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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: 
Onsdag d. 9. marts 
Mandag d. 4. april 
Mandag d. 9. maj 
Tirsdag d. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag d. 22. februar 
Onsdag d. 23. marts 
Torsdag d. 28. april Generalforsamling 
Mandag d. 23. maj 
Tirsdag d. 21. juni  
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 29. januar Hus 24 
Søndag d. 6. februar 2011 kl. 12.00 kommer 
Henrik Mortensen/Beskæring af frugttræer 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Sønd. d. 27. februar Arbejdssøndag 
Sønd. d. 6. marts Fastelavn Stamgruppe 5 
Lørd. D. 12. marts Hus 14 
Lørd. D. 19. marts Hus3 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd./sønd. 23. og 24. april Hus 13 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Sønd. d. 15. maj Hus 20 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 11. juni Hus 25 
Mand. d. 13. juni Hus 15 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 25. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 9. juli Hus 1 
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 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 

Rengøring sønd. d. 27. februar kl. 10 
Stamgruppe 2 
Ole Sejr  
Lone + Jens 
Erik 
Jacob (5b) 
Birgitte + Nikolaj 
Mik 
Suzan 
Janni + Gustav + Astrid 
 
 
Fødselsdage: 
 
Astrid fylder 4 år sønd. D. 27. februar 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
TILMELDING TIL ARBEJDSDAGEN VÆK 
 
Listen med de ca. 20 tilmeldinger er 
desværre pist væk verswunden. Da vi til 
planlægning af dagen er nødt til mere præcist 
at vide hvem og hvor mange, der stiller op på 
søndag, vil jeg bede jer om at tilmelde endnu 
en gang. Gerne så hurtigt som muligt og 
senest tirsdag.  
 
Erik  
 
 
Kære bofæller – en lille hilsen fra Australien. 
Jeg er kommet fint herned og bor i en 
superlejlighed. Jeg har allerede fået 
skrivebord på universitet, en cykel (lejet), 
venner, kængurukød i køleskabet og kludder i 
mine sovetider … så det er rigtig fint ;-)   
Jeg forsøger mig med en blog om 
oplevelserne herfra – med et fagligt tvist.  
Jeg vil gerne fortælle om turen til Australien til 
både venner og familie og fagfolk på 
byområdet (kolleger). Jeg ved ikke om det 
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lykkes eller lander mellem to stole – I er 
meget velkomne på 
www.birgittehoffmann.blogspot.com for at se 
om I synes det er interessant. Bliv gerne faste 
læsere, hvis I synes det!  
Læs fx om mit møde med co-housing 
bevægelsen i Australien – pludselig ser jeg 
udstillede billeder fra Bakken og fra 
Stavnsbåndet i Farum og Sol og vind i 
Aarhus m.fl. ! De vil gerne høre mere om, 
hvordan vi gør i praksis!   
Jeg har ikke tidligere skrevet blogs – så det 
er en øvning! Jeg vil blive rigtig glad for jeres 
kommentarer og gode råd! Jeg fik allerede et 
af Jørgen før jeg tog af sted! Find 
kænguruen!!!  
Varme hilsner og to sorte svaner foran 
Melbournes skyline i aftensolen fra Birgitte – 
down under! 
 
 

 
 
Tænk Januar 2011-02-15 
 
Denne måned har Tænk bl.a. en pestotest. 
Blandt de allerbedste færdig-pestoer er 

‐ Bartos grøn pesto fra Netto 
‐ Princip fra Føtex 
‐ Urtekrams økologisk Grøn Pesto 

