
 1

 

E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                            Hjemmeside: bakken0.tripod.com 
Redaktion Hjørdis                                        Deadline søndag kl. 16 00                   Redigeres af Morten 

            30. årgang                  Nr. 7          21. februar 2010 

 
 
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: 
Tirsdag d. 9. marts 
Onsdag d. 7. april 
Onsdag d. 5. maj 
Torsdag d. 3. juni  
 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Mandag d. 22. februar 
Tirsdag den 23. marts 
Onsdag den 19. maj 
Torsdag den 17. juni 
 
Generalforsamling 2010: 
Fredag den 23. april 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd. D. 27. februar Hus 9 
Arbejds weekend 17/18, april stamgr, 5 
Lørd, d. 24. april Hus 21  
Lørd./sønd. 1-2. maj Hus 3 
Konfirmationer: Hus 3,8,9,14,26A 
1+2.og 7. maj, 8+9. maj, 13+15. maj 
Skt. Hans stamgruppe 6 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring søndag d. 21. febr. kl. 10 
Stamgruppe 3 
Rengøring sønd. d. 28. febr. Kl. 10 
Stamgruppe 4 
Lene (14) + Marie + Jakob 
Ilse + Morten + Katrine 
Gerda 
Grete  
Flemming 
David + Simon 
Søren + Johanna 
Dan  
 
 
 
 
Fødselsdage: 
Simon og Ditte havde fødselsdag torsdag d. 
18. februar 
Lotte(1) fylder 41 år mand. d. 1. marts 
 

 
 
TILLYKKE 
 
 
BARNESTOL TIL CYKEL 
Hvis nogen ligger inde med en barnestol til 
bagagebæreren vil jeg meget gerne købe den 
til William 
Erik 
 
 
HAKKEJERN 
Kom for nylig forbi et uimodståeligt tilbud på 
hakkejern. Købte 6 stk a 50 kr. Jernene er 
mærket og står i fyrkælderen. Klar til 
håndtering af lugekoner og – mænd.  
Erik 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Køkkenpassiar 
 
- Hvor er det lige man finder glasskålen til 
citronpresseren? 
- I skuffen med lysestager og stearinstumper. - 
Hvor ellers? 
 
- Og kniven til foodprocessoren? 
 - I kassen med grej til røremaskinen !  
 
Sådan er der så meget og gudskelov og tak for at 
der både er plaster og forbindinger ved hånden. 
 
Kaffemaskinen er på plads igen. Tak til Mik for 
transport frem og tilbage. Maskinen bør i øvrigt 
afkalkes noget hyppigere, hvis vi vil undgå 
tilsanding. Afkalkning for hver 20-25 kander 
tilrådes. 
Forslag: Afkalkning hver tredje uge –ekstra 
rengøringstjans for 2 stamgrupper.  
 
Div. køkkengrej er suppleret. Vi har bl.a. anskaffet 
nye serveringsøser og ta-ting til salat og pasta 
m.m. - 10 stk. af hver slags. Desuden en 
pastaindsats, egnet til dyppekogning af mindre 
portioner frisk pasta og blanchering af grøntsager 
m.m.  
Indsatsen er placeret i komfurskabet. 
 
Skuffer og skabe er rengjort og ryddet op. Noget 
af grejet har flyttet plads og mærkningen er 
fornyet. 
 
 Fordelene ved faste placeringer af køkkengrej er 
vist indlysende, især for næste madhold. Så 
måske vi kunne give det lidt mere 
opmærksomhed i kampens hede. 
 
Ligesom det vil være en rigtig god idé at samle 
salatslynge, foodprocessor og grøntsags-hakker 
efter brug. Specielt kniven til food-processoren 
bør af flere gode grunde have sin faste plads i 
beholderen. 
 
NB!   Et stk. fjerkræsaks og et stk. nøddeknækker 
må gerne finde vej tilbage til skufferne. 
 
Erik 
 
 
Opgaver til søndagsrengøringen 
Beslutningsforslag til fællesmøde 22.02 
(Oplægget fra fællesmødet 28.01 med tilføjelser) 
 
Skralderum 
Oprydning og rydning af sne i skralderum og 
på adgangssti indgår som fast rutine i 

søndagsrengøringen og om nødvendigt med 
bortkørsel af overskudsaviser/pap søndag før 
tømning.  
 
