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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: 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd./sønd. d. 20/21. november Hus 23 
Sønd. 28. nov. 1. sønd. i Advent Stamgr. 2 
Lørd. D. 4. december Hus 3 
Lørd. D. 11. december Hus 25 
Sønd. d. 12. dec. 3. sønd. i Advent Stamgr. 3 
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 
Nytårsaften Stamgruppe 4 
 
 
2011: 
Lørd. D. 22. januar Hus2 
Lørd. D. 29. januar Hus 24 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Sønd. d. 27. februar Arbejdssøndag 
Lørd. D. 19. marts Hus 13 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd/sønd. 20.-21. august Trivselsweekend 
Lørd. /sønd. 10.-11. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 18. september Opsamling 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
Lørd. D. 1. oktober Hus 8 
 

Rengøring sønd. d. 5. dec. kl. 10 
Stamgruppe 5: 
Helge + Emilie 
Jørgen (17) 
Bo og Christoffer 
Torben (19) 
Dorthe 
Hanne J.  
Karen Sofie + Sara 
Hjørdis 
 
 
Fødselsdage: 
 
Erik fylder 66 år torsd. d. 2. december 
 

 
 
Tillykke! 
 
 
 
Kursus i beskæring af frugttræer 
 
Søndag d. 6. februar 2011 kl. 12.00 kommer 
Henrik Mortensen fra Frydenlund 
Frugtplantage i Vedbæk. Først giver han en 
generel introduktion og teori (i fælleshuset), 
derefter viser han os det i praksis på nogle af 
vore frugttræer.  
NB! Det er nødvendigt, at der er en eller to 
bofæller med motorsav til stede. 
Mette/24 
 
 
 
Hygge og samvær (til Gerda og alle 
andre m/k) 
 
Jeg har set, at vi har en sauna, men er der 
nogen, der bruger den?  
Jeg vil meget gerne i sauna, men det er så 
kedeligt at sidde der alene. 
Mette/24 
 
 



 2

Møbler til salg 
I forbindelse med indretning af kontor, har vi 
fået en stort, hvidt skrivebord (fra Ikea)og et 
lille skab til børneværelse i overskud. 
Møblerne kan købes til en beskeden pris af 
50 kr pr stk. Så får børnene lidt for salg af 
deres møbler. 
 
Møblerne kan beses og evt afhentes i nr 1. 
 
Mvh Lotte 
 
 
 
Vinter 
Gode venner. 
Nu er vinteren her og sneen er lige om 
hjørnet. 
Traktoren er køreklar og parat til at tage 
kampen op med det hvide element og vi vil 
gøre vort bedste for at holde strædet og de 3 
tilkørselsveje ryddet morgen og aften. 
Vi håber så også, at det lykkes bestyrelsen af 
skaffe en snerydder med lidt større gear til at 
rydde P-pladsen og vejen ud til Teglgårdsvej 
- ellers prøver vi med vores egen. 
 
Bemærk: Dette er en hjælp til jer der udføres 
ganske frivilligt. I har alle det juridiske ansvar 
for at holde ryddet jvnf. vor snerydningsplan - 
Bakkens tro tjenere har ingen ansvar. Heller 
ikke hvis kosten sender fx en sten afsted, 
som er så uheldig at ramme en rude eller en 
bil eller ????, ja så er det bare bad luck....for 
Jer. Bakkens fælles forsikring dækker 
muligvis, men den uheldige traktorfører og 
dennes forsikring bliver ikke involveret. 
 
Og så lige en sur bøvs til sidst: Traktoren skal 
nu ud af længen flere gange om dagen og 
der skal være plads til at servicere den i 
længen i hele vinterperioden. Det kræver god 
plads både foran, bagved og til siderne og vi 
gider ikke flytte rundt på jeres ting hele 
tiden........bare for at kunne feje sne....for Jer. 
 
Det betyder at: 
 
Cykler, skabe, dæk - ja alt muligt privat må 
IKKE opbevares i traktorrummet hverken 
midlertidigt eller permanent. 
 
Der skal være frit udenfor porten i hele 
portens bredde og 5 meter ud - her skal der 
ryddes så traktoren kan vendes og bakkes 

ind i længen. Kommer der meget sne eller det 
fyger sammen foran porten er det eneste 
måde traktoren kommer ud på igen - ved at 
feje sig ud. 
 
