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            30. årgang                  Nr. 4          24. januar 2010 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalenderen  
Husk at give mig en mail eller en seddel, 
hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det 
selvfølgelig også skrives på kalenderen i 
fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
2010: 
Mandag d. 8. februar 
Tirsdag d. 9. marts 
Onsdag d. 7. april 
Onsdag d. 5. maj 
Torsdag d. 3. juni  
 
Fællesmøder: 
2010: 
Torsdag d. 28. januar 
Mandag d. 22. februar 
Tirsdag den 23. marts 
Onsdag den 19. maj 
Torsdag den 17. juni 
 
Generalforsamling 2010: 
Fredag den 23. april 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Sønd. d. 31. januar 14-17 Danse/Suzan 
Sønd. d. 14. februar Fastelavn stamgr. 4 
Lørd. D. 27. februar Hus 9 
Arbejds weekend 17/18, april stamgr, 5 
Lørd, d. 24. april Hus 25 Danse aften 
Lørd./sønd. 1-2. maj Hus 3 
Konfirmationer: Hus 3,8,9,14,26A 
1+2.og 7. maj, 8+9. maj, 13+15. maj 
Skt. Hans stamgruppe 6 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring søndag d. 314. jan. kl. 10 
Stamgruppe 6 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Thomas 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben l 
 
 
 
Fødselsdage: 
Johanna. fylder 8 år tirsd. d. 26. januar 
Morten V. fylder 15 år onsd. D. 27. januar 
David fylder 58 år fred. d. 29. januar 
Sigurd fylder 16 år mand. d. februar 
 

 
 
TILLYKKE 
 
 
 
Termografi 
Jeg har lånt et termografisk kamera på DTU, i 
næste weekend – hvis alt går vel! � 
Huse der gerne vil fotograferes kan melde sig 
på opslaget i Fæ-huset. 
Energigruppen vil stå for fotograferingen, 
men interesserede kan selvfølgelig slutte 
trop. 
Der vil blive sendt besked ud når vi har en 
plan for fotograferingen!  
 
Henrik, hus 23 
 
Kh 
Henrik 
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Vedr. reparation af solfanger på hus 18-20 
 
Arne bad mig om at offentliggøre de rigtige tal 
for sol-projektet, og de er som følger for Hus 
18-20: 
-  Anskaffelsessum:                 31.758 
-  Besparelser til og med dec 09:       48.349 
-  Overskud                 16.591 
 
På baggrund af forsikringsproblemer mht. 
inddækningen af solfangeren på Hus 20, 
henvendte fyrgruppen sig til bestyrelsen den 
10. januar 2009 for at få fakta om ansvar, 
status osv.  
 
På bestyrelsens vegne gik jeg alle de gamle 
Bakkanaler og referater igennem, og på den 
baggrund udarbejdede en længere 
redegørelse per den 12. januar 2009. 
 
På denne baggrund er det bestyrelsens 
konklusion: 
 

Det fulde ansvar blev overdraget 
fyrgruppen den30. januar 2001 md 
tilbagevirkende kraft uden mulighed 
for at komme med efterkrav uanset 
hvad, hvorfor Bofællesskabet 
juridisk set ikke kan inddrages i 
problemstillingen. 

 
Mik / 10.01.22 
 
 
 
Storskraldsordning. 
  
AVISCONTAINERE:                
Tirsdag el. onsdag i lige uger. 
                                              
”Renoflex”  ( Kommunal ”gratisordning”) 
  
PAPCONTAINER:                    
Fredag i ulige uger. 
                                              
”Hørsholm containerservice” ( Privat 
betalings/leje af containerordning) 
  
I forbindelse med kommunens overgang til 
nye papirordning var vores adresse ikke 
kommet med på kørelisten hos Renoflex (den 
forklaring jeg fik). Fejlen er rettet og vi har 

ekstraordinært fået tømt aviscontainerne i 
torsdags, så nu burde det køre. 
  
Jeg vil foreslå at rengøringsholdene holder et 
vågent øje med tilstanden i skralderummet 
weekender inden tømning, da vi heller ikke 
fremover kan regne med at få tømt overfyldte 
containere.  
  
