. Folk kan så ikke selv bestemme hvor de kommer til at 

sidde, men der vil være samlede pladser tilbage til de som først kommer 

til spisetid. 

Til hverdag, onsdag og fredag, lægges der sjældent reservationssedler, 

folk kommer bare i lidt god tid hvis de vil sikre sig bestemte pladser. 

Men man kan f.eks. sætte et ekstra bord op (og sætte det på plads igen) 

hvis der mangler samlede pladser, og ellers vil vi opfordre folk til at 

udviser samfundssind og er venlige og fleksible og sætte sig sammen 

ved bordene og ikke lader de frie pladser være en eller to hist og 

pist.  Så kan de der kommer sidst forhåbentlig også komme til at sidde 

sammen, f.eks. en familie. 

Beboerhusgruppen. 

 

Rotterne  

De formerer sig som rotter jo gør. Selvom der p.t. er en rottebestand i 

vores krybekældre og kloaksystem på 50-100.000, opdager vi det først 

nu efter at vinterkulden er sat ind og det kniber med mad i undergrun-

den til årets nye kuld af rotteunger. De kommer op for at se, om der 

skulle være mad at finde i vores haver.  

Først når vi har fået gjort krybekældrene og kloaksystemet rote-

uvenlige med renoveringen, får vi gjort kål på dem.  

red v/ Lars  
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Vinterfodring af rotter 

Når det bliver koldt uden for har dyrene svært ved at finde føde. Menneskene 

vil gerne hjælpe, og mange har et fuglefoderbræt eller hænger foderkugler op i 

træerne. Problemet er bare at det ikke kun er fuglene, der finder føde på denne 

måde. Det giver også næring til mus og rotter. 

Når fugle spiser af den mad vi lægger ud til dem, bliver der ofte spildt noget 

på jorden. Hvis det ikke fjernes dagligt, finder mus og rotter ret hurtigt frem til 

de steder, hvor det er nemt at finde føde. Hvorfor skal de bruge mange kræfter 

på at finde føde i naturen, hvis menneskene er medvirkende til at lægge det 

frem foran deres hoveddør. 

Hvis man har høns eller kaniner i haven er det meget vigtigt, at de er sikret 

således, at de ikke giver mus eller rotter mulighed for at komme til deres føde. 

Det kræver derfor en meget finmasket indhegning. Der skal også sikres ned i 

jorden, så mus eller rotter ikke kan grave sig ned under indhegningen. 

Man skal heller aldrig stille sit affald udenfor hoveddøren, indtil man har tid 

til, at bringe det til affaldsøen. Det kan tiltrække mus og rotter. Det kan jo 

være føde, der er stillet lige foran næsen af dem. 

Vinteren betyder samtidig at mus og rotter finder steder, hvor det er varmere, 

end ude i naturen. De søger i mange tilfælde tættere på vores boliger, og må-

ske finder de ud af, at komme ind i krybekældre eller ind under gulvene. Her 

kan de levet trygt og lunt hele vinteren 

Vi skal tænke os meget godt om, og undgå at tiltrække rotter til Galgebakken. 

Hilsen Ejendomskontoret. 
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Skal det være….så skal det være med peperoni! 

Stewart er træt af alle de pizzabakker han finder i containerne til pap. Mest 

fordi de kun indeholder skorper og nogle gange en tomatskive sovset ind i 

dressing. ”Altså for det første hører pizzabakker slet ikke til i papcontaineren, 

de er beklædt med en tynd, tynd plasthinde og skal til restaffald. Og når jeg så 

fjerner dem, så bliver jeg bare så træt, når gammel dressing siver ud og ned på 

det andet pap i containeren. Hvis man så bare havde levnet et stykke med pep-

peroni, i stedet for alle de tørre skorper, der rasler ud af bakkerne, når jeg hi-

ver dem op af containeren, så var min frokost da i det mindste reddet”, siger 

Stewart med et skævt smil.   

Stewart bruger næsten 2 timer om dagen på at ordne pappet i affaldsøerne. 

Der kommer mere og mere pap i vores husholdninger, og når det ikke bliver 

sorteret og håndteret rigtigt, så flyder det over i affaldsøerne. Oprindeligt var 

papcontainerne i affaldsøerne beregnet til alt det småt pap og karton, man har. 

F.eks. æsken fra pålægchokoladen og havrefrasen, toiletrullen og æsken fra 

tandpastatuben. Men rigtig mange bruger også containerne til de papkasser, 

der kommer med fladskærmen og med ting og sager købt på nettet. De store 

papkasser er der bare ikke plads til i affaldsøerne. Så nogle gange bliver de 

lagt ovenpå containeren, og så vil skraldemanden ikke tømme containeren. 

