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

            31. årgang                  Nr. 12          20. marts 2011 

 
 
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: 
Mandag d. 4. april 
Mandag d. 9. maj 
Tirsdag d. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Onsdag d. 23. marts 
Torsdag d. 28. april Generalforsamling 
Mandag d. 23. maj 
Tirsdag d. 21. juni  
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 12. marts Hus 14 
Lørd. D. 19. marts Hus3 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd./sønd. 23. og 24. april Hus 13 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 11. juni Hus 25 
Mand. d. 13. juni Hus 15 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 25. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 9. juli Hus 1 
Lørd/sønd. 20.-21. august Trivselsweekend 
Lørd. /sønd. 10.-11. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 18. september Opsamling 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
Lørd. D. 1. oktober Hus 8 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 27. marts kl. 10 
Stamgruppe 4 
Lene (14) + Marie + Jakob 
Ilse + Morten + Katrine 
Gerda 
Mette (24) 
Flemming 
David + Simon 
Søren + Johanna 
Dan  
 
 
 
 
Fødselsdage: 
 
Peter Å fylder 38 år mand. d. 21. marts 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Farvel-tid 
 
Det er tid til at sige farvel. Vi flytter til 
Espergærde om godt en   
uge og vil derfor gerne byde på lidt vin og et 
bidrag til fællesmaden   
på fredag den 25. marts, hvor vi håber, I vil 
komme og sige farvel   
til os. 
 
Ha' det godt alle sammen, tak for nu og på 
gensyn. 
 
kærlig hilsen 
Peter, Janni, Gustav, Kamille, Villads og 
Astrid 
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Ditte nonfirmationfest 26.03.11 
  
Kære bofæller 
  
Ditte har besluttet at hun ikke vil konfirmeres i 
kirken. Vi holder i stedet nonfirmation og 15 
års fødselsdag på lørdag den 26. marts i 
fælleshuset. 
  
Kærlig hilsen  
  
Steffen og Inge 
 
 
 
Mobilitetsmani 
 
Kære bofæller 
Som nogle af jer allerede ved, udkommer min 
bog med titlen 'Mobilitetsmani - det mobile liv 
og rejsers betydninger for moderne 
mennesker' nu på Aarhus Universitetsforlag. 
Den officielle udgivelsesdato er den 23. 
marts. 

Hvis nogen skulle være interesseret, kan jeg 
desuden fortælle at jeg i onsdags var ude i 
DR-byen hvor jeg blev interviewet af Jes 
Stein Pedersen til Deadline 2. Sektion på DR 
2. Udsendelsen varer en halv time og bliver 
sendt søndag den 20. marts kl 23 lige efter 
Deadline. Og så skal jeg også i P1 
Formiddag (hos Poul Friis) på tirsdag den 
22. marts kl 9.09 til kl 10. 

Læs evt. mere om bogen: 
http://www.unipress.dk/da-
dk/Item.aspx?sku=2476#Toc 

Mange hilsner 

Mette (hus 15) 
 
 
 
 
Finansiering af vaskemaskiner 
 
Hvordan vi finansierer noget så profant som 
nye vaskemaskiner har i min optik ikke noget 
med privatisering at gøre. Ej heller om mere 
el. mindre fællesskab. Men alene noget med 
at her har vi et af de forholdsvis få områder, 
hvor det ikke bare er indlysende rimeligt; men 

også helt enkelt at administrere betaling af 
individuelt forbrug. I det her tilfælde ved at 
lade poletprisen dække de faktiske 
driftsomkostninger incl. afskrivning. Sådan 
har det været hidtil, og jeg ser ikke nogen, 
hverken praktiske el. ideologiske grunde til at 
ændre den praksis.  Tværtimod. 
 
Selv med en poletpris på lidt over 10 kr. vil 
det fortsat være så billigt at vaske og tumble, 
at der næppe er nogen, der kunne drømme 
om at belemre privaten med eget vaskeri.  
 