Så er der en lang artikel om motionscentre, 
og hvordan man belønnes økonomisk, hvis 
man binder sig for en længere periode. Du 
kan læse om Fitness world, fitness.dk, sats, 
dansk fitness og Loop.  
 Der er også trist nyt fra 
slagterifronten. Når man har slagtet en gris, 
bliver den kun testet for salmonella, når 
kroppen stadig er hel og hænger. I hele 
udskæringsprocessen er der ikke tjek af de 
enkelte stykker, hvor der også kan være 
bakterier.  
 Bruger du barberblade, så vil 
du se , at Gillette har en stor del af det 
danske marked, og det er også Gillette, der 
får de bedste karakterer. Du får en 
superbarbering med fx Gillette Fusion og 
Gillette Fusion Power til omkring 5 kr. pr 
barbering – og en halvelendig barbering til 
1,50 kr., hvis du bruger X-Raze fra Dansk 
Supermarked.  
 De har også testet 
opvasketabs. Der er mange nye, smarte 
multifunktionstabs   - de virker desværre bare 
ikke så godt i områder som vores med hårdt 
vand, hvor man ikke slipper for ekstra salt og 
afspændingsmiddel.  
 Blandt multifunktionstabletterne 
vinder Neophos All in 1, mens den 
miljømærked W5 Eco bliver nr. 3. I bunden 
ligger Care. Blandt de almindelige tabletter 
vinder Neutral, Cleantabs og Shine.  Mærker 
som Neophos Powerball og Sonett ligger helt 
i bund. 
 Og så er der nyt til de 
fingernemme.  Skal bofællesskabet have en 
boreskruemaskine, skal der være god 
motorkraft og mindst to li-ion batterier, som 
man kan arbejde, mens det andet batteri 
lades op. Tænk anbefaler Hitachi DS18DL til 
2.700 kr eller Black & Decker CP14LN til 900 
kr – lidt af en prisforskel. Til gengæld kan den 
dyreste også bore de bedste huller ud over at 
skrue. 
 Der er en artikel om kopivarer – 
herunder de fælder, forbrugerne kan falde i 
med retssager til følge.  
 Endelig er der testet ½ l 
termoflasker – vel ganske passende til tiden 
lige nu. Der er et par gode, fx Thermos L&C 
til 269 kr, Caldo til 149 og Emsa til 169. Og så 
falder Ikeas flaske, Hälsa til 39 ned på en 
næst-sidste plads.  
 
Af smånyheder er bl.a. 
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‐ At Sadonlin som de vist eneste nu 
markedsfører et svanemærket 
spartelmasse, der ikke afgiver 
organiske opløsningsmidler af 
betydning.: Sadolin Eco Spartel.  

‐ Pumpet kød må ikke mere kaldes 
neutralmarineret. Det skal  nu mærkes 
Kød tilsat lage – og det kan være op 
til 20-30% af den samlede vægt! 

 
 
 

Der går en trækvind gennem lokalet  
- og i øjeblikket er den iskold. 
 
Ilden knitrer i pejsen. Radiatorerne står på 
gloende. Så hvorfor fryser vi?  
 
Problemet skyldes givet  kombinationen 
af en mulig defekt i M-hætten og det åbne 
spjæld i pejsen. Når M-hætten ikke er i 
brug, blæser der simpelthen kold luft ind i 
køkkenet, hvorefter pejseskorstenen 
sørger for at kulden trækker durk gennem 
lokalet. Fyring eller ej.  
 
Det er ganske vist hyggeligt med ild i 
pejsen; men vil man de kuldskære det 
godt, er det nok en ide´ at undlade fyring 
og få lukket det spjæld. Især når det 
blæser. Rent komfortmæssigt kan 
strålevarmen i pejsens umiddelbare 
nærhed jo langt fra opveje de gener 
trækken giver her i den kolde tid, og da 
slet ikke med fugtigt brænde. Og rent 
varmeøkonomisk og miljømæssigt er det 
sikkert dobbelt op.- hvis det kan gøre det. 
 
Jeg foreslår at vi får undersøgt M-hætten 
for evt. reparation på arbejdsdagen. 
Desuden at det påhviler de, der tænder 
op i pejsen at få lukket spjældet igen 
samme aften. På længere sigt vil jeg 
foreslå, at vi får undersøgt muligheder for 
at få bragt pejsen varmeøkonomisk og 
miljømæssigt up to date. 
 
Erik 

 
 
 
 
 
 
 

Meget vand er løbet i Krogesmosen 
 
Siden drænet blev etableret i efteråret er 
vandet løbet fra søen i en konstant, men 
større eller mindre strøm, afhængig af 
nedbørsmængder og vandstand i søen. 
 
Der er især tre steder, hvor man kan følge 
med i, hvordan drænet fungerer: 
 

• Samlebrønden på marken bag søen. 
Her er det umiddelbart til at se, at der 
løber vand og med hvilken kraft det 
løber fra søen gennem det lukkede 
afløbssystem. 

 
• Samlebrønden bag hesteskuret. 

Vandstanden i den samlebrønd 
indikerer graden af midlertidig 
opbremsning p.g.a. den eller de 
mindre rørdimensioner i det videre 
forløb under Dageløkkevej. Når 
vandstanden er i bund, d.v.s. 111 cm. 
under brøndens overkant, er der 
balance mellem afløb fra søen og 
afløb til Krogesmosen. Højere 
vandstand i brønden er udtryk for en 
større el. mindre opbremsning af det 
videre afløb. 

 
• Nederste samlebrønd i højre side af 

Dageløkkevej. 
Her kan kloakristen vippes op, og 
mængden af afstrømmende vand 
måles ret præcist med litermål og 
stopur.  
 