Derfor må Stewart rundt i affaldsøerne og slå papkasser sammen og køre de 

store papkasser på genbrugsgården. Inde i papkasserne finder han tit flamingo 

og plastik, og det må han så pille op og smide i de rigtige containere. Når der 

er æsker, der har været elektronik i, tjekker Stewart dem altid, for tit finder 

han det gamle apparat. Han har både fundet elkedler, hårtørrer og fladjern i 

papcontaineren.  

Stewart synes godt han kunne bruge sin tid lidt mere fornuftigt. Så inden du 

næste gang skal aflevere pap og karton, så løb lige tjeklisten her igennem: 

- Papkasser skal tømmes for indhold som f.eks. elektronik, flamingo og 

plast. 

- Papkasser skal slås sammen og lægges i papcontaineren. 

- Store papkasser skal afleveres på genbrugsgården. 
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- Pizzabakker skal i restaffald og det skal mælkekartonner og 

juicekartonner også. 

- Og HVIS du smider pizzabakken i pap, og der er levninger i, så skal 

det være et godt stykke med pepperoni! 😉 

 

Agenda Center Albertslund 

Nedenstående billeder er affald der er smidt i papcontainerne 
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Arrangementer i Beboerhuset og på Galgebakken 
 
Glæd jer til sangaften i Beboerhuset fredag d.08. februar. Irish stew er der på 

menuen og indikerer at vi denne aften er inspireret af den irske (og skotske) 

tradition. Sangere og musikere sætter sig omkring et bord og på skift giver de 

et nummer. Hvis du selv spiller og synger er du meget velkommen til at delta-

ge med et nummer eller to. Der vil også være en dessert på menuen og irsk 

inspireret fadøl i hanen. Salget af spisebilletter til 65 kr. er startet. 

  

Søndag d.03. marts er der traditionen tro fastelavn med optog og tøndeslag-

ning for alle aldersgrupper. Og efter tøndeslagningen er der åbent i Beboerhu-

sets café hvor der selvfølgelig sælges fastelavnsboller og varm kakao m.m. 

Jeg hører meget gerne fra forældre, som vil være med til at styre ”slagets 

gang” omkring tøndeslagningen. Der skal holdes lidt styr på selve tøndeslag-

ningen og køkulturen til de enkelte tønder. Optoget starter kl.10.30 og tøndes-

lagningen kl.11.00. Caféen har åbent fra kl. 11.00. 

  

Lørdag d.23. marts kan I sætte kryds i kalenderen for Galgebakkens Alminde-

lige Danseorkester spiller op til dans fra kl.20.00. Frivillige fra Mark 4 laver 

igen lækker mad denne aften.  

  

Lørdag d.27.04. fejrer vi foråret med spisehus og levende musik. Vi har fået et 

godt tilbud fra et ungt fynsk soulband ”The SoulDios of Love”, som helt sik-

kert vil spille op til en festlig aften. Bandet har flere sangere og hornsektion, 

så hvis du er til Stevie Wonder, Ray Charles og Motown bør du skynde dig at 

sætte kryds i kalenderen. Jeg hører gerne fra frivillige der har lyst at være med 

til at lave lækker mad og hjælpe til denne dag. 

  

Mange havde nok forventet at der skulle være den traditionsrige Majfest i 

slutningen april, men institutionen Ved Vejen har meldt fra, Bakkens Hjerte er 

midlertidigt væk fra Galgebakken og Baunegården ønsker ikke at stå for ar-

rangementet alene i år. Det er fuldt forståeligt og vi ser frem til at der kommer 

andre gode muligheder for samarbejde i fremtiden, bl.a. når Bakkens Hjertes 

ny bygning engang står klar.  

  

I år falder Skt. Hans på en søndag (d.23.06!) og jeg synes at det kunne være 

hyggeligt at lave et arrangement for børn og familier om eftermiddagen, inden 
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dagen naturligvis afsluttes med bål om aftenen. Så hvis der er et par friske 

forældre, bedsteforældre eller andre der kunne tænke sig at mødes omkring 

udveksling af idéer til et sådant arrangement, så lad mig vide det på Facebook, 

mail: udlaan@gbakken.dk  eller telefon 43647075.   

  

Skulle der være nogle friske kokke eller madhold, som har lyst at lave mad i 

maj og juni så hører jer gerne fra jer?   