Den stamgruppe, der har skralderummet som 
særopgave, kører fortsat syltetøjsglas og 
plastdunke m.m. på containerpladsen. 
 
 
Afkalkning af kaffemaskine 
To stamgrupper får som særopgave at 
afkalke kaffemaskinen, så den bliver afkalket 
hver tredje uge. 
 
 
Ansvarlig for skraldeordning 
holder styr på externe aftaler, handler når der 
opstår uregelmæssigheder og informerer 
bofæller om tømningstidspunkter m.m.  
 
Til orientering.  
Dagrenovation tømmes onsdage.  
Aviser tømmes tirsdag el. onsdag i lige uger. 
Pap tømmes fredag i ulige uger. 
Se opslag på opslagstavlen. 
 
 
Erik 
 
 
 
Kære bofæller. 
Jeg har tidligere skrevet til jer angående Sevan. 
Hun er fra Iraq.  Hun kom til Danmark som 10 årig 
og har i 11 år flyttet rundt mellem de danske 
asylcentre. Lige nu bor hun i Kongelundscentret. 
Hun søger igen, igen, igen om opholdstilladelse.  
Hun har indenfor det sidste år, i 2 omgange været 
indlagt på 2 forskellige psykiatriske afdelinger, 
Hillerød og Amager.  
På trods af hendes psykiske problemer er hun i 
gang med HF enkeltfag på Det Frie Gymnasium 
(matematik og biologi) samt VUC online (dansk og 
engelsk) takket være økonomisk hjælp fra 16 
huse her på Bakken.  
Hun er en meget ihærdig og velbegavet ung pige. 
Jeg hjælper hende med lektierne ca en gang om 
ugen 3-4 timer.  
Sevan får fra Kongelundscentret 700 kr hver 14. 
dag plus togkort til Det Frie Gymnasium. For disse 
50 kr om dagen skal hun betale al sin mad, tøj og 
alle personlige nødvendigheder. Det lader sig ikke 
gøre, så derfor springer hun frokosten over ( 
hvilket hun hårdt presset indrømmede ). Hun 
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tager et glas vand som frokost. Det er ikke 
befordrende for hverken koncentration og 
velbefindende.  
For 20 kr om dagen kan hun købe sig en god 
frokost på sit gymnasium. Det er en udgift på 100 
kr på en arbejdsuge. Hvis 16 huse igen ville 
betale 100 kr ville Sevan kunne spise frokost helt 
frem til midt i juni.  
Jeg lyder næsten som konen med æggene . 
Send mig en mail eller en sms ( 52886206 ) hvis 
du vil give et bidrag til Sevans frokostlegat. 
 
Kærlig hilsen Sevans kontaktbedstemor Anne-
Lise.   
 
 
 
Nu flytter vi fra hus 24 
På fredag den 26. februar kommer flyttebilen kl. 
8.00, hvor vi også låner traileren.  
Mette Iversen overtager huset mandag den 1. 
marts.  
Vi giver et lille ”farvelglas” i fælleshuset fredag 
den 5. marts kl. 18.00.  
Naturligvis er vi kede af, at skulle sige farvel til jer 
dejlige bofæller, og vi ved, at vi kommer til at 
savne jeres selskab.  
I er alle velkomne til at kigge forbi hos os. Vores 
nye adresse er: 
Slotsdalen 149 
2970 Hørsholm 
Tel. 49193244 
@: thomas.bender@linguavitae.com 
 
På gensyn 
Thomas & Grete 
 
 
 

GRØN VÆKST 
Oplæg til fællesmøde 28.01.2010. 

(bakkemail 27.01.) 
 

Forslag til projekter i prioriteret rækkefølge. 
 
 
ARBEJDSWEEKENDER 2010 
 
”Vestskoven”  
Ammetræerne fældes og fjernes. 
 ( pil, birk, poppel, rødel. ) 
Bjørneklobekæmpelse. 
Kraftig buskrydder, motorsave og 
sikkerhedsudstyr. 
Forår. 
 
