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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: 
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. 11. december Hus 25 
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. D. 29. januar Hus 24 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 31. okt. kl. 10 
Stamgruppe 6: 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Lisbeth 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben (18) 
 
 
Fødselsdage: 
Morten (6) fylder 43 år mand. d. 25. oktober 
Anton fylder 19 år mand. d. 25. oktober 
Kirstine fylder 44 år torsd. d. 26. oktober 
Birgitte fylder 48 år mand. d. 1. november 
 

 
 
Tillykke! 
 
 
Vinterdæk 
 
Jeg har 4 vinterdæk (på rustne Ford Escort 
fælge) liggende til ingen verdens nytte. Er der 
nogen, der kan bruge dem, så kom og hent 
dem. De hedder: 155/80 R13 79S M&S. 
 
Hilsen Mette/24 
 
 
 
Den gode sø. 
 
Jeg har researchet lidt på, hvordan vi bedst 
sikrer at vores genopstandne sø kan blive en  
oase for vildt plante og dyreliv. 
  
Vores sø har mulighed for at udvikle sig til det 
der betegnes som en ”lavvandet sø med 
bredzonebevoksning”, hvilket skulle være en 
af de mest værdifulde og i Danmark mest 
hårdt trængte vådområdetyper. 
 



 2

 I modsætning til en gravet sø er den, udover 
at være lavvandet, bl.a. karakteriseret ved at 
den følger landskabsformerne med små vige 
og bugter, og ved at den har naturlig 
overgang og sammenhæng med 
omgivelserne.  
 
Jo bredere zonen er fra tørzone til det dybere 
vand, jo større biodiversitet.  
I tørzonen kan der komme planter som  
mjødurt og fredløs.  
I mellemzonen: engkabbeleje, gul iris, 
vandmynte, f.sk skærmplanter, stargræsser 
og andre græsser.  
I den vandmættede zone: vandranunkel, 
dunhammer, siv og tagrør. 
 I lavtvandsområdet: Åkande, vandaks og  
vandpileurt.  
De lavvandede områder og fugtige bredder er 
søens spisekammer for fouragerende el. 
rugende vadefugle, viber, gæs og ænder.  
Søtypen skulle desuden  være den bedste 
overhovedet for frøer og padder. Harer og 
ræv vil søge ned og drikke. 
 
Her et pluk af gode råd til sikring af 
vandkvalitet og biologisk mangfoldighed: 
 
Der bør være en 10-20 m. bred, udyrket  
bræmme omkring søen, hvor der ikke gødes. 
(bredere hvis søen tilføres overfladevand fra 
omliggende arealer) 
 
Der bør ikke tilplantes i eller umiddelbart 
omkring vandhullet. 
(Risiko for tilgroning. Skygge = koldt og goldt 
vandhul) 
 
Der bør ikke udsættes ænder, fisk el. andre 
dyr, og der bør ikke fodres ved vandhullet. 
(ænder tilfører mængder af organisk stof. Der 
skal ca. 1000 m2 sø til bare at bære et kuld 
ællinger. Fisk udrydder frøer og padder. Især 
karusser og guldfisk er vanskelige at holde 
nede). 
 
Der bør ikke etableres øer, opsættes 
andehuse og tæt hegn omkring søen. 
( øer fremmer tilgroning og indbyder til 
overnatningsplads for ænder og måger) 
 
Arealerne omkring søen bør vedligeholdes 
enten ved afgræsning eller ved høslet og 
bortfjernelse om efteråret. 

 (Græsningstryk bør mindskes i foråret a,h,t, 
jordrugende fugle) 
 
Kvæg giver den bedste afgræsning. De er 
mest selektive og lader flest planter stå. De 
skaber det bedste mikroklima omkring søen 
og modvirker tilgroning af det lave vand.  
Heste giver næstbedste afgræsning. 
Får tager stort set rub og stub; men kun på 
helt tørre områder. 
 
Pil, dunhammer, tagrør m..m. bør holdes 
nede regelmæssigt p.g.a. risiko for total  
tilgroning (manuelt el. græssende kvæg i 
sensommeren)  
 
Søen bør have mulighed for at gå over sine 
bredder især om foråret. 
 
Vandhullet må faktisk gerne tørre ud en gang 
i mellem. 
(omsætning af bundslam, udryddelse af fisk 
og guldsmedelarver.) 
 
Erik 
 
 
 
Forslag til fællesmødet 
Indkøb af motorsav 
 
I det lange løb bliver det både for dyrt og 
besværligt hver gang at skulle leje og 
hente/bringe motorsav til arbejdsweekender 
m.m. Og da det ser ud til at vores muligheder 
for lån af bofællesave er ved at tørre ind, vil 
jeg foreslå at vi erhverver en sav til 
fællesskabet. Sikkerhedsudstyret har vi 
allerede. 
 
Forslag til indkøb:  
Stihl kædesav  MS 250 –CB.  
Motor: 2,3 kw /3,1 HK. Sværd 16”/ 40 cm.   
Pris kr. 2995 incl. moms  
 
Saven er den type, der lejes ud de fleste  
steder, og som vi har gode erfaringer med. 
Den er professionel, stærk og lethåndterlig.  
 
Forslag til retningslinjer:  
Saven ”udlånes” kun til bofæller med 
tilstrækkelig rutine i brug af motorsav. Den er 
udelukkende til brug her på Bakkens 
fællesarealer og private haver.  
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Ved privat brug sørger brugeren selv for 
brændstof og kædeolje, rengøring og evt. 
slibning af kæde. Ved misligholdelse i 
forbindelse med privat brug er der 
erstatningspligt. Det kan for f.eks dreje sig om 
misligholdelse ved brug af forkert brændstof, 
manglende påfyldning af kædeolje, 
ødelæggelse af sværd el.kæde.  
 
Jeg påtager mig gerne opgaven med 
vedligeholdelse, evt. instruktion og udlån. 
Selve saven kan fint stå i kælderværkstedet; 
mens sværd og kæde opbevares privat eller 
aflåst, så der er styr på tingene. 
 
Erik 
 
 
 
Køkkenbanden slår til igen 
 
Vores peber/saltkværne har efterhånden 
skrantet så længe at der nu kun er 4-5 
fungerende sæt tilbage. Varmebrikse har altid 
været noget af en by i Rusland i vores 
fælleskøkken, så da der kom et godt tilbud på 
Peugeot kværne og Trip Trap varmebrikse til 
ca. halv pris har vi indkøbt 10 sæt af hver 
slags. 
Varmebriksene (10 store og 10 små) har fået 
deres faste plads i højre køkkenskuffe, 
nederst. 
De gamle kværne er sat i kælderen som 
reserve til megaarrangementer. 
Så er der indkøbt en ny kniv med gummiskaft 
fra Ikea (69kr.). sig endelig til hvis I syntes 
den er god, så vil vi indkøbe flere. 
 
Hjørdis og Erik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Fællesmøde  
Onsdag den 27. oktober 

kl. 20.30 
 

1.  Valg af ordstyrer.  

2.  Referent. Hus 20 - 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 

6.  

 

Punkter til beslutning: 

•  

7.       Punkter til debat:  

• Ekstra arbejdsweekend v/ Erik 

• Anskaffelse af Motorsav v/ Erik 

• Rammer for marker og sø v/ Arne 

8.  Udvalg og opfølgning på opgaver:  

• Snerydning v/ Erik  

9.  Eventuelt 

Vel mødt til jer alle, 

Arne 

 
 
 
 


