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E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                                Hjemmeside: www.bf-bakken.dk
Redaktion Hjørdis                                               Deadline søndag kl. 16 00                     Redigeres af bofæller 

        33. årgang   ·   Nr. 20  2. juni 2013 

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: 
Mandag 10/6 2013 

Fællesmøder: 
Mandag 24/6 2013 

Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
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 

2014 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  

Rengøring sønd. d. 9. juni kl. 10 
Stamgruppe 6 

Hjørdis 
Maria + Oliver 
Bodil 
Ilse + Katrine 
Ole S 
Jørgen 15 
Jørgen S 
Ole E.P.  

Fødselsdage: 
Ingen 

Tillykke  

Kære alle, 
  
Tak fordi I gjorde min 50 års fødselsdag til en 
begivenhed, som jeg altid vil mindes med 
glæde. En stor tak for den flotte morgensang, 
en stor tak til Mik, Ole, Helge og AD for den 
ekstremt flotte fødselsdagsmenu, Humlens 
Fremme for den sjove sang, Helge for en god 
tale, Sebastian for smuk og rørende sang, og  
jer alle sammen for de mange gaver.  
kh. Arne 
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Mødding 
Omvendelsen af møddingen blev som 
bekendt ikke fuldbragt; men vi fortsætter 
ufortrødent med deponering af haveaffald 
uden grene og torne i højre side. Der skulle 
være plads nok sommeren over, og mon ikke 
vi så til august kan få sendt en af maskinerne 
op og gøre arbejdet færdigt. 
 Lidt hestepærer i et jævnt lag henover 
bunken af og til + udspredning af kalk er kun 
godt for formuldningsprocessen; men ikke 
store bunker hestepærer, så det bliver en 
egentlig mødding. 
Jeg har planeret lidt og lagt kørebrædder ud, 
så det skulle være til at komme ind med 
børen og læsse af bagfra i møddingen. Det 
gamle, forsvundne kørebrædt  dukkede  op af 
dybet under weekendens arbejde, så vær 
gerne opmærksom på at blotlægge 
kørebrædderne, inden de bliver begravet i 
gen. Sten, plast, betonfundamenter m.m. er 
stadig særdeles uvelkomne i det, der gerne 
skulle gå hen og blive god kompost. 

Fåremøg
De enorme mængder spildt hø og fåremøg 
omkring høhækken blev kun delvist fjernet. 
Planen er at få det gjort færdigt, når traktoren 
kommer tilbage fra reparation. Eftersom 
fåreholdet er et fælles projekt , skulle 
opgaven være overkommelig med bofæller 
på   tremands/kvinde hold, der på skift tager 
et nap en time eller to efter spisning. Hvordan 
vi så fremover får minimeret mængderne af 
fåregødning står hen i det uvisse indtil videre. 
Det har ikke hjulpet at tale fårene til rette, så 
hvis nogen har gode forslag, er de velkomne. 

Kompostbunke ved det gamle 
hesteskur
Heller ikke her gik det helt efter planen. 
Tanken var at gravemaskinen sidst på 
søndagen skulle skubbe bunkerne med  
gammelt  hø, heste-  og fåremøg  sammen, 
så man fortsat kunne komme ind med traktor/  
anhænger og læsse af bag den 
færdigformuldede kompost.  

Bålbunke
Den nåede lige at blive skubbet sammen, 
inden gravemaskinen gik i stå. Så nu ligner 
det mere et Sct. Hans bål end en 20 m. lang 
mile hastigt på vej ind i bofællesskabet. Så op 
med kvaset i bunken. Ikke foran og ikke ved 

siderne. Og så får vi forhåbentlig det meste 
fyret af d. 23.6 

Stormfok og kufferter i længeværksted
Niels har sat et par store kufferter i sorte 
beskyttelsestasker og en stormfok fra loftet 
og ned i værkstedet. 
Til hjemtagning, udsmidning eller mærkning 
og gendeponering på loft eller egen hylde.  

Tak for lån af værktøj
Især til Dan, Henrik og Arne med flere, der 
gerne udlåner følsomt grej som 
hækkeklippere , vinkelslibere, boremaskiner 
m.m. Måske vi skulle overveje at købe lidt af 
den slags  til fællesskabet,  inden vi får slidt 
de private op. 

Efterlysning
Dans kabeltromle med rød ledning. 
Fælleskosten  

Til gengæld dukkede fællesskovlen op. Den 
står nu i skralderummet, hvor den savner sin 
kost. Begge redskaber er mærket.  
Erik 

Vedligehold af plantekasser m.m. 
Forslag til fællesmøde 
I kamp med DMI´ onde vejrvarsler 
lykkedes det så omsider, at få skred i 
vedligeholdelse af plantekasser og 
skraldespande. Og hvor det dog pynter. 
Godt gået malerhold. En god anledning, 
synes jeg, til at få genopfrisket og måske 
revurderet vores tidligere beslutninger 
desangående.   
Så vidt jeg husker, besluttede vi efter en 
fælles indsats på plantekasserne i sin tid, 
at de enkelte fyrgrupper fremover selv 
skulle stå for maling af fyrskure og 
skraldespande, at de enkelte huse stod 
for maling af ”egne” plantekasser, og at 
B.B. spenderede materialerne. 
Beslutningen har bare aldrig rigtig 
fungeret. Måske bl.a. fordi den ikke 
forekommer rimelig over for de bofæller, 
der har en del plantekasser at se til; mens 
andre ingen har.  Der er dog blevet 
vedligeholdt hist og pist i spredt fægtning; 
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men ikke noget der har rykket som nu, 
hvor det hele får en tur.  
Da plantekasserne, private som fælles, 
indgår som del af den fælles arkitektur, 
og i hvert fald ydersiderne som en del af 
vores ansigt udadtil foreslår jeg   

• at  B.B. fremover står for maling af 

ydersiden på de private plantekasser 

• at fyrgrupperne som hidtil står for 

maling af fyrskure og skraldespande.  

