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E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                                Hjemmeside: www.bfbakken.com  
Redaktion Hjørdis                                               Deadline søndag kl. 16 00                     Redigeres af bofæller 

        32. årgang   ·   Nr. 11  ·  25. marts 2012 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Torsdag 12/4 
Mandag 7/5 
Onsdag 6/6 
Torsdag 16/8 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Generalforsamling: torsdag 19/4 - dagsorden 
med revideret regnskab skal ud senest 29/3 
Mandag 21/5 
Onsdag 20/6 
Torsdag 30/8 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 31. marts Hus 3 
Sønd. d. 8. april Hus 18 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 
Lørd. D. 21. – 22. april Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. april Opfølgning 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
D. 12.-13. maj Hus 12 Konfirmation 
Lørd. D. 19. maj Hus 26 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 
Sønd. d. 17. juni 2012 Hus 21 
Lørd. D. 23. juni Sct. Hans Stamgruppe 2 
Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend Stgr, 3 
Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 
Sønd. d. 2. december 1. Advent Stamgruppe 4 
Sønd. d. 16. december 3. Advent Stamgruppe 5 
Tirsd. d. 25. december Hus 18 
Onsd. d. 26. december Hus 4 
Nytåarsaften mand. d. 31. december Stamgr. 6 
 
 

Rengøring sønd d. 31. marts. kl. 10 
Stamgruppe 5 
 
Hanne S 
Mette 15 
Lene+ Kristian, Marie 
Brigitte + Sofia 
Dan 
Mik 
Steffen + Victor 
Henrik + Sigurd 
 
 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Mus i melet. 
 
Jeg har på de sidste 5 pakninger a` 6 poser 
mel haft et tab på 4 poser, svarende til 100 
kr.  
Det er sikkert ren forglemmelse, men dog 
ærgerligt for mig. 
Derfor HUSK at skrive dig på listen ved melet 
i kælderen, når du tager en pose. Skriv dato, 
navn og ja/nej til betalt. Så kan det ikke gå 
galt. 
 
Kh Anne Lise 
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Tak er kun et fattigt ord, men 
alligevel... 
  
Kære Bofæller! 
  
Tak fordi I var med til at gøre vores fælles 
fødselsdag til en så positiv og dejlig fest, der 
var så rigeligt var de mange anstrengelse (og 
udgifter) værd, men det er jo i virkeligheden 
sjovt at udtænke og udforme logistikken i 
sådan en fest. Vi havde jo tiden til den, og fik 
stor hjælp fra jer bofæller, og uden den, 
havde det ikke været realistisk, at gå i gang 
med sådan et projekt. Livsbekræftende for 
Bakken, at det fortsat kan lade sig gøre. 
Vi er rørte, glade og taknemmelige for læse 
alle de smukke, kærlige og venlige ord, I har 
skrevet til os på jeres (gave) kort. Det er 
næsten det bedste af det hele, men tak også 
selvfølgelig for alle gaver. Tak for de dejlige 
kager. Tak til Peter Sømand, som lavede den 
honningmarinerede laks, tak til Torben 18, 
som hev det det meste af en dag ud af 
kalenderen for at kreere saucen. Tak til Jens 
for sangen, og tak til David for en rigtig god 
tale. Fantastisk også, at han havde 
åndsnærværelse og sans for at optage vores 
børns tale med billeder og lyd. 
Uforglemmeligt. Nu har vi den på harddisken. 
Godt gået, David. 
...og til slut: tak til hele holdet, der mødte op i 
dag, søndag, og på under en time fik klaret 
oprydning og rengøring. Vi bor et fantastisk 
sted, som vi må passe godt på. 
kh. 
Hanne og Ole 
  
 
 
