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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. 9. maj 
Tirsdag d. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
 
Torsdag d. 28. april Generalforsamling 
Mandag d. 23. maj 
Tirsdag d. 21. juni  
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
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. 21. maj Hus 3 
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. D. 13. august Hus 20 
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 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
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 
Den 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
 
 
 
 
 
 

Rengøring 
Der har været lidt forstyrrelser omkring 
rengøringen i disse uger, derfor denne 
beslutning. P.g.a. påskeferie lidt frafald i 
stamgrupper og for at skåne de lige 
indflyttede, som vist har rigeligt at se til, har 
Hjørdis og Gerda taget følgende beslutning: 
 
Stamgruppe 2 og 3 gør rent  
Lørdag s. 30. april kl. 9 
På den måde hjælper vi også Kim og Karen 
Sofie op til festen. 
 
Vi regner med, at den nye bestyrelse, som vi 
jo får i denne uge, vil danne nye 
stamgrupper. 
Gerda og Hjørdis 
 
 
Fødselsdage: 
 
Der er jo lige Kim’s 50 års fødselsdag 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Tænk April 2011 
Så er der nyt til en bedre, sundere og mere 
miljøvenlig levevis. 
 Tænks første råd denne gang er 
at rense ovnen i gammeldags brun sæbe i 
stedet for krasse, miljøskadelige produkter.  
 Der testes sommerdæk. Vær 
opmærksom på, at de dårligste dæk er 
livsfarlige, fordi de bremser elendigt bl.a. i 
regnvejr.  Visse dæk frarådes decideret.  Det 
interessante er, at de bedste dæk ikke koster 
mere end de dårligst. Så kig dig godt for. Gå 
efter fx Continental Conti Premium Contact 2, 
Michelin Energy Saver eller Nokian V. GOde 
dæk kan også være mindre 
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brændstofforbrugende, og de miljøvenlige 
udskiller færre kræftfremkaldende stoffer.  
 Systemkameraer er det nye 
sort. De er mindre end spejlrefleks, men 
billedsensoren er større end i et 
kompaktkameraer. Resultat: Bedre billeder. 
Tænk tester seks modeller til mellem 3200 og 
4500 kr. – og det dyreste (Panasonic Lumix 
DMC-G2K Kit + G vario 14-42 mm) vinder.  
 Økologisk kosmetik – eller 
det, der bliver solgt som sådan, indeholder 
ofte meget andet end økologiske 
ingredienser. Så vær kritisk i din tilgang til 
dette. Du får også et overblik over de 7 mest 
brugte øko-mærker, så du kan kende dem.  
 Du kan også læse om manden, 
der på en bestemt dag ifølge TDC havde 
datatrafik for 30.000 kr. på sin Iphone- og 
manden aner ikke, hvad han har gjort. Nå, 
men han får presset TDC ned på først 5.500 
– og så viser det sig bagefter, at de faktisk 
reklamerer med et loft, hvor man ikke kan 
komme over 1.100 kr. !! men det skal han 
gøre dem opmærksom på.  
 Vaskemaskiner  kan have 
svært ved at kombinere renhed og 
energibesparelser. LG F1480QDS vinder. 
Endelig advares der mod 
borneopsparing.dk, som Tænk mener er for 
sårbar til, at man skal overlade dem sine 
børns børneopsparing.  
 Endelig ser de på 
antivirusprogrammer, og de mener, man 
kan klare sig fint med gratis programmer, 
såfremt man er overgået til Windows 7 med 
firewall, fx AVIRA, AVG, AVAST og 
Microsofts. På de større sikkerhedspakker. 
Den bedste pakke er bifdefender til 264 kr., 
som dermed også er den billigste. Helt i bund 
ligger McAFEE, forfulgt af Panda.  
 Og endelig gør Tænk 
opmærksom på, at der er opdaterede tests 
vedrørende 

-          Digitalkameraer 
-          Sparepærer 
-          Pulsure 
-          Fladskærme 
-          Og…. Toiletpapir! 