  

Galgebakkehilsner fra  

Aktivitetsmedarbejder Henrik  

 

 

---------------------------------- ANNONCE ------------------------------------- 

 

Frimærker byttes, frimærker vurderes. 

I må gerne forære mig mærker til min samling. 

Lars Messell 

Vester 2-14 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dødsfald 

Det er med sorg, at vi har erfaret, at Inger Wilkenn, mangeårigt 

medlem af Galgebakkens Pensionistforemimg er afgået ved 

døden efter kort tids sygdom. 

Inger har været meget aktiv i pensionistklubben og var i mange 

år forkvinde i klubben. 

Henrik Nordfalk 

mailto:udlaan@gbakken.dk
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HAVEVENNER EFTERLYSES  

Atter en frivillig aktivitet er ved at blive sat i gang i Galgebakken, nemlig en 

hjælpende hånd til de beboere, som af forskellige grunde ikke selv magter at 

holde deres for- og baghave.  

Foreløbig er vi fire friske 70+ere, som godt vil give en hånd med, men da 

allerede 14 har søgt om havehjælp, er der god brug for flere hænder.  

Da kapaciteten foreløbig er begrænset, er tilbuddet således ikke møntet på 

beboere, som godt kan selv, men som bare ikke lige er til havearbejde. Vi vil 

foretage en prioritering af, hvem vi vurderer trænger mest, men alle, der har 

søgt, vil få en tilbagemelding. Vi må også tilstå, at vi hverken er havearkitek-

ter eller gartneruddannede, men klipper ned, luger, bringer græsset i slåhøjde 

og den slags efter bedste evne og efter aftale med have”ejeren”.  

Vi har holdt et forberedende møde og regner med at gå i gang, når foråret har 

meldt sig, så vi kan se, hvad der spirer frem.  

Ingen skal frygte, at vi bare pludselig står i deres have. Vi kontakter den, der 

har bedt om hjælp, for at vi sammen kan afklare, hvad beboeren ønsker gjort 

og hvad vi kan bidrage med.  

Har du lyst at være med på hjælperholdet, kan du kontakte os på følgende e-

mailadresser:  

Janne Jørgensen, Torv 9-6 E-mail: janneljorgensen@gmail.com  

Tove Nielsen, Neder 7-6 E-mail: toveskovnielsen1940@gmail.com  

Marianne Brink, Vester 2-10 E-mail: marianne.brink123@gmail.com  

Susanne Messell, Vester 2-14 E-mail: bruunhilde@gmail.com  

På vegne af Havevennerne Janne Jørgensen  
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Pas på Galgebakken  

 

Arbejdet med at planlægge en kommende renovering af Galgebakken 

har stået på længe. Mange gode kræfter har slidt og slider for at finde 

forståelse for at renoveringen kommer til at sikre sunde og økonomisk 

overkommelige boliger. Det er godt for os alle.  

 

For lang tid siden er der truffet beslutning om at begrænse vedligehol-

delse og istandsættelse af husene i forbindelse med ud- og indflytning. 

Begrundelsen var, at det ville være uhensigtsmæssigt, ja måske lige-

frem uansvarligt at bruge for mange penge, når den meget omfangsrige 

renovering snart skulle i gang. Den beslutning var fornuftig, hvis der 

var kort tid til renoveringen kunne starte.  

 

Det ser ikke ud til, at den forudsætning holder. Lige nu er der hvis ikke 

nogen, der kan give ædruelige seriøse bud på, hvornår en renovering 

kan starte. Derfor bør beboere, bestyrelse og drift genoverveje situatio-

nen.  

 

Er det f.eks. fortsat i orden, at udvendig maling og reparation af udven-

dige dele af husene er stillet i bero? Er det stadig i orden, at terrazzo-

gulvene ikke afrenses og slibes når der skiftes lejere? Flere steder kan 

vi se graffiti. Den slags er tidligere blevet fjernet hurtigt. Det sker ikke 

nu. Er det også en del af besparelsen?  

Det har ofte været svært for gæster at finde frem til de rette beboere for 

gæster. Det skyldes bl.a. bebyggelsens særlige adressesystem, som ikke 
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er helt indlysende for gæster. Efterhånden er skiltningen desuden slidt 

og snavset i et omfang, der vanskeliggør besøg. Hænger det også sam-

men med den kommende renovering?  

 

Galgebakken har altid været præget af mangfoldighed og kreative initi-

ativer. Udviklingen er sket i et dialogbaseret samspil mellem beboerne 

indbyrdes og mellem beboere og driftspersonale. Sådan er det fortsat 

langt overvejende. Og sådan bør det fortsæt være. Men de positive ud-

viklingsmuligheder sættes under pres, når så mange kræfter skal bruges 

på den kommende renovering.  

