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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: 
2010: 
Tirsd. d. 7. september 
Onsd. d. 6. oktober 
Torsd d. 4. november 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Mand. d. 30. august 
Tirsd. d. 21. september 
Onsd. d. 27. oktober 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd. D. 4. september Hus 7 
Lørd. D. 11. sept. Hus 23 
Lørd. D. 25. september Hus 9 
Arbejdsweekend: lørd. d 18.-19. sept. 
Arbejdsweek-end Opfølgning sønd. d. 26.sept. 
 
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. 5. september kl. 10 
Stamgruppe 6: 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Lisbeth 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben (18) 
 
 
 
 
Fødselsdage: 
Mathilde fylder 4 år onsd. d. 1. september 
Nicolaj fylder 18 år lørd. D. 4. september 
Peter Sø fylder 68 år sønd. d. 5. september 
Jens (6) fylder 10 år mand. d. 6. september 
 

 
 
Tillykke! 
 
 
 
Mere fra jubilæet 
Kære Bakkefolk. 

Tak for en forrygende dag til Bakkens 
jubilæum. 

Udover indholdet på dagen, var det en 
bevægende dag for os gamle Bakkefolk. 

Årene på Bakken var nogle meget vigtige år i 
vores liv, og selvom at mange af os er flyttet 
andre steder hen, er det en stor glæde at se 
og genopleve dette dejlige sted på en meget 
festlig dag. 

De fleste af os, der har boet sammen engang 
var til stede på dagen. 
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Det var en stor oplevelse at gense og se alle 
disse herlige gamle bofæller og deres børn 
og børnebørn. 

Mange af os har en dyb veneration for de 
mennesker ,som vi har boet sammen med, 
da vi var unge og vores børn var små. 

Udover alle de gamle bofæller, som var en 
fornøjelse at gense, er der alle jer, som lever 
livet videre på Bakken, og som sørgede for, 
at vi fik en fantastisk dag. I skal have tak for 
jeres store indsats. 

Vi håber at I vil gentage successen, selvom 
det har været et kæmpe arbejde for jer 
allesammen. synes vi der var til stede, at det 
var det hele værd. 

Kærlig hilsen 

Jan og Annette hus 23 (engang) 
 
 
Kære Ole og øvrige bofæller. Tak for en dejlig 
30 års fødselsdags fest. Mange hilsener fra 
Anni og Finn. 
 
 
Kære Ole & Co.  
 
Jeg vil gerne takke jer for et flot arrangement 
der var en fin blanding af historie, nostalgi og 
det moderne Bakken.  
 
Vi er utvivlsomt mange fraflyttere, hvor tiden 
på Bakken har sin evige plads i vores hjerter. 
 
Hilsen Peter Fotopoulos 
 
 
Kære Ole og alle nuværende bofæller på 
Bakken. 
1000 tak for den fantastiske fødselsdagsfest, 
det var en flot dag med dejlig stemning i 
strædet, og utroligt, at bofællerne kunne 
overkomme så stort et arrangement.  
Herligt at møde de gamle bofæller fra den 
første tid, alle husker pionerårene som noget 
specielt værdifuldt i deres liv.  
Hils omkring. 
Kæ hi Ulla 
 

Hej Ole Gerda Jørgen  
 
tak for jeres flotte program, jeg har nu et 
overblik over dagens stabasser i restauranten 
og kan se at det er muligt at komme til 
bakkefesten, bedre sent end aldrig sir man 
jo.. 
 
jeg glæder mig til at komme forbi  og møde 
jer igen alle sammen.  
 
Jeg tager min kæreste Karina med.  
 