Men hvis en højere poletpris kunne være 
med til at påvirke brugeradfærden m.h.t. 
ressourceforbrug, kunne vi med fordel vinde 
lidt på miljøfronten. Altså -  gerne mere end et 
par trusser pr.vask, lufttørring fremfor 
tumblertørring og sådan.  
 
Endelig ville det da være glimrende, hvis vi i 
den sidste ende ikke nødvendigvis behøver 
forhøje GEF kontingentet, når vi får brug for 
de 80.000 til noget sjovere end 
vaskemaskiner.   
 
Erik 
 
 
 
Hej alle  
  
Inden jeg belemrer vores fælles 
pulterkammer – eller kører på 
genbrugspladsen, vil jeg lige forhøre mig om 
der evt. skulle være nogle af de unge 
udvandrere, der kunne være interesseret i 
noget af følgende: 
  
Boxmadras med understel :  90  x 200 
  
Gedigent spisebord med afskruelige 
kugleben. Nørrebrostil anno 30´erne:  90 X 
125 / 225  
  
Ikea stigereoler: 5 sektioner  (Bosse, hed de 
vist dengang far var dreng) 
  
Sortmalede stigereoler i halv højde: 4 
sektioner. 
  
Hilsen 
Erik  
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Kære defuglegale 
  
Hvem vil være med til i fællesskab at 
udarbejde en liste over observerede fugle på 
mark og sø - faste som rugende, gæstende 
el. trækkende - efterhånden som de 
ankommer i løbet af året?  
  
Jeg synes det kunne være interessant og 
forestiller mig det kunne foregå via 
gruppemail mellem interesserede bofæller. 
Måske fugleeksperterne endda kunne hjælpe 
os andre amatører med artsbestemmelser. 
Løbende opdatering af listen på vores 
hjemmeside kunne også være en ide´. 
  
Set herfra, foruden råger, krager og måger – 
hvilke måger, for resten? - og en enlig rød 
glente: 
  
11. 3 eller før: Gråand 

Svane 
Dykand  (Troldand uden 

nakketop ? Er usikker på arten)  
15.3 :             Vibe 
17.3:              Grågås  
  
Evt. andre arter? 
  
Svar på denne mail, hvis du er interesseret i 
at deltage. Så snakker jeg med Mik om vi kan 
få oprettet en gruppemail.  
  
Hilsner 
Erik 
 
 
Motodelen lever og har det fint - det ligner 
noget fra det ydre rum, og bruger som sagt 
ikke poser. Men mundstykket er gået i 
stykker, og en gaffa-reparation er ikke nok, så 
vi har købt ny støvsuger. Inden vi kører 
Dyson'en på genbrugspladsen, vil vi lige 
høre, om nogen kan bruge selve støvsugeren 
og anskaffe sig et nyt mundstykke selv. 
  
mvh 
  
Anne-Dorthe 
 
 
 
 

Koncert med Graabrødre Kammerkor 
Kære fæller 
Det kunne være rigtig hyggeligt at se jer til 
koncert med mit nye kor enten torsdag den 
31. marts kl. 19.30 på Vesterbro eller fredag 
den 1. april kl. 17 på Frederiksberg. Kirkerne 
betaler os, så der er gratis adgang! 
Se www.kammerkor.dk  
Hans 
 
Billeje 
Vi skal leje en bil i påskeferien, hvor vi skal 
en tur til Rinkenæs. Hvem kender en god og 
billig biludlejning lige heromkring? 
Hans 
 
 
”Flexboliger” på Bakken?  ( gerne på 
næste fællesmøde under evt. )  
Interessen for at tilføre Bakken nogle mindre 
boliger er fortsat til stede. 

Af engagementet og debatten på temamødet 
i efteråret kunne udledes en alt overvejende 
positiv holdning til, at bofællesskabet 
undersøger de praktiske muligheder. 

Siden har det været småt med aktivitet på 
den front, men der har dog været sonderinger 
af planmæssig art, der efterlader det indtryk, 
at det ikke synes helt umuligt, at Bakken kan 
komme igennem med et mindre antal 
flexboliger, hvis fællesskabet fortsat går efter 
det. 

