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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Torsdag 16/5 2013 
Mandag 10/6 2013 
 
 
Fællesmøder: 
Onsdag 24/4 2013 (generalforsamling)  
Torsdag 30/5 2013 
Mandag 24/6 2013 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Lørd. D. 20. april Hus 14 
Søndag d. 5. maj kl. 14: Cafémøde v/ 
Energnisterne 
Lørd./sønd. d. 18./19. maj Hus8 
Lør/søn d. 25.-26.maj. Arbejdsweekend 
Lørd. D. 1. juni Hus 22 
Lørd. D. 8. juni Hus 4 
Søndag d. 23.juni. Skt. Hans:Stamgr 1 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 24. og 25. aug. Arbejdsweekend 
Lørd. D. 31. august Fest m. Skeltoften St.gr. 3 
Lørd. Sønd. d. 7. – 8. sept Hus 21 
Lør/søn d. 14-15.sept. Trivselsweekend:Stgr 4 
Lørd. D. 21. september Hus 7 
Lørd. D. 16.november Hus 18 
Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:Stam. 6 
Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:Stam 1 
Onsd. d. 25. dec. Hus18 
Torsd. d. 26. dec. Hus 7 
Fred. D. 27. dec. Hus 4 
Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring mand. d. 21. april 
Stamgruppe 1 
 
Anne-Dorthe + Martine  
Lotte 4 
Suzan 
Lise 
Torben H 
Henrik + Alexander 
Niels 
Hans + Esther, Jens 
 
 
Fødselsdage: 
Dan fylder 63 år tirsd. d. 16. april 
og så er der lige dronningen samme dag 
 

 
 
Tillykke  
 
 
Oven på festen 
Kære alle! 
 
Vi har fået bl.a. denne mail med en tak for 
musikaftenen. Og da den også indeholder en 
tak til nye bofæller for at lægge hus til, synes 
vi lige den skal i Bakkanalen: 
 
"Kære Dan og Lotte: 
Ja, der kom lige en konfirmation oveni om 
søndagen og så går det jo derudaf - men vil 
lige her (inden jeg skal ned og kloge mig i 
Paris) have lov til at afgive en uforbeholden 
lovprisning af jeres musik træf. Det var kraft-
edeme over super fedt, for det var jo alle de 
"gamle" og totalt 80-stemning. Jeg var bare 
SÅ meget hjemme. 
Tusind tak for det - og også tak til alle de nye 
bofæller, som lægger hus til at vi gamle kan 
dyrke nostalgien. 
Kærlig hilsen 
Niels og Dorte" 
 
Kh Lotte & Dan 
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Vinduer og byggereglement 

Erik gør det i seneste Bakkanal til et faktum, 
at tophængte vinduer strider mod Bakkens 
Byggereglement. 

Dette mener jeg ikke er korrekt, uden dermed 
at have taget stilling til, om de burde være 
det. 

Bakkens Byggereglement giver en overordnet 
princip om, at der skal vælges samme 
materialer og design, som byggeriet 
oprindeligt er bygget med. 

Dette overordnede princip er så gennem en 
række gode debatter og beslutninger blevet 
udmøntet i mere konkrete beslutninger. 

Vi har gennem årene behandlet en række 
konkrete sager, og her har Fællesmødet så 
vidt jeg ved aldrig besluttet, at spørgsmålet 
om top/sidehængte vinduer var et krav, som 
faldet ind under bestemmelsen. Så vidt jeg 
husker er det aldrig blevet rejst af nogen. 

Derfor må man p.t. sige, at den aktuelle 
situation er, at begge formater har været 
tilladt – og det er lige præcis det, som vi bør 
diskutere.  

Min pointe er altså: Jeg er enig med Erik i, at 
det er fornuftigt at tage diskussionen, men 
der er ingen grund til at pege fingre af de 
huse, som har udskiftet vinduer efter det nye 
byggereglement. 

Mvh. Arne 

PS: Bare for god ordens skyld. Vinduerne i 
Hus 14 er monteret på et tidspunkt, da alt var 
tilladt på Bakken.  

 

Forslag til nyt lys i børnerummet: 

Lyset i børnerumet er godt til leg og boldspil, 
men skidt til youga og hygge ved fester. 
Derfor slæber vi Ikeas sarte papirlamper ud 
og ind ad rummet. 

Jeg vil derfor foreslå, at vi på 
arbejdsweekenden fræser kabler ind, så der 
kan monteret lamper hele vejen rundt oppe 
over vinduer og døre. Ideen er, at der så kan 
monteres et mere indirekte lys, som kan 
tændes for sig selv. Valget af lamper bør vi 
tænke godt igennem – jeg har foreløbigt 
fundet en billig lampe, som de fleste jeg har 
talt med syntes er god rent synsmæssigt, 
men tvivlsom rent holdbarhedsmæssigt. 

Jeg vil derfor foreslå, at vi deler projektet op i 
to. 

1) Vi monterer kablerne til 
arbejdsweekenden, samlet 
udgift under 2.000 kr. 

2) Vi vælger i god ro og orden 
lamper – pris mellem fra 1600 
kr. og op. 

Mvh. Arne 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