 

Vores bebyggelse risikerer at forslumme, hvis ikke vi passer på. Det 

snigende forfald og de uafklarede sundhedsrisici kan og vil formodent-

lig gøre det mindre og mindre attraktivt at flytte hertil. Derfor tænk 

over det og tal med hinanden om de fremtidige udviklingsmuligheder.  

 

Torben Simonsen Sten 4-8b 
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Dette nummer af posten er opsat i 

en Guldrus og vi på redaktionen, 

ønsker hele Galgebakken tillykke 

med Verdensmesterskabet i hånd-

bold.  
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En glad aften 

 

Lørdag den 19. januar havde GAB inviteret de frivillige på Galgebakken til 

nytårstaffel. 40 frivillige fra de GAB-nedsatte udvalg deltog her i blandt Gal-

gebakkePostens redaktion.. 

Vi blev alle budt velkommen efterhånden som vi dukkede op, En velkomst-

drik til at stå og snakke over, indtil alle tilmeldte var dukket op. 

Der var dækket op til de indbudte på langborde, men ingen bordplan, så man 

satte sig hvor der nu var plads Alle fik på den måde hørt om nogle af de an-

dre udvalgs arbejde. 

Buffeten var fyldt med lyksaligheder. Nogen fyldte tallerknen, andre fyldte 

den kun halvt, så der var plads i maven til endnu et besøg ved buffeten. 

I den ene ende af det ene langbord blev der snakket om renoveringen, hus-

dyr, politiet som er indbudt til at berette om utryghed på Galgebakken på et 

møde i næste uge, vores arbejde som frivilige, ros og anerkendelse, frem-

tidsplaner, alt mellem himmel og jord.  

Der var ingen gewesen til kaffen, blot en ekstremt lækker chokoladekage. 

Men mens den blev spist fortsætter snakken. 

De frivillige gik glad-mætte hjem. Glade fordi de nu igen havde fået bekræf-

tet at deres indsatser var værdsatte, og at de var med til at gøre en forskel.  

GAB gik vistnok også glad hjem, fordi de fik at vide af en beboer som tog or-

det, at sådan et nyrårstaffel var så herligt, at de godt måtte gøre det til en 

Galgebakketradition.

 Red.Lars 
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Skimmelsager i Galgebakken 2018 

 

Skimmelsvampe er naturligt forekomst i naturen. Udfordringerne i Galgebak-

ken er, at det også er kommet ind i boligerne. Det ville ikke være noget pro-

blem, hvis der ikke blev tilført fugt, som er næring for skimmelsvampe. Des-

værre dannes der fugt i boligerne, fordi der er kuldebroer og huller i facaden. 

Temperaturforskelle mellem ude og inde er medvirkende til at der dannes 

kondens på vægge eller under gulvet.  

Problemet er blevet tydeligere efter, at der i de seneste år er kommet mere 

fokus på skimmelsvamp i Galgebakken. Alene i 2018 blev mere end 36% af 

alle boliger undersøgt. Det er til dels også en konsekvens af at alle flytteboli-

ger nu bliver undersøgt. 

Der er i 2018 oprettet 252 skimmelsager. Fordelingen mellem de forskellige 

boligtyper viser at det er 44% af A-boligerne, 41% af B-boligerne, 28% af C-

boligerne og 32% af D-boligerne, der er undersøgt. Der er fundet skimmel i 

189 boliger. I 24 af de undersøgte boliger var der ikke skimmel, og ved årets 

udgang var der stadig 39 sager der ikke var afklarede. Det betyder at vi har 

fundet skimmel i ca. 80% af de undersøgte A-, B- og C-boliger og 50% af de 

undersøgte D-boliger. 

 

Som noget nyt bliver alle flytteboliger fra den 15. august undersøgt. Dagen 

efter at der har været fraflytningssyn kommer skimmelhunden og gennemgår 

boligen. På baggrund af dens markeringer bliver der udtaget prøver, som sen-

des til Teknologisk Institut. De sender en skimmelsvampeanalyse til os inden 

for ca. 10 dage. Deres rapport danner grundlag for en vurdering af, om der er 

behov for skimmelsanering. Denne proces betyder at istandsættelsen af boli-

gen kommer til at tage 4-6 uger. Fraflytter hæfter kun for 2 uger, som normalt. 

