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TIL BEBOERE I GALGEBAKKEN 

         
 Januar 2020 

Spørgeskema vedr. genhusning  
                              
Renoveringen af Galgebakken forventes at starte op i begyndelsen af 2021. 
 
Vi beder dig derfor om at udfylde vedlagte skema og sende det retur til Bo-
Vest, Att. Lise Kaas, Stationsparken 37, 2600 Glostrup eller per mail til 
genhusning@bo-vest.dk. Alternativt kan spørgeskemaet afleveres i 
postkassen på Galgebakkens ejendomskontor i Pavillonen bag Galgebakken 
Øster 10, 7. 
 
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde spørgeskemaet eller har andre 
spørgsmål i forbindelse med en evt. flytning kan du kontakte mig eller møde 
op på den angivne spørgedage. 
 
Spørgeskemaet er vejledende, og opstår der ændrede behov inden du skal 
genhuses/flyttes, er der naturligvis mulighed for at indberette dette til os.  
 
Når der findes en endelig tidsplan for gennemførelsen af helhedsplanen og 
hvornår de enkelte genhusninger skal ske, vil der blive indkaldt til en række 
etapemøder, hvor der vil blive informeret omkring hvad der skal ske i 
afdelingen samt forløbet omkring midlertidig genhusning. 
 
Vi har brug for basisoplysninger om den enkelte husstand. Hertil kommer 
oplysninger om eventuelt særligt inventar, særlige behov som følge af 
handicap, husdyr og lignende, samt hvis du har særlige ønsker i forhold til 
genhusningen. Vi vil gerne sikre os, både for din og vores skyld, at vi får så 
korrekte oplysninger som muligt. Alle oplysninger i spørgeskemaet vil 
selvfølgelig blive behandlet fortroligt. 
 
Spørgeskemaet skal være BO-VEST i hænde senest den 25. april 2020  
 
Venteliste 
Pr. 1. januar 2020 er ventelisten i Galgebakken suspenderet midlertidigt, da 
alle ledige boliger som udgangspunkt skal anvendes til midlertidig 
genhusning. Der kan dog opstå situationer, hvor det er mere 
hensigtsmæssigt at genhuse permanent til en renoveret bolig. Du bedes 
derfor tage stilling til punktet i spørgeskemaet om permanent intern flytning.  
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Generelt om genhusningen   
Det er planen, at genhusningen i forbindelse med renoveringen foregår lokalt 
i Galgebakken og i specielle tilfælde i Vridsløselille Andelsboligforenings 
boliger med undtagelse af Kanalens Kvarter, Bæk- og Fosgården og Blokland. 
 
Der er dog en række forskellige forhold og muligheder, man skal forholde sig 
til. F.eks. kan man selv stå for at finde en genhusningsbolig. I så fald 
bortfalder huslejen i genhusningsperioden.  
 
Har man særlige behov, f.eks. handicap, skal der tages højde for dette. Andre 
overvejer måske at benytte anledningen til at flytte til en anden bolig i 
afdelingen permanent, hvilket også kan noteres i skemaet.   
 
Få hjælp til at udfylde spørgeskemaet og svar på spørgsmål 
Der afholdes en række spørgedage, hvor det er muligt at få hjælp til at 
udfylde spørgeskemaet og svar på spørgsmål. Spørgedagene foregår i 
ejendomskontoret Galgebakken Øster 10,7 på følgende dage:  
 
For beboerne i: Dato Tid 
Skrænt Torsdag 13/2 13-18 
Mark og Sten Torsdag 20/2 13-18 
Vester 1,3,5,7,9 Torsdag 27/2 13-18 
Vester 2,4,6,8 Mandag 2/3 10-14.30 
Torv  Onsdag 4/3 10-14.30 
Øster Torsdag 5/3 13-18 
Over Mandag 16/3 10-14.30 
Neder Torsdag 26/3 13-18 
Sønder Mandag 6/4 10-14.30 
Opfølgningsdag Torsdag 23/4 13-18 

 
Dagene er fastsat efter antal beboere i de enkelte delområder. Vi vil derfor 
anbefale at du/I kommer på de anførte dage, så vi kan nå at hjælpe dig.  
Hvis du/I ikke har mulighed for at komme på de valgte dage, er du/I 
velkommen til at komme forbi en af de øvrige dage.  
 
Yderligere oplysninger 
Du kan læse mere om renoveringen og genhusningen på www.galgebakken-
renovering.dk. 
 
Tilvalg til din nuværende bolig vil blive muligt på et senere tidspunkt.  
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Boliggruppen i BO-
VEST, Lise Kaas. Mail: genhusning@bo-vest.dk Tlf.: 88 18 08 80, eller 
komme forbi Bo-vest Stationsparken 37, 2600 Glostrup i åbningstiden 
mandag – onsdag og fredag fra 10:00-14:00 torsdag fra 10:00-17:00. 
 
Med venlig hilsen 
BO-VEST/Lise Kaas                                                                                                                       
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