 
I forbindelse med den senere tids tø og 
regnvejrsperioder har jeg foretaget nogle 
målinger for at få et mere præcist billede af 
drænets funktion under forskellige vejrforhold: 
 

• 17. januar: 
Efter dage med ekstrem regn og 
snesmeltning, da alt incl. kloakristene 
langs Dageløkkevej stod under vand. 
Samlebrønden bag hesteskuret var 
fyldt til randen og der var så stort 
knald på vandet at måling af 
afstrømningen ikke kunne lade sig 
gøre. 
 
28. januar:  
Vandstand i samlebrønd i bund. 
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Afstrømning 18 m3 pr. døgn.  
 
Da jeg desværre først foretog 
målingen d. 28, vides ikke, om 
vandstanden allerede havde været i 
bund nogle dage. 

 
• 5 februar; efter tø og nogen regn: 

Vandstand i brønd 30 cm. under max.  
 Afstrømning 57 m3 pr. døgn. 
 
9. februar:  
Vandstand i samlebrønd i bund. 
Afstrømning 20m3 pr.døgn.  

 
• 11.februar, efter megen regn: 

Vandstand i brønd 20 cm. under max. 
Afstrømning 75 m3 pr. døgn.  
 
14 februar:  
Vandstand i brønd i bund. 
Afstrømning 17 m3 pr. døgn. 
 

 
Umiddelbart  skulle man ikke tro det, når man 
sammenligner søens nuværende udbredelse 
med udbredelsen i efteråret; men jeg er 
faktisk overrasket over drænets 
afledningskapacitet. Fra 17-20 m3 pr. døgn i 
tørre perioder til op mod anslået 100 m3 pr. 
døgn under ekstreme vejrforhold.  
 
Jeg synes også, det er værd at lægge mærke 
til, hvor hurtigt overskudsvand faktisk ledes 
væk, trods den mindre rørdimension fra 
samlebrønden bag hesteskuret. 
 
 
Igangsættelsen af søafløbet i efteråret forgik 
på den måde, at overløbsrøret ude i søen 
blev skåret af så langt nede, som det på det 
tidspunkt var muligt uden dykkerudstyr. 
 
 Efterhånden som vandstanden synker i løbet 
af foråret, kan overløbsrøret skæres af en  
tak længere nede, hvilket vil sætte fornyet 
tryk på afledningen. Sideløbende justeres 
højden på stigrøret i samlingsbrønden på 
marken. Den proces vil antagelig foregå over 
nogle gange indtil vi har fundet frem til et 
passende niveau, der sikrer at søen ikke 
forsvinder helt ved naturlig nedsivning og 
fordampning hen over sommeren. Det ville 
være trist for de ænder, viber og andre fugle, 
der ligesom sidste sommer fik bragt et kuld 

på benene. Om niveauet så skal være kote 
21,5 eller 22, og på hvilket tidspunkt søen 
skal ramme koten, er nok svært at afgøre på 
forhånd. Jeg tror på at vi skal erfare os frem. 
 
Erik 
 
 
 
Lydanlæg i fælleshus 
 
En af de nærmeste dage skal jeg ud til JJ 
teknik i Farum og hente min forstærker, som 
har fået loddet et par løse forbindelser og 
udskiftet relæet på den ene højttalerudgang.   
 
Da noget tyder på at fælleshusets forstærker 
kunne lide af et lignende problem, vil jeg 
gerne tage den med og få et uforpligtende 
bud på en evt. reparation. Min reparation 
beløber sig til små 1500 kr., hvilket bestemt 
kan betale sig. Det er måske mere tvivlsomt 
om reparation af fælleshusets kan svare sig; 
men det kan vi så i givet fald få mulighed for 
at tage stilling til.  
 
Med hensyn til fælleshusets højttalere, så er 
der sket det som sker med alle bashøjttalere 
efter 15 – 20 år, akkurat som med mine egne 
højttalere, nemlig at membranen omkring 
bashøjttaleren smuldrer væk. Der er flere 
muligheder for at få det ordnet.  
 
For et par hundrede kr. kan man få et kitsæt 
hjem fra U.S.A og selv montere dem. Det 
skulle være ret nemt. Der er glimrende 
vejledninger og instruktionsvideoer på nettet. 
 
I henholdsvis Sulbæk ved Sæby og Viuf 
mellem Kolding og Vejle, kan man få dem 
repareret for 800 kr. incl. moms. 
 
 Endelig kan man få dem repareret hos J.J. 
teknik og det koster så 1600 kr. incl moms.  
 
Vi får nok meget svært ved at finde et nyt sæt 
10 tommer højttalere på 150 til 250 watt for 
under 10.000 kr, så en reparation vil 
formentlig kunne betale sig. Jeg foreslår, at vi 
får højttalerne checket for om der evt. skulle 
være noget galt med diskant og mellemtone – 
og hvis ikke, at vi så får dem repareret.  
 
Erik 
 