 
Venlig hilsen 
Jan Hurtigkarl 
 
 
Hvem er Bakkefolket? 
Blot til overvejelse: Af Jens Keiding har jeg 
ladet mig fortælle, at de to gange Stine – 
Stine Keidig og Stine Müller – på 
fødselsdagen snakkede om, at de egentlig 
godt kunne lide at vide, hvem der har boet i 
husene og hvornår. 
Det fik mig til at tænke på vores særudgivelse 
fra år 2000: ”Bakspejlet og frontruden”, hvor 
alle fæller indtil det år var omtalt. Hvis 
teksterne endnu findes som tekstfiler (Gør de 
det, Hjørdis?) kunne man overveje at lægge 
dem ud på hjemmesiden suppleret med de 
”nye” fæller, der er kommet til siden. 
Ole S. – hus 7 
 
 
 
Igen fejlede jeg 
Da jeg sidste lørdag i fødselsdagstalen 
nævnte de bofæller, der etablerede Bakken 
uden at vide, om de købte katten i sækken på 
et tidspunkt, da renten var over 20, begik jeg 
fejl ved i hvert fald hus 2 og hus 17. 
Det var ikke Peter Armfelt, der etablerede sig 
i hus 2, men Peter Dahl, og hvad vigtigere er 
ikke alene, men sammen med Irene Dahl 
(undskyld Irene.) 
…og for hus 17 stod Jørgen Skielboe og 
Hanne Sloth. 
I mit svar til Mikael Fotopoulos har jeg - 
apropos hans takkebrev andet sted i bladet - 
forklaret, at jeg ikke er noget lokomotiv på 
Bakken i dag, som jeg var i årene 1975-80, 
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men en ganske almindelig bofælle (i det 
omfang sådanne findes), der blot sammen 
med andre havde brugt megen tid og energi 
på at få stablet fødselsdagsfesten på benene. 
 
Den korrekte (forhåbentlig) liste over Bakkens 
grundlæggere er altså 
Hus 1 Karles Eriksen 
Hus 2 Irene og Peter Dahl 
Hus 3 Annie Jørgensen og Finn Frandsen 
Hus 4 Alice og Henrik Vogel 
Hus 5 Anne Lise og Hedin Müller 
Hus 6 Ruth Brøchner og Niels Stensgaard 
Hus 7 Hanne Askelund J. og Ole Sejer 
Jørgensen 
Hus 8 Arne og Libby Arcel 
Hus 9 Ole Broløs 
Hus 10 Ulla og Georgos Fotopoulos 
Hus 11 Annette og Ole Nordland 
Hus 12 Ulla og Axel Malchow Møller 
Hus 13 Lisbeth og Henrik Davidsen 
Hus 14 Hanne og Finn Vedel Petersen 
Hus 15 Janne og Mikael Rosenmeier 
Hus 16 Flemming Christensen 
Hus 17 Hanne Sloth og Jørgen Skielboe 
Hus 18 Lisbeth Caspersen og Niels 
Rasmussen 
Hus 19 Gerda og Torben Herbøl 
Hus 20 Marie og Niels Andersson  
Hus 21 Lisbeth og Robert Grünberger 
Hus 22 Ulse Thorstholm og Carsten Kjellerup 
Hus 23 Annette og Jan Andersson 
Hus 24 Ulla og Bjørn Helstrup 
Hus 25 Marianne Møhl 
 
Ole S. - Hus 7 
 
 
 
Kære Bofæller 
  
Er der nogen af jer, der har lyst til at være 
værter ved det årlige besøg for amerikanske 
DIS-studerende, der bl.a. undervises i 
arkitektur og ofte har en stor interesse i at se 
og fotografere vores bofællesskab? De 
kommer som regel i grupper a 4, der skal 
udarbejde et fælles projekt om deres besøg.  
  
I år er det enten lørdag den 28/8, hvor de kan 
komme et par timer formiddag eller 
eftermiddag.  

Eller det er mandag den 30/8, hvor de først 
kan være her ved 18-tiden. Vi har selv en del 
gange haft en gruppe med til mad, for det er 
en meget illustrativ måde at vise 
bofællesskabet frem på.  
  
I kan melde jeres interesse hos mig eller 
direkte til DIS ved Eva Frederiksen, 
efr@dis.dk eller 24 25 27 40. Så hurtigt som 
muligt og allersenest torsdag den 26. august. 
  
Tak for jeres hjælp. 
  
