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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: 
Torsdag 30/5 2013 
Mandag 24/6 2013 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
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 
Onsd.24. juli Hus 24 
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 sønd. d. 5. april 
Stamgruppe 3 
 
Inge + Ditte 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Judith  
Erik 
Kim + Sara 
Helge + Emilie 
Søren + Johanna 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 

 
 
Tillykke  
 
 
 
Toni amatur 
 
Kære bofæller  
  
VI er er gået igang med en restaurering af 
badeværelset i hus 18. restaurering forstået 
således at vi vil bringe vores Toni armatur til 
live med en sandblæsning både vask og 
brus. Vores omskifter mellem hane og brus i 
vores indbygnings batteri til badet er gået itu. 
Vi ved at mange bofæller har udskiftet deres 
toni armatur gennem tiden og skulle nogen 
ligge inde med en original omskifter og gerne 
vil af med den, giver vi gerne en slat for den . 
Meld gerne tilbage hurtigt.  
  
pfh tak  
hus 18  
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Fra udvalget for frugtknopper og 
æblekinder ! 
 
Frugttræer og bærbuske på Bakken 
 
Udvalget for 'Frugtknopper og Æblekinder' 
har været på fodtur rundt på vores matrikel 
mhp at komme med forslag til en 
beplantningsplan for frugttræer og bærbuske 
til bofællesskabet. 
Vi foreslår, at vi køber et antal af Lenes 
pigeon'er og Elstar-æbletræer samt 
nyindkøber to æbletræer af andre sorter samt 
to madæbletræer. Desuden foreslår vi, at vi 
planter nogle fælles bærbuske på udvalgte 
steder i bofællesskabet (bl.a. solbær og 
hindbær). Helt konkret har vi talt om følgende 
placeringer: 
På østsiden af tørresnoren bag fælleshuset i 
det, der var tiltænkt at være et bed, plantes 3-
4 pigeon'er, som fra starten holdes nede, for 
at opnå en plukkehøjde og ikke give 
fornemmelsen af skygge inde i spiserummet. 
Der kan desuden plantes et antal 
solbærbuske, røde og hvide ribs og et 
hindbærkrat. Træer og buske plantes på en 
sådan måde, at der kan slås græs med 
traktoren imellem, hvis det er det, vi ønsker. 
Desuden kan vi plante 2-3 pigeon'er i hver 
side af indkørslen til Bakken ude fra 
Dageløkke Ege, sådan at der bliver en mini-
alle af æbletræer ind til os. I æblelunden er 
der stadig plads til to store æbletræer - fx de 
to madæbletræer. 
Det er også en mulighed, at udskifte de 
forblæste rønnebærtræer ved den gamle 
indkørsel ned mod Strandgårdsvej med et par 
æblertræer. 
 
Vi satser på, at der bliver plads til  en række 
bærbuske på sumpen, som led i 
Kolbøtteprojektet. Det detailplanlægger vi 
sammen med gruppen. 
I nord er der bag hus 1-3 et langt "hegn" af 
temmelig stikkende krat, formentlig selvsået, 
og ikke til stor nytte udover at give lidt læ. 
Krattet blev beskåret kraftigt ved sidste 
arbejdsweekend. VI foreslår, at der plantes et 
antal stærke brombærplanter op ad krattet 
mhp at holde krattet nede, få noget smukt at 
se på og at kunne plukke sig et brombær, når 
man går forbi. Det vil ikke være til skade, hvis 
brombærrene efterhånden overtager 
kratfunktionen. 

Længere ude på arealerne mod vest er der 
masser af yderligere plads til frugtbuske og 
æbletræer. 
 
Vi vil gerne, at fællesmødet bevilger 10 x 50 
kr. til køb af ti små pigeontræer. Desuden 4 x 
300 kr. til køb af store frugttræer på 
planteskole. Og endelig 1.500 kr. til køb af 
20-30 bærbuske. 
 
Vi vil anmode om, at I på fællesmødet giver 
jeres holdning til kende om placeringer, 
frugttyper osv. Samtidig vil vi foreslå, at 
fællesmødet ikke skal tilstræbe at være enige 
om hver eneste lille busk, der plantes, og 
hvor den skal stå, men giver udvalget - gerne 
med flere medlemmer - carte blanche til at gå 
videre. 
 
Mvh. Anne-Dorte, Maria, Mette Iversen og 
Lene 
 
 
PS: De små æbletræer er i øvrigt klar til at 
blive flyttet, så både de reserverede og de 
øvrige træer bliver gravet op, I skal blot bede 
Lene om at fatte spaden :)  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


