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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: 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
Torsdag 6/12 2012 
Tirsdag 8/1 2013 
Onsdag 6/2 2013 
Torsdag 7/3 2013 
Tirsdag 2/4 2013 (budgetmøde) 
Onsdag 10/4 2013 
Torsdag 16/5 2013 
Mandag 10/6 2013 
 
 
Fællesmøder: 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
Mandag 17/12 (cafémøde) 
Tirsdag 22/1 2013 
Onsdag 20/2 2013 
Torsdag 21/3 2013 
Onsdag 24/4 2013 (generalforsamling)  
Torsdag 30/5 2013 
Mandag 24/6 2013 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2012: 
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. 14.oktober 
Stamgruppe 6 
 
Hjørdis 
Maria + Oliver 
Bodil 
Ilse + Katrine 
Ole S. 
Jørgen 15 
Jørgen S 
Ole E.P. 
 
 
 
Fødselsdage: 
Esther fylder 13 år fred. d. 12. oktober 
 

 
 
 
Tillykke 
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Hej alle I bofæller, 
 
Så ser det ud til at både hushandel og køb er 
faldet på plads �  
Den 1 februar flytter Anne og Sebastian og 
 deres to små piger på henholdsvis 1 og 5 år 
(tror jeg nok, de er, men hæng mig ikke op på 
det) ind i hus 1, så vi har endnu lidt tid på 
Bakken, inden vi bosætter os Ved Hegnet 11. 
 
Bedste hilsner fra os alle i hus 1, der nu 
endelig kan ånde lettet op efter en noget 
neglebidende salgsproces. 
 
 
 
Pigeon-træer fra Lenes køkkenhave 
  
Lene havde i Bakkanalen 30. septemeber 
2012 et indlæg, hvori hun annoncerer, at nu 
er hendes fine pigeon-træer ved at blive store 
nok til at komme ud af æble-børnehaven.  
    Min første tanke var, at sådan et vil jeg 
gerne have i vores lille baghave. Men så kom 
jeg til at tænke på, at den slags gode tilbud 
dybest set bør kommer bofællesskabet til 
gode og ikke bare vores små private 
matrikler. Derfor vil jeg foreslå, at 
bofællesskabet køber så mange æbletræer 
som muligt af Lene til den famøse pris af 35 
kr. stykket.  
    Hvor skal de så være? Der er mange 
steder på Bakken, hvor der godt kunne stå et 
lille æbletræ - og nu har vi faktisk muligheden 
for at holde dem nede fra starten af. Forslag: 
- Jordvoldene over mod Dageløkke Ege 
- Den lille indkørsel, der forbinder Dageløkke 
Ege og vores parkeringsplads - en pigeon-
alle ville være unikt 
- "Bedet" bag tørrestativet, som p.t. stå r med 
en række små buske, en syren der tidligere 
stod i min forhave, og et par andre større 
buske 
- området ved de mange køkkenhaver i Nord 
- området tæt på Annelises og Henriks 
køkkenhaver længere mod vest 
- Sumpen, når den reorganiseres 
- Jordstykket mellem hus 21-23 og sumpen. 
Her er p.t. hyben, tjørn og meget andet, som 
vi bruger meget krudt på at barbere væk 
hvert andet år 
- Æblelunden, evt på stykket hen mod 
afslutningen af Strandgårdsvej.  
  
Mange hilsner Anne-Dorthe 

Energi der gnistrer 
 
På cafémødet om prioriteringer blev der 
fremlagt forslag til projekter, som forskellige 
grupper ville arbejde videre med. Interesse-
topscoreren handlede om overgang til 
vedvarende energi, og den energiske gruppe 
bestod (og består) af Niels, Gerda, Luis, Mik, 
Ole S og Dan. Vi fik mulighed for at ledsage 
projektet med et enkelt ord, og valgte 
"Involverende", så bl.a. derfor denne 
orientering. Hvad er der sket siden 
cafémødet? Vi har i gruppen besluttet 
følgende vision (det er så moderne) for vores 
arbejde: 
"Bakkens fælles energiforbrug gøres CO2-
neutralt i forbindelse med den kommende 
fyrudskiftning (om 2-8 år)" 
Og gruppens arbejde går så ud på at 
fremlægge planer for jer til debat og 
beslutning, der muliggør virkeliggørelse af 
visionen.  
Vi har i første omgang oplistet alle de mange 
forskellige alternative energimuligheder, vi 
kunne komme i tanker om, og besluttet, hvem 
af os der kontakter hvem og hvad i 
bestræbelserne på at blive klogere på 
mulighedernes relevans for os på Bakken. I 
første omgang har vi tilsagn fra Niels Radisch 
om at komme og hjælpe os lidt på vej i 
labyrinten. Han er teknikumingeniør og hjalp i 
sin tid meget med solfanger-projektet, og 
arbejder nu med vedvarende energiløsninger 
hos Rambøll.  
Vi skal også alle sammen i Bofællesskabet 
have mulighed for at blive klogere på emnet 
og få stillet nogle af de mange spørgsmål, der 
kan knytte sig til det. Så vi har en ambition 
om at afholde et café- eller temamøde om 
sagen inden årsskiftet. Det hører I nærmere 
om. 
Har du spørgsmål eller kommentarer til os i 
arbejdsgruppen, er du mere end velkommen 
til at kontakte os. Er det på mail, har vi fået 
etableret en mailgruppe: energnisterne@bf-
bakken.dk  
Kh Dan  
 
 
 


