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Redaktion Hjørdis                                        Deadline søndag kl. 16 00                   Redigeres af bofæller 

            30. årgang                  Nr. 14          12. april 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: 
Onsdag d. 7. april 
Onsdag d. 5. maj 
Torsdag d. 3. juni  
 
 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Onsdag den 19. maj 
Torsdag den 17. juni 
 
Generalforsamling 2010: 
Fredag den 23. april 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
 
Arbejds weekend 17/18, april stamgr, 5 
Mand. d. 5. april, 2. påskedag Hus 7 
Lørd, d. 24. april Hus 21  
Opfølgning arbejdsweek-end Sønd. 25. april 
Lørd./sønd. 1-2. maj Hus 3 
Lørd. D. 12. juni Hus 13 
Mand. d. 3. fra kl. 20 Hus8 
Konfirmationer: Hus 3,8,9,14,26A 
1+2.og 7. maj, 8+9. maj, 13+15. maj 
Lørd. D. 5. juni Hus 21 
Skt. Hans stamgruppe 6 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
2011: 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 17. april kl. 10 
Stamgruppe 5 
Helge + Emilie 
Jørgen (17) 
Bo og Christoffer 
Torben (19) 
Dorthe 
Hanne J.  
Karen Sofie + Sara 
Hjørdis 
 
 
 
Fødselsdage: 
Dan fylder 60 år fred. D. 16. april 
Lone fylder 40 år tirsd. D. 20. april 
 
 

 
 
 
Bakke CD 
Vi indspiller Bakke-CD 3. juni 
Som skrevet står på opslaget i fæhuset om 
jubilæumsaktiviteter, hvor vi skal have 
skrevet os på diverse aktiviteter, er en af 
jubilæumsforberedelserne at indspille en CD 
med (nogle af de) gamle Bakkesange. 
Indspilningen bliver torsdag den 3. juni om 
aftenen. Søren vil trykke på optageknap mv, 
Dan vil bokse i klaveret, og en perlerække af 
nuværende og forhenværende bofæller vil 
synge de gode, gamle sange. Hvis du kan 
synge og har tid og lyst til at være med, så 
skriv dig på sedlen dernede, gerne straks, så 
vi kan få en fornemmelse af, hvor stort et kor 
vi kan mønstre. Giv gerne denne invitation 
videre til de syngende, tidligere bofæller, I 
kender, ikke mindst jeres børn, der ikke 
længere er børn. 
Med korlig hilsen 
Hans 
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Søen der voksede 
 
Nu også med Gravænder og 
morgengræssende Grågæs. Men hvor 
kommer alt det vand fra og hvorfor synker det 
ikke.? Måske der er en naturlig forklaring. 
 
Før vi pludselig fik en skøjtesø forærende – 
for 3, 4 år siden? – løb jeg af og til på skøjter 
på den anden side af Dageløkkevej. Der i 
lavningen opstod hvert år en mindre sø, der  
flød ofte over vejen og omdannede den til  
isbane om vinteren. Kommunen løste 
problemet definitivt for nogle år siden  - 3, 4, 
år siden? - med etablering af dræn under 
Dageløkkevej.  
 
Hvis man letter låget på drænbrøndene på 
hver side af vejen, kan man konstatere at 
vandstømmen løber fra de højere liggende 
arealer syd for Dageløkkevej i retning mod 
vores lavereliggende arealer. Hvad den 
dybere mening med det, har været, er ikke 
lige til at vide; men det kunne måske tyde på 
at kommunen har fået løst sit problem og 
givet aben videre til os.  
 
Jeg vil hermed opfordre bestyrelsen til 
hurtigst muligt at tage kontakt til kommunen 
med henblik på en besigtelse af forholdene 
og en udredning af sammenhængen mellem 
drænene.  
 
Erik 
 
 
 

Tak for en dejlig velkomst. 
Jeg er nu ved at komme op til overfladen, har 
ikke så mange flyttekasser stående overalt og 
ved, hvor en hel del af mine ting befinder sig. 
Jeg glæder mig til havearbejdet nu, hvor 
forårssolen er begyndt at skinne, og for 
virkelig at tage munden for fuld, har jeg ikke 
bare haven bag huset at fornøje mig i, men 
har også valgt mig et stykke jord fyldt med 
senegræs, brændnælder, buske og stubskud 
- forhåbentlig vil det ad åre blive en frodig 
køkkenhave. Den grænser op til Mette og 
Jørgens, og jeg har afmærket den med 4 
jernstænger. Jeg håber meget på, at den 

store fræser kan nå en tur derhenomkring i 
arbejdsweekenden. 
Jeg har sluttet mig til fåregruppen og er 
spændt på, om jeg egner mig til hyrdelivet. 
Mette (24). 
 
 
 
GRØNT PROJEKT/ARBEJDSWEEKEND 
 
Det kræver en del benarbejde at få planlagt 
især specialopgaver til arbejdsweekend. I den 
forbindelse har det slået mig, at det ville lette 
noget, hvis vi fremover er ude med 
tilmeldinger i god tid, skriver på listen med 
navns nævnelse og så lige husker at rette, 
når vi ændrer planer. 
 