Fra Hanne Willert, en sociolog fra åbnet-
hus-gruppen 
 
Tak med hilsen til fællesskabet 
 
Kære Hanne og Ole  
Det var dog en herlig fest I havde inviteret 
til i går - TUSIND TAK for den!   
Dels er det sådan et dejligt sted I bor - og 
nogle fine mennesker der også bor der - 
så rammen om det hele var så smuk, og 
selskabet bød på interessante mennesker 
at snakke med.  Ja, og lytte til når de talte 

til jer - eller havde forfattet sange.  Mest 
var det dejligt at høre jeres børn tale til jer 
- både om det de ikke ville sige og så det 
de faktisk sagde.   
Og så fik vi jo den dejligste mad - 
inspireret af Price'rne, Jakob, 
Vesterhavet, ja og sovse- - undskyld, 
sauce-magerne.  Og jeg er ganske solgt 
til jeres rødvin, uhm!  For ikke at tale om 
kagebordet - det var ganske 
overvældende; hils fællesskabet og sig 
tak!   
Musikken må jeg ikke glemme; den var 
ren fryd både at lytte og at danse til.  Så 
det var med nogen beklagelse jeg trak 
mig fra dansegulvet.  
Mange, mange tak for det hele!   
Kærlige hilsener  
Hanne  
 
 
 
En af bofællesskabets sande 
helte 
Her lørdag kl. 13.30 antraf jeg i 
fælleshuset Flemming, der havde været i 
gang med rengøring siden kl. 10 og nu 
var i færd med at lægge sidst hånd på 
hovedrengøringen af ovnen. 
- Det har godt nok været en skrap 
omgang, men jeg har jo tiden til det og 
kan slappe af i morgen, var Flemmings 
umiddelbare, uegennyttige kommentar. 
Ole S. 

  
 
 
 
Fodboldmål. 
Det knækkede hjørnebeslag er hjemkommet 
ved Ole S´ mellemkomst og ligger nu 
sammen med øvrige dele ude på 
fodboldbanen. Posen med bolte og møtrikker 
ligger i hus 13 postkassen. Hvis der er behov 
for fodboldspil med 2 mål inden 
arbejdsweekenden mangler vi nu blot at få 
samlet målet igen. 
Erik 
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Afmærkning af TDC kabler på 
veststien. 
De afmærkningspælene, der i et stykke 
tid har markeret de 2 TDC kabelføringer 
mellem vestrækken og fårefolden  er 
erstattet af nedgravede cementsten. 
Stenene skulle meget gerne blive 
liggende så vi fremover kan tage højde 
for kabler ved  eventuelle gravearbejder 
på veststien. 
Erik 
 
 
Parkering ved gården 

Som følge af den tragiske ulykke ved 
udkørslen til Dageløkkevej i sin tid, iværksatte 
vi forskellige foranstaltninger for at 
forhindre/begrænse parkering ved gården og 
langs Dageløkkevej. Det blev desuden 
besluttet, at P-pladsen ved gården ikke 
længere måtte bruges til permanent 
parkering. Pladsen skulle udelukkende 
fungere som kortvarig holde ind plads for 
bofæller, gæster og håndværkere. 
 
Seneste beslutning er som det fremgår af 
hjemmesiden: 

Parkering ved Gården/Kørsel gennem 
strædet/Bomme 
Vi har besluttet IKKE at parkere ved Gården. 
Fællesmødet ønskede det præciseret, at 
kørsel i strædet ikke er forbudt, men at der 
henstilles til at køre mindst muligt. 
Fællesmøde 8. juni, 2008 

Der er mange gode grunde til at respektere 
vores beslutninger om parkering ved gården, 
og vi henstiller derfor til at de bliver overholdt. 

Bestyrelsen  

 
 
 
Going GRØD!  
En veninde og jeg drog med kystbanen mod 
det hippe Københavnstrup og landede efter 
kort rejsetid på adressen Jægersborggade 
50 tv. på Nørrebronx - også kendt som 
caféen Grød. En café med en endnu kort 
men ikke desto mindre succesfuld levetid. 