Fordelen ved at gennemføre en skimmelundersøgelse i flytteboliger er, at vi 

kun kan bruge skimmelhunden i boliger der er rengjorte. Der skal helst ikke 

være støv og møbler, som kan forvirre hundens fine næse. Vi har også mulig-

hed for at gennemføre saneringen uden at der er behov for genhusning. 
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Denne systematiske gennemgang af alle flytteboliger betyder, at vi altid ved 

udlejning, kan dokumentere at boligen er undersøgt for skimmel, inden en ny 

lejer flytter ind. Det er dog sådan at flyttemønsteret ikke er ens for alle bolig-

typer. Der er en klar overvægt af de små D-boliger i denne periode. Resultatet 

har været at der fundet skimmel i 22 flytteboliger og 3 er blevet frikendt. 

 

De almindelige skimmelsager, er der hvor beboerne selv henvender sig. Her er 

det den enkelte beboer, der føler at der kan være noget galt. Men det er jo ikke 

alle der reagerer ens på de symptomer, der kommer i forbindelse med skim-

melsvamp i en bolig.  

For at sikre at der fra starten sker den rigtige vurdering af skimmelsagen, har 

vi siden den 8. november bedt beboerne om at udfylde et skema, hvor de be-

skriver synlig skimmel og hvilke symptomer de oplever. Det er især de store 

A5- og B5-boliger der henvender sig på denne måde. For at tage hånd om 

problemet hurtigst muligt bliver der taget prøver, hvor det vurderes at være 

relevant, på baggrund af erfaring omkring skjult skimmel. 

Skimmelhundens markeringer giver ikke et præcist svar på om der er skimmel 

i en bolig. Det er kun prøverne, der kan bestemme omfanget. Der er ventetid 

på at få skimmelhunden ud, så derfor vælger vi ofte at udtage prøverne på 

baggrund af vores erfaringer og beboernes oplevelser. Det nedbringer venteti-

den for at komme i gang med en skimmelsanering. 

Skimmel opleves ofte når vejret udenfor et fugtig, hvilket vil sige i vinterhalv-

året. Det bekræftes af at der i maj, juni og juli i 2018 var væsentlig færre 

skimmelsager end resten af året. Der er også den sammenhæng at skimmel-

svampe kræver fugt for at kunne trives.  

Det er derfor at det er en god ide, hvis man som beboer selv følger med i fugt-

niveauet i sin egen bolig. Ved hjælp af et hygrometer kan man følge niveauet, 

og samtidig se hvad der sker med luftfugtigheden, hvis man lufter ud, eller 

skruer op eller ned for varmen. Derved kan man indrette sin levevis, sådan at 

grundlaget for skimmelsvampe mindskes. 
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Vi er blevet meget klogere på, hvad der kan være årsagen til at der kommer 

skimmelsvamp i boligerne. Det er som ofte kuldebroer på de tunge facader. 

Det kan være på vægge og under gulvet, samt i badeværelset. Hvis det er på 

væggene, er det som oftest, hvor der er samlinger af de store betonelementer 

og mod betondæk. Den skimmel vi finder under gulvene skyldes i mange til-

fælde, at der er huller under den lette rem mellem facaden og betondækket. 

Det typiske billede i gårdhavehusene er, at det er i de små værelser vi finder 

skimmel. I rækkehusene er det i B-boligernes rævegrav eller i C-husenes køk-

ken/spiseplads. Det stemmer meget godt overens med, at det er huller under 

den lette rem der er årsag til skimmel. 

Skimmelsagerne bliver taget alvorligt i Galgebakken og der bliver brugt man-

ge ressourcer og timer på dette. Udfordringen er bygningernes konstruktion og 

de materialer der er blevet brugt. Det er ikke alle materialer, der kan holde i 40 

år, så noget er forvitret og trænger til udskiftning.  

Heldigvis er vi blevet klogere, og ved hvad vi skal se efter, når der opstår mis-

tanke om skimmel i en bolig. Derfor finder vi måske mere skjult skimmel end 

før. Alt arbejdet er veldokumenteret og materialet indgår i den videre proces 

omkring helhedsplanen for Galgebakken. 

 

Jens Damgaard 

Ejendomsmester 
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Månedens portræt af Iris Hansen, Torv 5 

 

HVEM ER DU? 

Jeg flyttede hertil for 26-27 år siden, da jeg blev skilt. Jeg kom fra syd, hvor 

jeg var glad for at bo. Skulle ned til en mindre bolig med have og fik en bolig 

her i Galgebakken.  