• at B.B. som hidtil stiller materialer til 

rådighed (vedligehold af private 

terassebelægninger dog for ejernes 

egen regning) 

Måske vi lige kunne få tid til at runde 
forslaget på fællesmødet, da jeg 
forestiller mig, det klør i flere 
bofællefingre for at komme videre efter 
weekendens indsats.  
Erik 



Hvem er det der kvækker? 

Vi har et stykke tid kunnet høre en herlig kvækken fra vores sø. Og det kan være, du har 
tænkt på, hvad det mon er for en fætter, der siger så meget, så højt? 

Så her er lidt tekst og billeder om fætteren: Den grønne frø. 

Om kvækkeriet 

Den grønne frø har en meget karakteristisk, høj og skrattende 
kvækken. Begge køn kan kvække, men hannerne har kvækkeposer 
som forstærker lyden, så den kan høres så langt som 1 km væk. 
Hannerne bruger deres stemme til at lokke hunnerne til og til at 
holde andre hanner væk. 

Om deres formering 

Efterhånden som foråret bliver varmere, begynder forplantningen, og 
hannerne begynder at kvække. Nærmer en hun sig en kvækkende han, griber 
han fat om hende lige bag bagbenene. Sådan svømmer de rundt i nogle 
timer, indtil hunnen begynder at lægge æg. Æggene er små i begyndelsen, 
og hannen befrugter dem, mens hunnen lægger dem. 
 
Hunnen lægger æggene i små klumper, som hun hæfter fast til vandplanter under vandet. De 
nylagte æg begynder nu at suge vand og svulme op. Æggene af den grønne frø er lette at 
genkende. De har nemlig to farver – den ene side er brun, den anden hvid. 
 
Æggene klækkes i løbet af 5 dage. De små haletudser hænger fast på den 
gamle ægklump i nogle dage, inden de svømmer væk og begynder at æde. 
Haletudserne er vegetarer og æder alger og døde plantedele. Efter 2-4 
måneder bryder først bagbenene frem, derefter forbenene, og til 
sidst forsvinder halen. Herefter går de små frøer på land i slutningen 
af september. 

Den er en krydsning 
Ligesom muldyret er en krydsning mellem en hest og et æsel, er også den grønne frø en krydsning 
– mellem latterfrø og kortbenet grøn frø. Og det er lidt mærkeligt, for kortbenet grøn frø findes slet 
ikke i Danmark, og latterfrøen findes kun på Bornholm. Men de har været her en gang, har kunnet 
parre sig med hinanden og har frembragt den grønne frø. Så i dag er der (bortset fra Bornholm) 
kun den grønne frø tilbage. 
 
At den grønne frø er en krydsning ses bl.a. ved, at mange af deres æg ikke 
udvikler sig, men går til grunde. Forklaringen er dårlige kombinationer af gener i 
æggene. Alligevel udvikles der æg nok til, at den grønne frø er almindelig i store 
dele af det sydøstlige Danmark. 

Spises? 

Både på svensk, norsk og engelsk hedder den "Spiselig frø" (Ätlig groda, Spiselig frosk og Edible 
frog), så her er måske en mulighed for det eksperimenterende fælleshus-køkken? Nå nej, alle 
padder i Danmark er totalfredede. Det har desværre været nødvendigt, fordi de alle er truede - i 
større eller mindre grad. Man regner med, at der for 50 år siden fandtes ca. 5 gange så mange 
padder, som der gør i dag. Man må dog gerne indsamle æg og haletudser fra nogle få arter, bl.a. 
grøn frø, for at kigge på dem i et akvarium. Når dyrene er blevet voksne, skal man sætte dem 
tilbage i vandhullet.  

Kh Dan 



Ny gulvvaskevogn!! 

Kære bofæller! 

Her er et billede af vores nye gulvvaskevogn.  

På næste side finder du en trin-for-trin instruktion i brugen af den. Instruktionen bliver 
hængt op i vaskeriet på indersiden af sidste skabsdør. 

God fornøjelse!! 

Kh Lotte 

 

Sæbevand 

Skylle- 

vand 

Presse 

Vaskemoppe 

Tørremoppe 

Rene 

garner 



Instruktion til ny gulvvaskevogn 

 
1 - Placér mopgarnets 2 flapper 

som vist på billedet 

 
2 - Lås garnet fast 

 
3 - Træd på udløseren ... 

 
4 - ... og moppen klapper 

sammen 

 
5 - Dyp i sæbevand 

 
6 - Tryk vandet let af 

 
7 - Vask gulvet med moppen 

 
8 - Skyl moppen i rent vand 

 
9 - Pres vandet ud af moppen og 
gentag som vist på billede 5-9 

 
10 - Efter hver omgang vask: Tør 

efter med tør moppe 

 
11 - Når gulvet er vasket: Løft 

pressen af 

 
12 - Løft den fyldte spand i 

håndtagene 

 
13 - Tøm og skyl spanden, aftør 

spand og vogn 

 
14 - Afmontér pressen, klap 

håndtaget ind og placér vognen 
som vist 

 
15 - Læg snavsede garner til 

vask og placér moppeskafter i 
skabet 