Miks indlæg svækker ikke de argumenter, 
som er selve baggrunden for projektet.  

Men entusiasmen hos potentielt 
interesserede blegner proportionalt med 
antallet af indvendinger, ikke mindst fordi 
arbejdet med en virkeliggørelse koster 
ressourcer. 

Derfor bør der snarest gøres status. Skal vi 
fortsætte som besluttet?  

Hidtil har en positiv ånd haft overtaget. Den 
vil forhåbentligt fortsat præge processen, så 
en evt. realisering kan ske indenfor en ikke al 
for fjern fremtid. 

Venlig hilsen 

Jørgen, Bo, Hjørdis og Mette 
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Hej! 
Er der nogen, der kan bruge en 
opvaskemaskine (Whirlpool 60 cm til 
indbygning, fra april 2008)? – Eller kender 
nogen, der kan? 
Thomas og Grethe har brugt den i knap 2 år, 
og jeg har aldrig brugt den, så den er næsten 
som ny. 
Kh 
Mette/24 
 
 
 
Referat fra ekstraordinært fællesmøde 
mandag den 14. marts 2011. 
 
På det ekstraordinære fællesmøde i dag 14. 
marts 2011 deltog følgende: 
Jørgen (15), Gerda, Kim, Mette (24), Hanne 
(12), Mik, Arne, Jens. Annelise, Ole, Peter 
  
Der var udstedt "ubetingede" fuldmagter fra 
følgende huse: 1, 4, 6, 9, 10, 16, 21, 25 
  
På denne baggrund blev det besluttet 
enstemming, at anskaffe de tre nye 
vaskemaskiner. 
  
Mht. finansieringsmodellen blev dette 
debatteret livligt. Stemningen var markant for 
en kollektiv finansiering - inkl. fuldmagterne. 
Det bleb besluttet at udskyde den endelige 
beslutning til næste ordinære Fællesmøde 
den 23. marts 2001. 
  
Mik / 110314 
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Beregning af vandudgifter for kalenderåret 2010. 
I alt har vi på Bakken haft et forbrug på 3.030 m3 vand, hvilket kommunen har opkrævet 140.781 
kr. for. Den endelige m3 pris (inkl. moms) bliver således 46,46 kr/m3.  
 
I forhold til sidste år er det totale vandforbrug steget med 7,48 %, prisen ”kun” steget med 5,85 %, 
hvorved prisen per m3 er faldet med 1,52 %.  
 
Det er ovenstående kr/m3–pris, der anvendes til at beregne, hvad de enkelte husstande skal betale 
for vand. Vandforbruget i fyrgrupperne fordeles efter antal personer i husstandene.  
 
Selve regnskabet finder I på vores hjemmeside (husk login) under: 
  

”Det formelle”/”Det sidste år”/”Vandregnskabet” 
  
NB! I bedes bemærke, at antal personer er opgjort som antal personer i husstandene i 
Kalenderåret, og at børn under 3 år ikke skal medregnes.  
 
Hvor antallet af personer har svinget i årets løb, eller hvor børn har haft 3 års fødselsdag i perioden, 
er der beregnet et vægtet gennemsnit. 
 
Fyrgruppernes forbrug står i kolonnen Vandforbrug  gruppe 
Det enkelte hus’ andel af fyrgruppens forbrug står i kolonnen Vandforbrug pr hus. 
 
A conto for næste år er sat til det faktiske forbrug i dette år justeret med prisstigningen på m3. Med 
andre ord, bygger næste års a conto på den forudsætning, at forbruget er uændret ligesom antallet af 
personer, og at prisudviklingen fortsætter uændret.  
 
Har I rettelser til antal personer, bedes I meddele det (hvem flytter ind/ud hvilken dato) til Mik 
inden den 1. april 2011, så rettelsen kan komme med på næste GEF. 
 
Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte Mik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mik 14. marts 2011 Side 5 af 5 
 


