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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: 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2012: 
Lørd. D. 8. sept. Hus 1 
Sønd. d. 9. september kl. 13-18 Hus 9 
Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 
Lørd. D. 6. oktober Hus 26C 
Lørd. D. 24. november Hus 4 
Lørd. D. 1. december Hus 25 
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 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Fastelavn:  Søndag d. 3.februar. 
Arbejdsdag: Søndag d. 3.marts. 
Arbejdsweekend: Lør/søn d. 25.-26.maj. 
Opfølgningsdag: Søndag d. 2.juni. 
Skt. Hans: Søndag d. 23.juni. 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
Bakkeweekend: Lør/søn d. 31.8-1.sept. 
Arbejdsweekend: Lør/søn d. 14.-15.sept. 
Opsamlingsdag: Søndag d. 22.sept. 
1. søndag i adv.: Søndag d. 1.dec. 
3. søndag i adv.: Søndag d. 15.dec. 
Nytårsaften: Tirsdag d. 31.dec. 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 16.september 
Arbejdsweek-end 
 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Arbejdsweekend   d. 15-16.september 
Tidsramme som vanligt fra 9.00 til 17.00 med 
div. indlagte frokost-, øl- og kaffepauser. 
 
Bemandingslister og endelig tilmeldingsliste  
bliver hængt på opslagstavlen snarest. Meld 
tilbage til gruppen, hvis der skulle opstå 
behov for ændring af bemanding.  
Søndagsrengøring 
Rengøring af fælleshuset er indlagt som 
arbejdsopgave. Stamgrupperengøringen er 
derfor aflyst. 
Fyrskure skal være ryddet 
Der skal fyldes vand på fyrene og afløbet til 
kondensvand skal checkes. Fyrrummene skal 
derfor være ryddet inden lørdag morgen, så 
vi kan komme til både foran og bagved 
fyrene.  
Parkering p-plads 
Undlad parkering langs skrænten ved 
frugthaven p.g.a. risiko for stenslag. Øvrige 
steder skal bilerne være rykket min. 1,5 m 
tilbage fra kanterne, så vi kan komme til at 
rense kanter. 
Parkering ved gården 
Ingen parkering på holdepladsen ved gården. 
Oprydning og storskrald 
Der bliver ikke lagt op til storoprydning i 
længe og kælder denne gang; men vær for 
egen skyld opmærksom på 
Køleskab i fælleshusets fyrrum 
Det private køleskab der er efterladt i 
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fyrrummet skal være fjernet inden 
arbejdsweekenden. 
Private pulterkammerting i kælderen 
Private tøjposer, kufferter m.m. i  
møbeldepotet skal fjernet inden 
arbejdsweekenden, så vi kan komme til 
møblerne. 
 
Østlængen 
Dæk og andre umærkede effekter, der fylder 
op på gulvene, bliver sat ud på gårdspladsen 
inden arbejdsweekenden. 
Effekter der spærrer for fri adgang til 
dækpladserne på loftet vil ligeledes blive 
fjernet inden arbejdsweekenden. 
De ting der ikke er taget hjem, genanbragt på 
egen hylde eller på loftet bliver kørt til 
storskrald søndag d. 23.9 
Vel mødt 
Vedligeholdelsesgruppen 
 
 
 
Brænde 
Jeg skrev i sidste Bakkanal om fælles 
bestilling af brænde til reduceret pris. Godt, 
lufttørret træ, fx ask. Sidste chance i denne 
uge: Hvem vil have en palle med? 
 Hans 
 
En bøn om pap og en om gryder 
Nede i småtingsafdelingen, men alligevel: 
Er I søde at gøre jeres papkasser flade, inden 
I smider dem i containeren? Ellers bliver den 
fyldt op i løbet af nul komma fem. Er I også 
søde at vende rene gryder på hovedet under 
vasken? Ellers bliver de snavsede, når man 
arbejder i grovkøkkenet.  
Hans 
 
 
Adgang til fyrene 
Som tidligere annonceret på fæ-møde og i 
referatet bedes fyrgrupperne sørge for, at vi - 
Jørgen 16 og jeg - kan kommer til fyrenes for- 
og bagsider sidst på ugen. Da Jørgen ikke 
kan møde op i arb. weekenden, forsøger vi 
torsdag/fredag at tjekke vand på fyrene og 
om muligt tjekke/spule, så kondensvandet 
kan komme til afløbet, ligesom vi skal 
forbedre fald på rørføring for kondensvandet 
foreløbig i fyrgrupperne 4-5-6 og 21-22-23. 
  