Stedet er lille og ligger i kælderplan, hvilket 
bidrager til en intim stemning. På væggen 
hænger en Christiania-folkeaktie, og i luften 
udsender runde lamper et hyggeligt, dæmpet 
belysning, der er meget passende for stedets 
signaturret: grød, som serveres i skåle og 
glas af forskellig oprindelse. På en stor tavle, 
der gør det ud for menukortet, kan man læse 
om grød af alle mulige slags – og man får lyst 
til at smage hver og en af de 8-12 forskellige 
versioner. Vi bestiller en omgang havregrød 
med karamelsauce, øko-æble og ristede 
mandler (35kr) og abrikos–sveskegrød  med 
vaniljeflødeskumssyr og mandler og 
brunsukker crumble (25kr) til dessert. Vi deler 
grøden hen over et af de få, små borde, der 
fylder cafeens sparsomme kvadratmeter. Her 
er man både tæt på maden og cafeens 
resterende gæster, og inden længe har vi fået 
en yderst begejstret anmeldelse af spelt-
emmergrøden med kanelbagte æbler, skyr og 
græskar og grønkålsrisottoen fra et par piger, 
der sidder ved samme bord. 
 
 
Lasse, som er den ene af de tre gutter, der 
åbnede Grød tilbage i 2011, serverer 
havregrøden for os og fortæller, at de selv 
ikke havde nogen ide om, hvilken succes, 
deres koncept ville få – især i kølvandet på, 
at både smagsdommerne på DR2 og 
Politikens IBYEN har anmeldt stedet: ”Efter 
Smagsdommerne (på DR2, red.) kom flere 
fisefornemme gæster, mens vores indslag i 
go’morgen Danmark (på TV2, red.) ramte hr. 
og fru kakkelbord”.  
Grød serverer nemlig alt fra havre-, over 
speltemmergrød til risotto. Det store udvalg 
sikrer en alsidighed, der også nydes af ejerne 
af cafeen. Lasse fortæller, at han i starten 
spiste grød 3-4 gange om dagen, men at man 
med tiden bliver lidt lang i munden: ”Arbejdet 
er dog sjovt, men hårdt. Vi har åbningstid fra 
7.30 til 21, så det er rart med vores små 
pauser.” At spisestedet har fået succes er 
ingen hemmelighed: Grød sælger nu også 
over nettet kornblandinger, te og frysetørret 
havtorn samt gryn og havre. Der er gang i 
den.  
 
 
Og grøden? Den er i orden. Vi køber som 
drikkelse en økologisk hyldeblomst fra 
Thorrisgaard samt ufiltreret æblemost, der 
giver den klæbrige grød syrlighed. 
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Havregrøden med karamelsauce, øko-æble 
og ristede mandler til 35 kroner er lige i 
skabet. Karamelsaucen var genstand for en 
vis skepticisme, der dog blev til skamme. 
Æblet giver bid og kontrast med det syrlige. 
Grøden fylder, og man føler, at man får et 
sundt måltid sødt som slik men godt og sundt 
for krop og mave. De ristede mandler giver 
sprødhed og en let brændt smag, der spiller 
godt mod den grødede konsistens. Havren, 
der er grovvalset, er mere tilstedeværende og 
karakteristisk – det giver en ikke flad 
sanseoplevelse.  
Dessertgrøden abrikos–sveskegrød med 
vaniljeflødeskumssyr, ristede mandler og 
brunsukker crumble til 25kroner. Linnea er 
egentlig ikke så meget til kogte/bagte frugter, 
men vi må bøje os i støvet for denne grød-
dessert. Abrikoserne giver et helt perfekt og 
specielt syrligt touch til grøden, der ikke er 
udkogt og er kold og smager fantastisk – en 
skefuld ned gennem hele glasset er perfekt 
med det lidt syrlige, brunsukkercrumbles, der 
er sprøde og knasende, de bløde svesker og 
vaniljeflødeskummen, der køler og giver 
cremet mælke-touch. 

Vores søde naboer ved bordet anbefaler 
endvidere grønkålsrisottoen og spelt-
emmergrød med kanelbagte æbler, skyr og 
græskar, der også er god! Spisestedet har 
inspireret dem til at eksperimentere med grød 
til deres morgenmad, og den ene viser os et 
flot billede af en solbær-havregrød, hun har 
kreeret. Alt i alt ligger grøden rigtig godt i 
maven – perfekt faktisk, hverken for let eller 
for tungt, hverken en flydende suppe eller sej 
bøf. Fem point for fordøjelsen. 
Anbefalingen er altså: find ”GRØD” på 
facebook, brug rutevejledningen og forkæl dig 
selv med denne sanseoplevelse. Linnea og 
jeg spiste for 100 kroner, hvilket må siges at 
være mere end rimeligt! 
 