Jeg har arbejdet i Albertslund Kommune en del år. Først i daginstitutioner, og 

senere med unge anbragte i Miniboligerne. Siden har jeg taget efteruddannelse 

i systemisk familieterapi og i Marte Meo, og været ansat i  Gentofte Familie-

center i 22 år. 

For tre år siden gik jeg på pension. Jeg har 3 børn og 8 børnebørn.  

Jeg vældig glad for at bo i Albertslund. Jeg bruger fritidsaktivitet og naturen 

meget. Jeg går til bridge flere gange om ugen og er aktiv udøver i vores tennis 

klub.  

I denne klub sidder jeg i bestyrelsen og motionistformand. Jeg undrer mig 

faktisk over at så få fra Galgebakken benytter sig af den dejlige sport som 

rummer såvel fysisk aktivitet som en masse socialt samvær.  

Samtidig er jeg meget glad for Vestskoven & badesøen og bruge denne del af 

Albertslund meget. 

HVORDAN BRUGER DU FÆLLESSKABET OG AKTIVITERNE? 

Tidligere har jeg lavet rigtig meget mad i beboerhuset til spisedagene. Og var 

fast til store arrangementer. Men nu kommer jeg blot og hjælper engang i 

mellem, da det er blevet vanskeligt at passe ind med fritidsinteresser og bør-

nebørn. Jeg kommer i spisehuset hver gang jeg har mulighed for det, da jeg 

synes det er et rigtigt dejligt sted . Familien bliver ofte inviteret med, da jeg 

ikke har ret meget plads i min lejlighed. Det er nemt og hyggeligt. 

Jeg syntes det fantastisk at der opstår aktiviteter som keramik hold og åbnet 

værksted hvor der er kompetente folk der underviser.  
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Jeg er også på genbrugsgården som frivillig. Samt deltager i de mange store 

arrangementer der er her på Galgebakken, som fastelavn, majfest, julearran-

gementer, udstillinger osv. 

HVAD VILLE DU ÆNDRE HVIS DU FRIT KUNNE BESTEMME? 

Jeg ville bytte om på naturlegepladsen og hundegården. Det er synd sådan en 

fin legeplads ikke bliver brugt, pga. beliggenheden.  

M.h.t. boligen,  jeg er træt af, at her er så fodkoldt. Og det er på trods af at  jeg 

har varme på i hele huset. 

Så det er klart, at sunde boliger står øverst på listen.  

HVAD FINDER DU ATTRAKTIVT VED AT BO GALGEBAKKEN?  

Jeg havde nogle overvejelser omkring senior boliger. Til eet af møderne, blev 

jeg bevist om alsidigheden og mangfoldigheden ved Galgebakken. Det at unge 

og gamle bor blandet mellem hinanden, skaber atmosfære og liv, og det sætter 

jeg stor pris på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi agter at lave et portræt af en tilfældig beboer i hver nummer af Galgebak-

keposten fremover. Interview af Lysette Hansen 
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Vores gode uundværlige købmand skal have en 

hjælpende hånd.  

Klubben lukker snart og det kommer Asif til at kunne mærke, da der bliver 

lagt mange penge fra den kant. Vi er mange der syntes vores købmand er et 

vigtigt omdrejningspunktet for Galgebakken. Så vi bliver nødt til at slutte om 

op ham. Han har mange gode ting til meget rimelige priser, så bestræb jer på  

at lave nogen af jeres indkøb hos ham, så vi kan beholde ham.  

 

 

 

Foto lånt af Ervin Olsen fra Facebook 

Skrevet af Lysette  
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Bedstemor med ring i næsen     

griner højt 

De kloge øjne 

griner med 

 

Bedstemor, bedstemor 

Børnene kører dig over 

 

De hilser den fremmede 

og charmerer 

på engelsk 

Du står tilbage 

med ring i næsen 

Og fortiden 

i dine skørter 

 

 

Digte skrevet af Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

           Foto af Claes Solborg  

Træet er dødt 

Kul sorte grene 

mod den gule himmel 

 

Den runde kugle 

lyser mellem 

to grene 

Og ilden 

Blusser op 

Sorte silhuetter 

Sorte bjerge 

Fishtail Mountain 

dukker op 

mellem lilla rode skyer 

Det ligner ikke  

en fiskehale 

Nærmest 

et sovende 

monster 

med stor mund  

og sorte øjne 
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Skimmelrelateret sygdom i Galgebakken  

 

I efteråret 2018 efterlyste Jette og jeg en tilbagemelding fra Stræderne 

om kendskab til fraflyttede og nuværende beboere, som mener at være 

blevet syge som følge af skimmelsvamp. Hensigten var at forsøge at 

skabe et overblik over, hvor stort omfanget er af beboere, som er ramt 

af skimmelsvamperelaterede sygdomssymp- tomer og gener. En sådan 

undersøgelse er naturligvis hverken statistisk eller videnskabelig, men 

et forsøg på at samle de mange tilkendegivelser og beretninger om syg-

dom, som kan sættes i forbindelse med skimmelsvamp, og som vi stø-

der på på Facebook og i sociale sammenhænge med andre beboere.  