Anne-Dorthe 
 
 
 
 
Referat fra fællesmøde 17. juni 2010. 
Tilstede: Hus 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26C 
 
1 Ordstyrer Arne påtog sig 

jobbet 
2 Referent Jens 
 
3 Dagsorden godkendt 
4 Referat fra sidste fællesmøde 

Godkendt  
5 Nyt fra bestyrelse 

Sø på marken. Erik redegjorde for 
konsultationer med kommune og 
forgæves forsøg på at fremskaffe 
drænkort. Vi arbejder fortsat på at få 
afklaret om ’nogen’ har gravet 
drænrør over   
Olietanke: Mik oplyste at olietanke 
gerne må blive liggende, hvor de er 
forudsat at de er tomme og studsene 
er plomberede. 
Per 1. august skal alle tanke være 
lokaliserede og studsene gravet fri. 
Ansvaret herfor påhviler fyrgrupperne. 
Ole Sejer vil kontakte brøndgraver for 
eventuelt at få status bedre belyst og 
vil efterfølgende orientere bestyrelsen. 
 

6 Punkter til beslutning 
Ekstern Bakkanal: Besluttedes at 
Bakkanalen kan distribueres til folk på 
nuværende cc-liste samt til 
kommende Bakke-beboere, dvs. 
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købere, som har underskrevet 
slutseddel. 
Legehus til sydtorvet: Efter nogen 
debat besluttedes det at bevilge op til 
2500 kr til projektet: Det aftaltes at 
anskaffe et flytbart legehus i træ i 
afdæmpede farver med plads og 
adgangsforhold til at legeredskaber 
efter legen efterlades inde i huset og 
ikke flydende rundt på sydtorvet. 
 

7 Punkter til debat 
Udkast til struktur for beslutning 
om eventuel bygning af ekstra 
mindre huse på Bakken: Arne 
fremlagde et strukturforslag. Der var 
enighed om at det var vigtigt med en 
struktur-debat, men at det især var 
vigtigt at få gennemdiskuteret det 
overordnede formål. Det besluttedes 
derfor at afsætte et fællesmøde 
(første af slagsen efter jubilæet) med 
formålet for projektet som det eneste 
punkt på dagsordenen. Vi er nødt til at 
finde ud at om vi overhovedet vil det 
her. 
Hvis ja, må vi senere finde ud af 
hvordan. 
Hvis nej, har vi undgået at bruge 
unødigt krudt på sagen. 
Glasordningen: Erik havde gravet i 
sagen og var blevet forsikret om at 
vi fortsat både kan få fjernet  
A: glasflasker (vin, spiritus, sodaband 
mm) og  
B: andre glasvarer (syltetøjsglas, 
nescafeglas mv.) 
forudsat at glassene er ’rimeligt’ 
rengjorte og forudsat at de to 
kategorier af glas placeres i hver sin 
container. 
Vi vil derfor forsøge os med den 
ordning. Der bliver sat skiltning op, 
som klart markerer, hvad der skal 
puttes hvor, og bofællerne 
indskærpes at forsøge at dumpe i 
henhold til skiltningen. 
  
 

8 Udvalg og opfølgning på opgaver 
Jubilæet: Jørgen S gennemgik 
aktivitetslisten på opslagstavlen og 
der blev snakket igennem hvor langt 

vi er, og hvad vi mangler. Gruppe-
aktiviteter bedes indmeldt til styre 
komiteen (Ole Sejer, Jørgen S og 
Gerda). Der diskuteredes om vi skulle 
have en plan B klar for husning og 
bespisning af gæster i tilfælde af 
dårligt vejr og om vi eventuelt skulle 
leje et telt i lighed med, hvad der blev 
gjort til 25-års jubilæet. 
Byggesag/vinduessag hus 20: Det 
blev besluttet at sagen skal køres 
igennem på normal vis, dvs. med fuldt 
oplyst behandling på fællesmøde kort 
efter sommerferien  
Gulv i fælleshus: Ole E-P redegjorde 
for at nuværende mangler/problemer 
rettes af gulvlæggerne og at alle 
garantier vil være gældende. 
Fremover skal vi selv – efter en 
grundig vejledning herom – stå for 
vedligehold og efterbehandling af 
gulvet. 