Hvis det viser sig at vi til stadighed har 
kapacitetsproblemer, må vi kunne bede 
kommunen om en ekstra container. Vores 
nuværende kapacitet er kun på 1220 liter. 
Havde vi haft husstandstømning, havde vi 
fået en samlet kapacitet på 3240 liter.  
  
VH 
Erik 
 
 
 
Skralderum 
Forslag til fællesmødet 28.01 
 
Oprydning i skralderummet indgår som fast 
rutine i søndagsrengøringen og om 
nødvendigt med bortkørsel af 
overskudsaviser/pap søndag før tømning. 
Den stamgruppe, der har skralderummet som 
særopgave, kører fortsat syltetøjsglas og 
plastdunke m.m. på containerpladsen. 
 
Den ansvarlige for skraldeordning holder styr 
på aftalerne, handler når der opstår 
uregelmæssigheder og informerer bofæller 
om tømningstidspunkter m.m.  
 
Til orientering. Aviser tømmes tirsdag el. 
onsdag i lige uger. Pap tømmes fredag i ulige 
uger. 
 
Erik 
 
 
 
Køkkensnydt 
Supplering af køkkengrej 
Vandglas, vandkander m.m. i rigelige 
mængder er hjemkommet og sat på plads. 
Div. serveringsgrej som salatsæt og 
serveringsøser er i restordre. 
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Kørebordet 
Flemming har været så venlig at undersøge 
om han kan svejse det værkbrudne Hupfner 
kørebord. Hvis ikke det er muligt, skal vi have 
anskaffet et nyt. Da den tilsvarende model 
desværre er udgået af produktion, må vi se 
os om efter et andet fabrikat. Se forslag med 
pris ex moms her på siden. 
 

 
 
Kaffemaskinen 
Brønnums serviceafdeling antager at der er 
gået en overkogssikring som følge af 
forkalkning og tilsanding af gennemløbs-
rørene. Ja, du læste rigtigt. 
Der er sand i det danske vand. 
Det anbefales i øvrigt, at kaffemaskinen 
afkalkes efter hver 20-25 kander – altså i 
vores tilfælde en gang om måneden. Gør vi 
det? 
Vi skal have maskinen bragt til service. Hvis 
der er bofæller, der har deres gang på Herlev 
kanten og som kan tage maskinen med, vil 
jeg meget gerne have et praj. 
 
Erik 
 

Debat – bredde på vinduesrammer 
Vinduer er en svær ting. Vi troede, at vi 
havde fået vores tømrer til at købe 
vinduer med 9.6 cm brede rammer  (inkl. 
glasliste) – men da de blev leveret var de 
6 cm. Det skal naturligvis ikke være alle 
andres problem – men vi vil alligevel 
gerne høre om der er et ønske fra 
fællesmødet om at få vinduerne rettet ind. 
Af fordele ved smalle rammer kan 
nævnes: 

• Mindre energiforbrug da glasset har 
en lavere U værdi end rammerne (nok 
marginalt) 

• Større lysindfald  
• Flere leverandører da vinduer med de 

brede rammer skal produceres af 
ISO-9000 godkendte leverandører 

KH Lone og Morten 
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Præcisering af forløb af skrænt langs hus 6´s husmur mod syd 
På fællesmødet den 21. januar 2009 blev det godkendt at skrænten på fælles jord langs 
hus 6´ s grund måtte bibeholdes i forbindelse med tilbygning til hus 6. Fra husmur til start 
af skrænt er der ca. 1 meter. Skrænten er ca. 1 meter høj og har en vinkel på ca. 45 
grader. Skrænten er uden beplantning som stjæler udsyn fra strædet. 
På nuværende tidspunkt mangler der ca. 10 cm opfyld for foden af skrænten. Dette bliver 
ordnet i løbet af foråret.  
Vedlagt billeder som viser skrænt før og nu. 
  

 
Viser hældning og ”afrunding” mod vest  

Viser ”foden” af skrænten. Fra terasse kant til 
kanten af skrænten er der ca. 1 meter. 

”Gamle” græstotter på skrænten under 
vintersneen.   

 
 
 
 
 