Fælleshus øst/tidligere voldareal. 

Hurtigtvoksende  buskbeplantning mellem 
rønnebærtræerne i smal bræmme yderst mod 
asfalten. 
Muld og græs/ blomsterblanding  på øvrige areal. 
Muld, buskplanter, græs/blomsterblanding. Tromle 
og evt. lille rendegraver. 
Forår. 
 
Sydtorv 
Beplantning mellem asfaltsti og hus 24, 25 som 
understregning af ellipseformen.  
Forslag : Surbær, Melonia Melanocarpa. 
Selve pladsen omdannes til ”byhave” m. rum for 
ophold og småbørnslegeplads.. 
Forslag: småtræer og buske. Stauder og 
blomster. 
Lille rendegraver, muld, planter m.m. 
Forår/efterår. 
 
Stræde 
Langsigtet udskiftning af rønnebærtræer med nyt 
karaktertræ. 
Forslag: ”Robin Hill”, Amelanchier Arborea 
(bærmispelart uden bær, desværre) 
Max højde 6-8 m., slank krone, egnet for 
beskæring. 
 
Forår:  Enkelte, udvalgte røn fældes. 
Udvælgelseskriterier: Størrelse, udseende, 
asfaltødelæggende. 
 
Efterår:  Evt. genplantning med nyt træ (fjerne 
stød, fræse rødder)  
Motorsav, rodfræser, muld, træer. 
 
 
Plantekasser 
Beplantning af lodrette sider mod stræde med 
vedbend. 
Stiklinger klippes af eksisterende vedbend og 
prikles direkte ind i plantekassernes mellemrum. 
Efterår 
 
 
 
ARBEJDSWEEKENDER 2011 
 
 Stræde 
Udskiftning af røn med  nyt karaktertræ fortsætter. 
 
Gårdhave 
Styning af hækketræerne (Naur) mod øst.  
 
 
Svellemur mod nord. 
Plantning af vedbend el. bøg langs svellemurens 
bund. 
Styning el. fældning af pil ? 
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Evt. muld, planter. Evt lille rendegraver. 
 
Sumpen 
Beplantning med enkelte frugttræer og frugtbuske. 
Højt græs og vilde blomster. 
Nænsom beskæring af læhegnet mod øst. 
 
Steffen, Lone og Erik 
 
 
 

GRØN VÆKST 
 

Detailjering af oplæg fra fællesmødet 28.01 
Helt for egen regning, da vinterferie og 
fællesmøde umiddelbart efter er kommet lidt bag 
på udvalget 
 
ARBEJDSWEEKEND, FORÅRET 2010 
 
”Vestskoven”  
Ammetræerne fældes og fjernes. 
D.v.s træer som pil, birk, poppel, rødel.  
Bjørneklobekæmpelse. 
 
Materiel: Kraftig buskrydder, 2 motorsave med 
sikkerhedsudstyr. 
 
Fælleshus øst/tidligere voldareal. 
Beplantning bag rønnebærtræerne i smal 
bræmme langs P-plads. 
Buskene plantes med ca. 1,5 m. afstand. 
Beplantningen vil med tiden fremstå som et 3-4 m. 
højt uklippet hegn af fsk. buske, udvalgt ud fra 
kriterier som blomstring, bærdannelse, duft og 
efterårsløv. 
Egnede buske kunne være:  
Uægte jasmin, dværgmispel, hvid kornel, 
æblerose, syren, snebolle, sommerfuglebusk, 
hyld, benved. 
 
Materiel m.m.  
17 buskplanter, 2m3 muld, minigraver. 
 
Øvrige del af voldarealet: 
Planering. Udlægning af 3-4 cm tykt muldlag. 
Tilsåning med græs/blomsterblanding. 
 
Materiel m.m. 
Frøblanding til 125 m2. 5m3 muld. Motorbør, 
tromle. 
 
Sydtorvsafgrænsning 
Buskbeplantning mellem asfaltsti og plantekasser 
langs hus 24, 25 som understregning af 
ellipseformen.  
Forslag : Surbær, Melonia Melanocarpa. 