Vi har fået tilbagemeldinger fra relativt få stræder, men også fra beboe-

re, som har skrevet deres egen historie, og tak for disse bidrag. Der har 

ikke været tilstrækkelig respons til, at vi kan bære resultatet samlet no-

gen steder hen, men vi er i besiddelse af nogle skrækhistorier, som vi på 

rette tid og sted kan præsentere, selvfølgelig efter at have indhentet til-

ladelse hos de ramte.  

Vi har haft det held, at der sideløbende med vores initiativ har været sat 

fokus på Galgebakkens sundhedsproblemer i Albertslund Kommunal-

bestyrelse, som har bedt borgmesteren om at kontakte Styrelsen for 

Patientsikkerhed (tidligere embedslægen). Samtidig har en af kommu-

nens praktiserende læger skrevet til samme instans, da hun konstaterer, 

at der er flere af hendes patienter, mange med luftvejsproblemer, der 

har fået det mærkbart bedre efter at være fraflyttet Galgebakken.  

Så til alle jer, der har gjort sig umage med at besvare vores forespørgs-

ler, og også til andre, som er bekymrede over helbredsproblemer, som 

muligvis kan relateres til skimmelsvamp: Hvis I ikke har involveret 

jeres læge, og går rundt med vedvarende luftvejsgener eller andre 
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symptomer, som kan være skimmelsvamperelaterede, så er det nok en 

god ide at gøre det, dels for jeres helbreds skyld, dels for at skærpe de 

praktiserende lægers opmærksomhed på Galgebakkens sundhedspro-

blemer. Og tro os, skimmelsvamp er der mange steder i bebyggelsen, 

249 sager i 2018.  

 

Her præsenteres én af de beretninger, vi har modtaget:  

“Jeg og mine børn flyttede ind hos min kæreste for 2 ½ år siden. Efter 

kun et par måneder begyndte jeg at lægge mig syg med influenza, for-

kølelser efter hinanden, hovedpine, og jeg begyndte at nyse meget, have 

kløende/brændende næse og øjne.Jeg fik hos lægen konstateret allergi. 

Jeg har ikke tidligere haft allergi. Herefter begyndte jeg at få næseblod. 

Det startede med 1 gang om måneden, og da det var værst, fik jeg spon-

tan næseblod 3-4 gange om dagen. Min læge mente, det var min allergi, 

der var skyld i det. Jeg opdagede dog, at vi havde synlig skimmelsvamp 

på begge vores badeværelser (vi bor i en B5 uden udlejer). Vi fik over 

14 dage lavet begge badeværelser, og mit næseblod gik væk.  

Efter nogle måneder begyndte mit næseblod at komme igen. Vi tog 

herefter på sommerferie i 3 uger i Frankrig. Her havde jeg ingen næse-

blod eller tegn på allergi. Samme dag, vi kom hjem fra ferie, fik jeg 

næseblod igen.  

Vi fik undersøgt huset for skimmelsvamp og efterfølgende skiftet dele 

af gulvet i stuen og hele overetagen. Derudover fik vi lavet hele yder-

væggen og lavet udluftning i et højskab i køkken, hvor der også var 

svamp. Vi fik også lavet det, de kalder kontrolrummet, hvor vitrinekøk-

kenet normalt er sat til i rævegraven.  
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Efter denne gennemgribende skimmelsvampe renovering har jeg ingen 

næseblod haft siden. Det er nu 2-3 måneder siden. Jeg lider dog stadig 

af hovedpine, træthed og sygdom. Før jeg flyttede til Galgebakken hav-

de jeg aldrig hovedpine og var sjældent syg.  

Hilsen Heidi Reuther.”  