 
Prut slut 
 
Anne-Dorthe 
 
 
 

Indflytning Bakken 3 
I forbindelse med vores indflytning i Bakken 3 
får vi en container med alt hvad vi fik brokket 
sammen fra vores vidunderlige hus i Thy. 
Noget skal bruges på Bakken, noget skal til 
Lolland og noget skal direkte til 
genbrugspladsen - vi nåede simpelthen ikke 
at sortere tingene grundet snestorm i dagene 
op til 1. december, hvor vi overleverede 
matriklen til Staten (Nationalt Vindmølle 
Testcenter i Østerild ... vores baghave!). 
Containeren ankommer onsdag den 20. april 
kl. 16:00. Vi håber at kunne "reservere" 
parkeringspladserne mod nord for at give 
chaufføren mulighed for at navigere, læsse af 
og på etc. Det varer max. et par timer at 
tømme containeren og derefter skal den 
hurtigt retur til den sidste vildmark i DK. Vi 
håber på forståelse. 
  
  
Mange hilsner 
  
Henrik fra hus 3 
 
 
Nyttehavelod ledigt 
Der er et stykke jord ledigt i nyttehaverne 
mod nordvest efter Peter Aagaard i hus 3.  
Henrik – og de andre nye – i hus 3 er 
interesseret i at overtage stykket. Vi har talt 
lidt om det blandt nogle af de nuværende 
nyttehavebrugere, og er enige om at det 
ledige stykke nok bør udbydes til bofællerne 
før det kan overdrages til en ny bruger. Derfor 
vil vi bede evt. interesserede – udover Henrik 
i hus 3 – om at give en tilbagemelding til 
undertegnede i løbet af den kommende uge, 
dvs. senest søndag den 1. maj. Hvis ikke 
andre melder sig, får Henrik brugsretten 
overdraget; hvis der skulle være andre 
interessenter, må vi finde ud af hvordan vi så 
fordeler jorden. 
Med venlig hilsen 
Mette, hus 15 
 
 
Procedure for nyttehaver.  
 
Som alle ved har vi nu for første gang en 
situation hvor nogle bofæller med nyttehave 
er fraflyttet.  
Der er derfor på tide at få besluttet hvordan vi 
håndterer dette.  
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For at vi ikke i princippet ender med at 
bofæller sælger fællesjord sammen med 
deres hus vil jeg 
foreslå at vi vedtager en procedure på 
fællesmødet.  
 
Hermed oplæg  til diskussionen. 
 
Jeg foreslår at der etableres en interesseliste 
Hvem  er interesseret i køkkenhave eller 
udviddelse af køkkenhave på det areal som 
tidligere blev dyrket af Peter? 
 
Da det er eftertragtet at have haven netop der 
hvor de etablerede haver ligger foreslår jeg: 
 
De interesserede deler den ledige jord 
imellem sig og deltager i at etablerer 
halvdelen af det tildelte 
areal på uopdyrket jord - såfremt interessen 
er større end det ledige areal. 
 
Jeg har pt. ikke selv brug for mere have 
urtehave men synes vi skal aftale en 
procedure :o) 
 
Suzan 
 
 
 
Kære bofælle. 
 
Lige for en ordens skyld vil jeg oplyse om, at 
det mel, der står på bordet i kælderen udfor 
økorummet, ikke er gratis fællesmel. 
Alle er velkomne til at bruge det, men da jeg 
har købt og betalt det, skal du huske at give 
mig 25 kr. pr pose ( 2 kg ). 
Fra den 6 stk. pakning der er i gang nu, 
mangler der betaling for 2 poser.  
Vil du venligst huske tilbage, om du, måske i 
forbindelse med madlavning i fæ-hus, glemte 
at afregne for melet. 
 
Kærlig hilsen Anne-Lise 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