  
 
8 Eventuelt  

Det blev oplyst at udendørslamper er i 
fare for at skvatte ned 

At der er problemer med 
maskinparken i vaskeriet 

At hjemmesiden bør gennemlæses 
grundigt for stavefejl og unøjagtigheder. 

        
Så var der endelig rødvin og ost – 
bestyrelsen benyttede lejligheden til at 
gøre afbigt for den katastrofale nød, 
der opstod til generalforsamlingen, da 
det viste sig, at vi hverken kunne 
mønstre ost, rødvin eller en vinkyper. 
 
Jens 
 
  

 
 
 
Kære Bofæller 
  
Jeg vil gerne oprette sammen med en 
medstuderende et trænings hold i kbh som 
en del af vores uddannelse. Vi har fået nogle 
gode lokaler på Vesterbro Kulturhus. 
Konceptet er kropstræning med kondition, 
styrke, strejk og så vil vi arbejde 
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stresshåndtering, afspænding, etc. og 
fordybe os i krop-psyke sammenhæng. 
  
Vi mangler stædig ´deltager og derfor vil jeg 
høre om i ikke har venner eller bekendte der 
bor i kbh og kunne synes det ville være 
spændende. 
  
Jeg vedhæfter yderligger information om 
holdet. 
  
Mange tak for hjælpen 
Brigitte 
 
 
 
Vi har haft indbrud i vores bil, der blev stålet 
en airbag. Tyvene kom  
ind ved at smadre en rude. 
 
Morten 
 
Øv - det er ud som om vi skal alle holde 
vågent øje på færdslen på og omkring p-
pladsen. 
 
F.eks. observerede jeg - dagen efter at 
Mettes bil blev sjålet - en person, der rodede 
med instrumentbrættet i en sort VW golf, som 
holdt på den grusplads, som ligger til højre på 
strækningen fra TGV til vores nye indkørsel.  
 
Bilen holdt - ligesom andre har gjort før den - 
lidt underlig henkastet på pladsen, hvorfor jeg 
kontaktede Helsingør Politi og fortalte dem, at 
der var lidt mystisk aktivitet på netop den 
plads.  
 
Jeg fortalte også at bilen havde polske plader 
og at personen havde startet bilen og kørt 
ned ad TGV, hvor den drejede til højre inden 
Fredensborgvej-rundkørslen ind til de bagved 
liggende etageejendomme. 
Jeg blev senere ringet op af en politimand 
ved navn Thomas, som fortalte, at han havde 
taget en patruljetur i området uden at finde 
noget mystisk, men at de nok skulle holde lidt 
ekstra øje på stedet.  
 
Min teori er, at pladsen benyttes som 
hensætnings- og udvekslingssted for stjålne 
biler og at tyvene så en gang imellem 
supplerer lidt op med de nærmest-stående 

biler eller dele fra dem.  
 
Da det ikke ligefrem er det mest oplagte sted 
at parkere sin bil, hvis du besøger nogen i 
nabobebyggelserne, så vil jeg foreslå, at 
bofællerne kontakter Helsingør politi, hvis I 
ser mystiske parkeringer på- eller nær 
gruspladsen. Helsingør Politi har tlf nr: 
49271448. 
 
Hvis alle gør det, så tror jeg, at vi får løst 
problemet om kort tid. 
 
K h Jørgen 
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Fællesmøde  
Mandag den 30. august 

kl. 20.30 
 

1.  Valg af ordstyrer.  

2.  Referent. Hus 18 - finder selv afløser, hvis de ikke kan komme☺  

3.  Godkendelse af dagsorden. 

4.  Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde 

5.  Nyt fra Bestyrelsen: 

• Spørgsmål til bestyrelsens referater 

• Olietanke 

6.  

 

Punkter til beslutning: 

• Proces for ”Nye boliger” v/ Arne 

7.       Punkter til debat:  

• Marketing fond v/ Arne 

• Midlertidig beslutning om søen v/ Arne 

8.  Udvalg og opfølgning på opgaver:  

• Arbejdsweekenden den 18.-19. september 

• Evaluering af Jubilæum  

9.  Eventuelt 

Vel mødt til jer alle, 

Arne 

 
 
 
 