Hilsen 
Alexander  
 
 
 
Se indlæg Jørgen (hus 17) senere i 
Bakkanalen 
 
 
 

Fælleshusets bagside 
 
Bofællesskabets flaskecontainer er upraktisk 
anbragt, idet den kun kan tømmes, hvis en 
lastbil kommer meget tæt på 
"genbrugspladsen" bag fælleshuset.  
Bofæller kan ved selvsyn konstatere, at 
belægningen ikke kan tage belastningen. Det 
medfører en del udgifter i en ikke fjern 
fremtid. Fællesmødet må derfor træffe 
beslutning om en mere hensigtsmæssig 
placering.   
Fotoet illustrerer nuværende situation. 
 
Man kan forestille sig en overgangsløsning, 
hvor man inddrager en enkelt p-plads til 
formålet.   
Med i betragtning skal naturligvis den 
helhedsplan, som bofællesskabet har været 
præsenteret for ved tidligere lejligheder og 
som ses herunder.  Bofællesskabet skal tage 
stilling til, om det fortsat er denne model, der 
skal stiles efter eller vi skal løse tingene på 
en helt anden måde ?   
 
Jørgen Hus 17 
 

 



 5

Bestyrelsesmøde – Bofællesskabet Bakken 
8. marts 2012 klokken 20.30 i Fælleshuset 
 
Tilstede: Anne-Dorthe (9) Erik (13), Kirstine (21), Mette (24) samt Mik på det økonomiske 
Afbud: Bo (1), Steffen (20) 
Referent: Anne-Dorthe 
 

1) Gården 
De nuværende lejemål udløber i 2014. På næste fællesmøde skal nedsættes en gruppe, 
der forbereder et oplæg til beslutning om, hvad der skal ske med gården efter 2014. 
 

2) Budget 2012 
Budget 2012 blev gennemgået for 2. gang inkl. forslag til, hvordan stigning i GEF’en kan 
mindskes.  
 

3) Ændringer af hus 6 
Hus 6 ønsker at ændre på 3 forhold omkring vinduer og døre: 2 ekstra små 
strædevinduer, dobbeltdør (ekstra fuld ”dørrude”) på 1. sal mod vest og et ekstra 
nordvindue.  
 Der er indlæg fra Byggeudvalget i Bakkanalen søndag den 11. marts, som 
præciserer vilkårene for ændringer (der skal være sket nabohøring; tegningerne skal 
være offentlige min. 1 uge før fællesmødet; der skal foreligge en indstilling fra 
Byggeudvalget).  
 Det er bestyrelsens udgangspunkt, at vores generelle beslutningsprocedure med 
behandling på to fællesmøder (fra 2010) ”overruler” Byggeudvalgsreglerne (fra 2001), der 
kun omtaler ét fællesmøde.  

Da de to første forslag blev diskuteret på fællesmødet 22/2, sættes de på dagsorden 
til fællesmødet 22/3 til beslutning. Forslaget vedr. nordvinduet sættes på dagsorden til 
debat.  
 

4) Cafémøde om prioriteringer 
På fællesmødet 22. marts 2012 nedsættes en gruppe til at gå videre med bolden, som 
blev spillet op på sidste fællesmøde. 
 