Vi har som bekendt planlagt med et større 
projekt her i foråret, og der er da også en del 
tilmeldinger efterhånden – ca. 60 ud af de 3 x 
49 voksenarbejdsdage, vi har givet tilsagn om 
at lægge på bofællesskabets alter. Flere 
hænder kunne sikkert bruges lige nu; men 
mon ikke det går.  
 
BESKÆRING 
Inden vi går ud bevæbnet med sav og 
beskærersaks, vil jeg foreslå lidt fælles 
fodslaw omkring hvordan vi gør. Hermed 
forslag til nogle få håndterbare 
tommelfingerregler:  
 

- Buske beskæres/forynges ved hvert 
år at fjerne ca. ¼ af de ældste skud 
tæt på jordoverfladen.  
 
Tidligt blomstrende buske som 
dronningebusk, spirea, ribes m.m. 
beskæres enten i marts eller efter 
blomstring. 
 
Sent blomstrende buske som syren, 
duftsnebolle, klokkebusk beskæres 
om sommeren umiddelbart efter 
blomstring. 
 

- Med træer er det mere indviklet. 
Men større grene fjernes så tæt på 
stammen som muligt uden at 
beskadige barken. Helst om vinteren. 
Og ikke efter at safterne er begyndt at 
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stige, ej heller i efteråret, når luften er 
fyldt med svampesporer. 

 
 
BESKÆRERKURSUS 
Gennem Politiken Plus udbydes hvert forår 
beskæringskurser på Jagt og 
Skovbrugsmuseet i Hørsholm. Kurserne 
annonceres i januar/februar. De er meget 
populære, så man skal være vaks ved 
havelågen, hvis man vil have en plads. Selv 
var jeg for sent på den i år, men forsøger igen 
næste år. Andre interesserede ??  
 
TRÆER PÅ SYDTORVET 
Der er bestilt 3 paradisæbletræer til plantning 
på den nordlige halvdel af Sydtorvet. Sorten 
er valgt med skyldig hensyntagen til mest 
muligt udsyn og mindst mulig skygge. 
 
Malus hybrida 'Hyslop' 
 
 

Vækst: 
Lille løvfældende træ med åben krone 
og overhængende grene – bliver 
sjældent over 3 m høj. 
Skud/blade: 
Grønne bredt elliptiske og savtakkede 
blade. 
Blomster/frugter: 
Store hvide blomster i maj – hvid i 
knop, frugter meget store – nærmest 
som Pigeonæbler. Orangerøde evt. 
med rød solside. 
Anvendelse: 
Prydtræ til haver og anlæg. Giver et 
meget lyst og åbent præg. 
Særlige forhold: 
Frugterne er spiselige med sødlig smag 
– kan anvendes i husholdningen til saft 
og geléfremstilling. 

 
MOTORSAVE OG SIKKERHED 
Ulykkesforsikringer dækker ikke uheld med 
motorsav medmindre man har været iført 
sikkerhedsudstyr. Nogle af Bakkens  
motorsavsejere har selv sikkerhedsudstyr; 
men ikke alle. Jeg foreslår derfor, vi indkøber 
et sæt til fællesskabet. Et sæt med støvler, 
overalls og hjelmpakke fås for 1348 kr. alt 
incl. Se  www.skovudstyr.dk 
 
 

Fredag morgen skal der læsses 10 m3 muld 
af ved P-pladsen til højre for strædets 
hovedindkørsel. Derfor: 
INGEN PARKEREDE BILER FRA FREDAG 
MORGEN KL. 8.00  PÅ STRÆKNINGEN 
FRA STRÆDETS HOVEDINDKØRSEL OG 4 
METER I NORDGÅENDE RETNING. 
 
Erik 
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Generalforsamling i  
grundejerforeningen Bakken og Bakken I/S 

 d.  fredag den 23. april 2010 kl. 20:30 
 

1.  Valg af dirigent 

2.  Valg af referent.  

3.  Regnskab 2009 

4.  Budget 2010 

5.  Fastsættelse af kontingent for 2010 

6.  Formandens beretning 

7.  Vedtagelse af fordelingsprincipper for varmeanlæg, varme og vand. 

Arnes forslag om ændret standard for fordeling af varme. Se genoptryk i 

bakkanalen nr. 14. 

8.  Vedtagelse af tidsfrister og gebyrer. 

Bestyrelsens foreslår uforandrede principper for tidsfrister og gebyrer 

9.  Indkomne forslag 

Bestyrelsens forslag til forretningsorden. 

10. Valg af formand og kasserer 

Der efterlyses erstatninger for Lone og Hans 

11. Valg af øvrig bestyrelse og suppleanter 

(nærmere følger om hvem der genopstiller). 

Valg af suppleanter: 

12. Valg af ekstern revisor, intern kritiske revisorer og suppleanter 

13. Evt 

14. Øl, vin & ost 

 


