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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: 
Onsd. d. 6. oktober 
Torsd d. 4. november 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Onsd. d. 27. oktober 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd. D. 30. oktober Hus 21 
Torsd. d. 4. november Hus 14 Lene og Hanne  
Lørd. D. 13. november Hus 18 
Sønd. d. 14. november Hus 21 
Lørd./sønd. d. 20/21. november Hus 23 
Lørd. D. 25. december Hus18 
Lørd. D. 26. december Hus 4 
Mand. d. 27. december Hus 5 
Tirsd. d. 28. december Hus 15 
Onsd. d. 29. december Hus 11 
 
 
2011: 
Lørd. D. 22. januar Hus2 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 10. okt. kl. 10 
Stamgruppe 3: 
Peter (3) + Villads + Kamille 
Kirstine + Esther 
Morten + Niels 
Jørgen (15) 
Mikael+ Morten 
Jens K 
Lotte (4) 
Inge + Victor 
Anne-Lise 
 
 
 
Fødselsdage: 
Esther fylder 11 år tirsd. d. 12. oktober 
 

 
 
Tillykke! 
 
 
 
 
Kære bofæller.  
Jeg har mistet min rød/sorte ret nye Tenson 
jakke .  
Den blev fjernet tirsdag d. 28/9 fra entreen i 
fælleshuset mellem kl. 18,30 og 19,15, altså 
mens vi spiste fællesspisning. Der var mange  
mennesker ud og ind hele tiden. Har nogen 
lagt mærke til nogen, der ikke plejer at være 
her da ? Det tegner desværre til, at det 
handler om tyveri, siden der ikke er nogen, 
der har reageret på mit opslag på døren i 
fælleshuset. 
Jeg er ked af at have mistet den gode, dyre 
jakke.  
 
Kærlig hilsen   
Torben Herbøl, hus 19 
 
 
 
 
 



 2

Fiskekongen 
Vi kan ringe til ham og bestille fisk 
 
 
Fiskekongen 
Reg. Nr. 2107 
Kontonr. 43822316636 
Mrk. Tlf+adresse 
Tlf. 30491973 
 
 
 
 
Skraldepyromanen  
er afsløret 
  
Som bekendt har vi haft ildebrand i en 
skraldespand på Sydtorvet. Trods en hurtig 
brandudrykning fra Lenes side med grøn 
vandkande lykkedes det ikke at redde 
brædderne på skraldestativet. 
Efter en intens brandteknisk undersøgelse 
fandt vi ud af, at der sjældent er langt mellem 
brandmand og pyroman. Det var nemlig 
Jakob, der rituelt havde brændt nogle af sine 
gamle skolebøger af, og ikke fået slukket 
gløderne ordentligt inden de røg i 
skraldespanden. 
Så nu vil Jakob sørge for, at der kommer nye 
brædder på stativet. 
  
  
mvh. Arne 
  
  
 
 
Forslag til fællesmøde: 
  
Det foreslås, at der nedsættes et udvalg, som 
fremlægger et forslag til restrukturering af 
marken, som opfylder følgende krav: 
  
- Det skal sikre optimal adgang for bofæller 
og motivere til brug af marken. 
- Søen skal hegnes ind på en måde, som 
både er æstetisk og funktionel samt sikrer at 
ingen små børn kan komme ned til søen 
- Søen reguleres, så den får cirka 70% af 
nuværende størrelse 
- Marken skal indeholde bålplads 
  
Der ud over foreslåes det, at der nedsættes 
et biotopudvalg, som gennem indhentning af 

sagkyndig bistand kommer med et forslag til 
søens fremtid - herunder særligt: 
  
- Kanterne - skal der være flade sumpkanter 
eller skarpe søkanter 
- Beplantning 
- Evt. etablering af ynglepladser til fugle 
  
  
mvh. Arne 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


