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Tirsdag 31. marts blev et næsten færdigt hus kørt fra en fabrik i Jylland
til Albertslund. Her blev de hejset på plads i Galgebakken. Boligen er
en prøvebolig på de sammenlagte D-boliger.

PRØVEHUS ANKOM MED LASTBIL OG KRAN

Planlægningen af, hvordan Galgebakkens renovering skal gennemføres
nåede tirsdag en vigtig milepæl, da den første prøvebolig bogstavelig talt
landede i Galgebakken: En modulbygget bolig forlod den fabrikshal i Vest-
jylland, hvor den seneste tid er blevet bygget, for at blive kørt til Galge-
bakken, hvor den blev hejset på plads ovenpå det eksisterende fundament.
 

D-boligerne er til forskel for Galgebakkens andre huset bygget som
træbarakker. De er i meget dårlig stand og kan ikke renoveres. De 74 D-
boliger skal derfor rives ned til sokkel og erstattes med nye modulbyggede
huse. 
 

Den bolig, der tirsdag 31. marts landede i Galgebakken, er en prøve på en
sammenlagt D-bolig. Planen er at sammenlægge 32 af de i alt 74 D-boliger til
ældre- og handicapvenlige boliger på to værelser. Der vil stadig være 42 små
D-boliger efter renoveringen.
 

Næsten indflytningsklare fra fabrikken
De to moduler, der ankom tirsdag er bygget af Flexmodul i Vinderup. På den
vestjyske fabrik har de den seneste tid bygget det nye Galgebakkehus i en
fabrikshal. Boligen var stort set færdig ved sin ankomst: Gulvet var lagt og
køkken og bad installeret. Hver modul vejede mellem 10 og 15 tons, og de
blev hejset på plads af en stor kran på de gamle sokler. 
 

(fortsættes på næste side...)



SIDE 2 AF 2

(...fortsat)
 

Lige nu ser prøveboligen høj ud. Den er nemlig hævet over
den eksisterende krybekælder for at overholde de gældende
retningslinjer for ventilation, isolering og tæthed mm. Der vil
blive lavet en niveaufri adgangsvej til de nye boliger, når de
øvrige D-boliger omkring den er blevet renoveret.
 

Der vil blive mulighed for, at Galgebakkens beboere kan se
den nye D-bolig med egne øjne efter påske. Mere
information følger. 
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MERE INFORMATION

OM GENHUSNING. DU

KAN OGSÅ HENTE ET

GENHUSNINGSSKEMA,

HVIS DU MANGLER.

LEJER DU EN DEL AF DIN BOLIG UD?
- OG BEKYMRER DU DIG OM, HVAD DER SKAL SKE MED DIN
LEJER, NÅR DU SKAL GENHUSES?
Når renoveringen af Galgebakken går i gang skal alle
Galgebakkens beboere genhuses. Hvis du lejer en del af din bolig ud,
bekymrer du dig måske om, hvad det betyder for din lejer?

BO-VEST har desværre ikke mulighed for at sørge for genhusning af private
lejere under renoveringen, men du kan blive genhuset sammen med din lejer i
en bolig, der svarer til den I bor i nu. 
 
Hvis du ønsker at blive genhuset midlertidigt og bagefter vende tilbage til den
bolig, du bor i nu, og din lejer også gerne vil blive boende, skal du derfor
ønske at blive genhuset i en bolig, der svarer til den i bor i nu i indretning. Hvis
I f.eks. får tilbudt en A5 eller B5 bolig til midlertidig genhusning, kan I tage
trinettekøkkenet med og sætte det op i jeres genhusningsbolig.
 
Det samme gælder hvis både du og din lejer ønsker at blive genhuset
permanent i en bolig, der svarer til den, du har nu. Du skriver dette ønske ned
på genhusningsskemaet, og så tager du din lejer med, når du skal flytte. 
 
Men hvis du ønsker at bruge genhusningen som anledning til permanent at
flytte til en mindre bolig i Galgebakken, hvor du ikke længere vil leje et værelse
ud, bliver du desværre nødt til at meddele dette til din private lejer.