5) Dagsorden fællesmøde 22. marts 2012  
Godkendelse af referat 22/2 
Nyt fra bestyrelsen: Nedsættelse af gruppe, der skal arrangere Cafemøde om 
prioriteringer; Nedsættelse af Gård-gruppe 
Til debat: Hussalgsprocedure; Forslag fra hus 6 om vindue mod nord 
Til beslutning: Forslag fra hus 6 om vinduer mod strædet og ”dørrude” på 1. sal mod vest; 
Det varme vand i hus 24-25; Regulering af vaskepriser.  
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Bofælleskabet Bakken 
Bestyrelsesmøde den 15. marts 2012 
Til stede: Anne Dorthe (hus 9), Erik (hus 13), Steffen (hus20), Kirstine(hus 21), Mette (hus 
24) 
Referent: Steffen 

 
1) Olietankene 

Olietank ved hus 6 er besigtiget og godkendt af kommunen. 
Kommunen ønsker at besigtige yderligere 2 olietanke. (ved hhv. hus 12 og 13, og hus 15 og 16) 
Vi kan lave gravearbejde på arbejdsweekend 
 

2) Henvendelse fra Modstrøm 
Vi har modtaget tilbud på el-køb. Vi afslår, der er ikke besparelse nok i forhold besværet 
 

3) Parkering Dageløkkevej 
Der er fællesmødes beslutning om ikke at parkere ved Dageløkkevej. Bestyrelses sætter notits 
herom i Bakkanalen. (Erik) 
 

4) Røremaskine service 
Vi bestiller service – det koster 1.500 kr. (Erik) 
 

5) Nyt vedr. aftale om vejadgang på Strandgaardsvej 
Der er indbetalt 30.000 kr. til en spærret konto. Grundejerforeningen skal aflyse klausul. Vi skal 
betale for det, men vi kender ikke beløbet. Vi kan ikke regne med indtægten. Det er for usikkert. 
Kirstine rykker 
 

6) Bestyrelse GF 
Vi snakkede om opstilling til bestyrelsen. Bo og Anne Dorthe genopstiller ikke. Resten af bestyrelsen 
genopstiller med Mette som kasserer og Kirstine som formand.. Vi opfordrer bofæller til at overveje 
at stille op. 
 

7) Endelig dagsorden til Fællesmøde den 22- marts 2012 

Tilføjelser 
- Overgang til månedlig GEF betaling.Gebyr for for sent betalt. (debat + endelig vedtagelse på 

GF) 
- Planlægning af Cafe arrangement før sommerferien. Det vil være fint at få én fra den tidligere 

gruppe og én fra vedligeholdelsesgruppen med. Vi bemander på fællesmødet. 

Vi snakkede også om den formelle behandling af hus 6´ bygge ønsker på næste fællesmøde. Vi 
fastholder dagsorden forslag. Vi skal huske at orientere købere om byggeudvalget og retningslinjer 
for om- og tilbygning. 
Vedr. godkendelse af  referat fra fællesmødet 22.februar, punkt f:  Henvisning til referat fra mødet d. 
25. juni 2009.F. 
Anne Dorthe sender endelig dagsorden til Bakkanalen 
 

8) Budget og noter 

Udsat 
 

9) Eventuelt 
Intet  

  
 



Udnyttelse af areal bag fælleshus   

1               Overdækket areal til f.eks tørreplads

2 og 3       Skur til affald, redskaber mv.

4               Lukket gårdareal til redskaber, materialer          
                 mv.

Forslag til udformning af let-
te bygninger bag fælleshus:

Ideen er at få et areal tæt 
på fælleshus, der kan benyt-
tes til henstilling af diverse 
varer, redskaber og materia-
ler  - uden at det ender som 
en rodebutik.

Ved at kombinere brugen af 
lokale Bakke-materialer med 
nye lettere konstruktioner a 
la Torben og Syzans altan vil 
vi kunne opnå en praktisk 
og arkitektonisk let løsning, 
som endvidere kunne danne 
skole for de fornyelser, som 
kan forventes at skulle etab-
leres de næste par år, når 
Bakkens øvrige skure og 
balkonkonstruktioner skal 
renoveres eller ombygges.

Ved at benytte lette trem-
mekonstruktioner kan vi 
give f.eks. tørrepladsen en 
form der sikrer god luft-
strøm. Disse tremmekon-
struktioner kan benyttes 
som plante-stativer og kan 
også sættes udenpå de luk-
kede vægge, som vi gerne 
vil give et grønt præg.


