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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 16. august 
Onsdag d. 14. september 
Torsdag d. 6. oktober 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag d. 30. august 
Onsdag d. 28. september 
Torsdag d. 27. oktober 
Mand. d. 21. november 
Tirsdag d. 20. december 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 13. august Hus 20 
20-21. aug. Bakke weekend/Stgr. 1 
Lørd. D. 27. august Hus 10 
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. 27. november /Stgr. 2 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
Sønd. d. 11. decemner/Stgr. 3 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Nytårsfest stamgruppe 4 
2012: 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
Den 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalenderen  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 

Rengøring sønd. d. 14. august kl. 10 
Stamgruppe 6 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Lisbeth 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben (18) 
 
 
Fødselsdage: 
ingen 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Kære Bofæller. 
  
Som vi lovede på Generalforsamlingen, går vi 
over på et nyt økonomisystem, der giver os rigtig 
styr på vores fælles økonomi - og stor lettelse for 
kassereren og revisionen:). 
  
For dig/jer bliver den første konkrete konsekvens, 
at I fremover ikke længere vil modtage det 
sædvanlige regneark men en regulær faktura - se 
vedlagte eksempel fra Hus 11 for GEF 2/11, som 
der lige skal "nusset" lidt med. 
  
Så i juli vil I modtage en sådan faktura for GEF 
4/11, som I bedes betale med angivelse af 
fakturanummer i tekstfeltet via jeres Netbank. 
  
Har I spørgsmål, må I endelige hive fat i os. 
  
HIlsen 
Mik og Mette (24) 
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Forslag til indkøb af kratrydder 
 
Vi har efterhånden mange områder i 
bofællesskabet, hvor der står langt græs og 
ukrudt eller småbuske, på stier og andre 
uhensigtsmæssige steder. 
Vi har normalt lejet en buskrydder én gang om 
året, men det efterlader bofællesskabet lidt 
sjusket i store dele af året. 
Vedligeholdelsesgruppen vil derfor foreslå, at vi 
indkøber en professionel kratrydder, som kan tåle 
at køre i mange timer ad gangen, som vi jo gør til 
at arbejdsweekender mv. 
En Stihl FS 460 C-EM (se beskrivelsen nedenfor) 
koster 5750 i indkøb, og så skal vi regne med 
1.000 kroner til ekstra klinger og snor mv. 
Vi betaler normalt cirka 1.000 kr. pr. gang for at 
leje den, så hvis vi behandler den ordentligt vil vi 
over tid tjene en del af det hjem igen. 
På vedligeholdelsesgruppens vegne 
Arne 

 
 
 
 
 
 
 
 

De kære gamle rønnebærtræer 
  
Vi har flere gange diskuteret, hvad vi skal gøre 
med de gamle rønnebærtræer og vist besluttet at 
udskifte dem gradvist - bl.a. fordi vi har fået at 
vide, at man ikke kan beskære dem. 
  
Og så var vi ude i Dorthes storebrors have og 
hvad havde de? Smukke paraplybeskårne 
rønnebærtræer! 
 

 
  
Måske var det en overvejelse værd? 
  
Hilsen, 
Mik 
 
 
 
 
 
 
 