Ole S. 

Sørgeligt hærværk på blommetræ i 
gårdhaven 
Desværre kunne jeg i går konstatere, at 4-5 
store grene på victoria-blommetræet i 
gårdhaven er brækket af ved simpelt 
hærværk - uforståeligt må det siges, eftersom 
synderne ikke har taget blommerne på de 
afbrækkede grene. Sørgeligt og trist. Jeg 
nægter at tro, at voksne bofæller kunne finde 
på det, og grenene er for store til at mindre 
børn kunne forøve hærværket, så hvem 
pokker ka' ha' gjort det? 
  
Ole S. 
 
 
 
Søens flora og fauna 
Hen over sommeren fik vi af flere omgange  
nedkæmpet den voldsomme vækst af  
trådalger. Det har givet rigtige vandplanter  
gode vækstbetingelser til  gavn for søens 
fauna  og  omsætning af næringsstoffer. Med 
mine beskedne botaniske kundskaber og en 
stak florabøger under armen har jeg forsøgt 
at bestemme, hvad det er der gror derude. 
Vandplanter  i søen:  
Svømmende vandaks + 2-3 andre svært 
bestemmelige vandaksarter.  
Muligvis børstebladet vandaks, græsvandaks 
og hjertebladet vandaks. De er alle flerårige, 
og visner og synker til bunds i det sene 
efterår. 
De sidstnævnte 2-3 arter har bredt sig vildt 
meget og ses nu blomstrende som 
grødeklatter på overfladen. Måske der bliver 
behov for at begrænse væksten, så søen ikke 
lukker til. I alle tilfælde vil det være en god ide 
at få halet noget af grøden i land inden den 
spreder frø og synker til bunds. 
I søkanten: 
Bredbladet dunhammer, sø kogleaks og 
muligvis lysesiv el. star.  
Sikker bestemmelse er nok først mulig, når 
de har blomstret engang til næste år. 
Dunhammer har det med at brede sig så 
voldsomt via rodstængler, at den i løbet af få 
år kan få sådan en lavvandet sø til at gro til.  
Vi kommer helt sikkert til at skulle begrænse 
udbredelsen, hvad nogen åbenbart allerede 
er gået i gang med i den nordøstlige ende af 
søen. 
 Mit forslag er at vi lader et par bræmmer 
være i fred i den nord vestlige del af søen og 
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måske endda fremskynder processen ved at 
omplante nogle planter fra den østlige del.  
Her kan fuglene så søge ly og  bygge rede.  
Men lad os tage en snak om det. I øvrigt  
 
skulle bladskud og spidsen af rodstængler fra 
dunhammer vistnok være en delikatesse. 
På bredderne: 
Vejbredskeblad og tiggerranunkel.  
De er begge biarter. Tiggerranunkel 
indeholder en ætsende saft, som tiggerne før 
i tiden smurte på hænder og ansigt for at få 
medynk og lidt flere skillinger i kassen. Deraf 
navnet.  
Den skulle i øvrigt være giftig for dyr, hvad 
fårene ikke lige tænkte over, da de som det 
første kastede sig over mængderne af 
fuldvoksen, saftig tiggerranunkel sidste år. 
På søfolden: 
Har p.t. talt op til 7-8 forskellige, blomstrende 
”ukrudter”. Flere kan fint komme til, hvis 
folden fremover ikke bliver græsset så hårdt 
ned af fårene.  
Måske vi skulle nøjes med at lade hestene 
afgræsse søfolden. Det ville gøre det muligt 
at frede søkanten med dens planter og 
fugleliv og i det hele taget skabe større  
biodiversitet i hele folden. 
Erik 
 
 
Kirsebærtræ i frugthaven fældes 
Forslag til næste  fællesmøde 
Kirsebærtræet har vokset sig højt og bredt. 
Det skygger så meget for nabohusene, at 
man kan undre sig over at beboerne ikke for 
længst har gjort vrøvl . Desuden dominerer 
det de nærmeste æbletræer, og mig bekendt 
har det aldrig kastet frugter af sig. Alt i alt vil 
vi nok gøre både os selv og vores tålmodige 
naboer i Skeltoften en tjeneste ved at fælde 
træet på kommende arbejdsweekend. 
Erik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