Parkering - både midlertidigt og for natten må 
ikke ske i indkørslen til gården - dvs. mindst 2 
meters frirum ud fra den hvide læmur og i 
hele bredden ind til gårdspladsen (det 
betyder selvfølgelig også at gårdspladsen er 
et no-go for parkering). Det er den eneste vej 
ud for traktoren - med kosten monteret kan 
den ikke køre ned foran grisehuset. 
 
Og husk så lige at bjerge jeres grus - det 
ligger på gårdspladsen har Erik skrevet 
tidligere og det er ikke meget bevendt når det 
er frosset sammen til en sten. 
 
Bedste hilsener 
Ole EP  
 
 
 
 
De små køkkenhaver. 
 
Hvem ejer disse køkkenhaver ?   
Det gør naturligvis bofællesskabet. Men 
haverne bestyres af den bofælle/ familie, der 
passer haven og høster afgrøderne. 
Når en opdyrket køkkenhave bliver ledig, 
overgår den i princippet igen til 
bofællesskabet, så nye 
køkkenhaveinteresserede fæller kan stille op i 
kø. 
Jeg håber, bofællesskabet vil beslutte, at den 
afgående køkkenhavebestyrer får lov til at 
finde sin afløser. Jeg har svært ved at finde 
en bedre model. 
Det glædelige er at alle, der ønsker en 
køkkenhave, kan få det. Vi har kanter og 
hjørner nok til alle 27 huse. 
Det er dejligt at have en køkkenhave. Det 
giver mange ” årets gang ”  oplevelser, 
legemuligheder for både børn og voksne, 
glæde, liv på marken, friske grøntsager, 
motion og frisk luft. 
Hilsen Anne-Lise.       
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Dyreetik, dansk og økologi 

Forbrugerne – og hermed menes også alle os 
på Bakken- lukker øjnene for lidelser, bare 
det vi spiser er billigt. Jeg håber, at jeg med 
denne skrivelse og efterfølgende debat på 
fællesmøde, kan skabe fokus på vores 
ansvar som forbrugere og indkøb af mad til 
fællesspisning. Skal vi spise kyllinger, der har 
været låst fast på en kvadratmeter sammen 
med tyve andre kyllinger og har været udsat 
for så voldsomme vækstrater, at benene 
knækker under dem, og skal vi støtte de 
landmænd, der spærrer deres grise inde i 
burer der er mindre end grisene selv?  

Ud over at det er dyremishandling, kan det 
heller ikke være sundt at spise dyr der har 
levet et stresset og indeklemt liv. Går vi 
skridtet længere ud og køber udenlandsk 
fordi det er endnu billigere, kan vi risikere, at 
dyrene har fået medicin før sygdommen 
opstår. Denne politik med at behandle forud 
bruges i flere lande, men er så vidt jeg er 
informeret via samtale med 
kyllingeproducenten De 5 Gaarde, er det ikke 
tilladt i Danmark.  

Det samme gælder med grønt, hvor de f. eks 
i Holland som standard sprøjter med 
pesticider, som de blander op i vandet. Nogle 
pesticider kan påvirke vores nervesystem, 
mens andre mistænkes for at påvirke 
hormonsystemet eller være 
kræftfremkaldende. Det er ikke kun 
menneskers sundhed, der kan tage skade af 
pesticiderne, men også det omgivende miljø, 
hvor stofferne kan skade andre dyr og planter 
end dem, de oprindeligt var tiltænkt. 

 

Jeg har et ønske om, at vi på Bakken tager 
ansvar for os selv, for de andre og for miljøet 
og foretager vores indkøb med omtanke. 
Måske det er for dyrt at købe økologiske 
kyllinger, det er vi mange om at afgøre, men 
så i det mindste købe danske, fritgående 
kyllinger. Det samme gælder for frugt og 

grønt; kan det ikke være økologisk så i det 
mindste dansk. Så "sparer" vi også 
transporten. 

Jeg giver gerne lidt mere pr måltid frem for at 
gå på kompromis med dyrevelfærd og miljø.  

 

Mvh Lotte (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