(hvide blomster, sorte bær, rødt efterårsløv). 
Planteafstand ca. 1,25 m. Sluthøjde ca. 1,5 m 
 
Materiel m.m. 
9 planter, 1m3 muld, minigraver, motorbør. 
 
 
Sydtorvet 
Beplantes som ”byhave” m. rum for ophold og 
småbørnslegeplads i let skygge.  
Beplantning med 2 -3  træer. Forslag: 
Pærekvæde, Cydonia oblonga 
(lystræ med udbredt krone, store 
æbleblomstlignende blomster og pære-
formede,sylteegnede frugter.Sluthøjde 4-5 m) 
Desuden opdelingsbeplantning med buske, 
stauder el. blomster. Detailforslag senere. 
 
Materiel m.m.  
2 -3 træer. Nogle buske m.m. 1m3 muld. Motorbør 
og lille rendegraver. 
 
Stræde 
Udskiftning af rønnebærtræer med nyt 
karaktertræ over tid. Forslag: 
Bærmispel,”Robin Hill”, Amelanchier Arborea 
(Lystræ med slank krone, sluthøjde 6-8 m, hvide 
blomsterklaser,røde frugter,høstfarver). 
 
Enkelte, udvalgte røn fældes. 
Udvælgelseskriterier: Størrelse, udseende, 
asfaltødelæggere. 
Evt. genplantning til efteråret. 
 
Materiel: motorsav 
 

BUDGET 
Planter 
Buske, fælleshus:     17 stk. a 70          1.200  
Buske, sydtorvsafgr:  9 stk a 70 630 
Træer,  sydtorv:          3 stk a 250 750 
Diverse, sydtorv:         Anslået 720 
Græs/blomsterfrø:       Anslået 500          
I alt planter                      3600 
 
Leje af materiel 
2  motorsave + sikkerhedsudstyr 970 
Motorbør   790 
Buskrydder   480 
Minigraver                     2000 
Levering   550 
I alt materiel                     4800 
 
10 m3 harpet muld, leveret:               2600  
 
I ALT                  11.000 
 

Erik 
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 Referat fra bestyrelsesmødet den 08-02-2010 
 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Lukket 
 Vision for vores haveområder Karen  
 Det er i gang på fællesmøderne. 

 Åben 
 Opfølgning på  Hans 
 Hans rykker formændene for status samt skal den lukkes eller hvornår sker der hvad. 

 Vinduerne i Hus 6 Jørgen 
 Afventer næste fællesmøde 

 Plan for vedligeholdelse af  Jørgen 
 fælles ejendom 
 Status quo - aftalt at Arne laver udkast til vedligeholdelsesplan. 

 Logo konkurrence Mik 
 Hjørdis opfordres til at få markedsført logo-konkurrencen. 

 Stikkontakter i Tumlerummet Mik 
 Mik køber to stikkontakter og installerer i Tunlerummet. 

 Taget på Hus 2 Mik 
 Mik prøver at få kortlagt det faktuelle billede af situationen, hvorefter vi lader fællesmødet beslutte, hvordan vi  
 kommer videre i processen. 

 8. februar 2010 Referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 1 
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Fællesmøde Mandag den 22. februar 
kl. 20.30 

 
1.  Valg af ordstyrer.  

2.  Referent. Hus 14 - 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.  Indkøb/anlægsopgaver:  

Til beslutning: 

• Rep. af solvarmeanlæg hus 18-20 v/  Steffen 

• Ovenlysvinduer i Hus 1 v/ Hus 1 

• Affaldsrum v/ Erik 

Til debat:  

• Vinduer og skrænt ved hus 6, accept af afvigelser fra 

beslutning på fællesmødet v/ Hus 6 

• Grøn vækst v/ Erik 

• Hvad gør vi ved jubilæet? v/ Jørgen 

• Bakken nye hjemmeside v/ Mik & Arne 

• Forretningsorden for Bakken v/  Mik 

7.       Udvalg og opfølgning på opgaver:  

• Intet 

     8. Eventuelt 

 Vel mødt til jer alle, 

Arne 

 