Det er godt at vide, at driften går meget aktivt ind, hvor der konstateres 

skimmelsvamp, og har skimmelhunden inde og undersøge alle lejemål, 

der fraflyttes, så de er skimmelfri, når nye flytter ind. Men det er des-

værre lappeløsninger, som hjælper beboere her og nu, men ikke løser de 

grundlæggende årsager til, at vores bebyggelse er så hårdt ramt. Således 

kommer der ofte svamp igen i samme bolig, og til dato er 12 boliger 

taget ud af omløb, fordi de er for dyre at istandsætte eller fordi man 

ikke aner, hvad man skal stille op. Derfor er GAB og Den Lille Ventila-

tionsgruppe fortsat meget aktive mht. at presse VA og BoVest til at gå i 

front med at hjælpe os til holdbare løsninger.  

 

Vi modtager fortsat gerne beretninger fra beboerne. Kan sendes til:  

 

Jette Rank: kyedrank@comxnet.dk  

og Janne Jørgensen: janneljorgensen@gmail.com 
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- Beboerdemokratiet - 

 

Beboermøderne II 

Første indlæg om beboermøderne blev bragt GalgebakkePosten december 

2018. Det handlede om elektronisk afstemning. 
 

        *** 

Beboerdemokratiet hviler på at det i sidste ende er beboerne der beslutter, 

om en ting skal gennemføres eller ej på Galgebakken.  

 

Men forslag til beslutning på beboermøderne kommer som regel som gen-

nemarbejdede forslag, hvor forslagsstillerne har tænkt sig grundigt om.  

 

Det svækker beboerdemokratiet at forslagsstillerne i månederne inden be-

boermødet forsømmer at fortælle beboerne om, hvad det er for et problem 

de går og tumler med et finde en god løsning på. Det ville fx være befriende, 

hvis Husrdyrsudvalget i tiden inden beboermødet fortalte beboerne om de-

res overvejelser, så beboerne havde en chance for at følge med, eller at GAB 

fortalte om sine overvejelser om dette eller hint prolemdet i GAB-nyt i Gal-

gebakkePosten. 

 

Men tit får beboerne først noget at vide, når indkaldelsen til beboermødet 

dumper ned i postkassen. 

Lars Messell 
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Referatet kan læses i A4 format på Galgebakkens Hjemmeside. 

http://www.gbakken.dk/ 

 

 

 

 

  

http://www.gbakken.dk/
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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 
Zahir Bashir 
Anders Larsen 
Heidi Nielsen 
 
Galgebakkens hjemmeside 
www.gbakken.dk 
Administrator: galgebakken@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, miljøfarligt 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: genbrugsgaar-
den@gbakken.dk  
 
Grønt udvalg: 
groentudvalg@gbakken.dk 
 
Legepladsudvalg: 
legepladsudvalg@gbakken.dk 
 
Lysudvalg: 
lysudvalg@gbakken.dk 
 
Husdyrudvalg 
husdyrudvalg@gbakken.dk 
 
Trafikudvalg 
Trafikudvalg@gbakken.dk 
 
Agendagruppen 
agendagruppen@gbakken.dk 
 
IT-udvalg 
itudvalg@gbakken.dk 

mailto:bestyrelsen@gbakken.dk
http://www.gbakken.dk/
mailto:maj-britlykke@live.dk
mailto:hpu@gbakken.dk
mailto:genbrugsgaarden@gbakken.dk
mailto:genbrugsgaarden@gbakken.dk
mailto:groentudvalg@gbakken.dk
mailto:legepladsudvalg@gbakken.dk
mailto:lysudvalg@gbakken.dk
mailto:husdyrudvalg@gbakken.dk
mailto:Trafikudvalg@gbakken.dk
mailto:agendagruppen@gbakken.dk
mailto:itudvalg@gbakken.dk
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Kunstudvalg 
kunstudvalg@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 
Tlf.: 28 36 50 81 
kmo@post3.tele.dk 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kunstudvalg@gbakken.dk
mailto:kundeservice@yousee.dk
mailto:kmo@post3.tele.dk
mailto:ervinolsen@gmail.com
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Ejendomskontoret 
Galgebakken Øster 10-7a 
Tlf.: 88 19 02 15 
galgebakken@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 navet 
på den du taler med. Ved skriftlige henven-
delser, vil vores navne altid stå i nederst i 
den mail du modtager fra os. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
På ejendomskontoret møder du 
 
Ejendomsleder:    Susanne Palstrøm 
Ejendomsmester: Jens Damgaard 
Driftssekretær:        Irene Monberg 
Driftssekretær:    Betina Jarnved 
 
Vagtordningen 
Tlf.: 70 25 26 32 
 
Må kun benyttes ved akut opståede pro-
blemer 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: 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:galgebakken@bo-vest.dk
mailto:bo-vest@bo-vest.dk
http://www.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 14dage 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! 
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Søndag d.03. marts fastelavn 


