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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: 
2014:  Tirsdage kl. 20 
14. januar /18. februar /18. marts 
15. april/20. maj/ 17. juni 
 
Fællesmøder: 
2013: 
Mand. d. 25. november 
2014: 
Mand. 20. januar 
Tirsd. D. 25. februar 
Torsd. D. 27. marts 
Onsd. D. 23. april Generalforsamling 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Lørd. D. 9. november Hus 8 
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 3 
Sønd. d. 22. dec. Eftermiddag/aften Hus 9 
Onsd. d. 25. dec. Hus18 
Torsd. d. 26. dec. Hus 7 
Fred. D. 27. dec. Hus 4 
Lørd. D. 28. dec. Hus 5 
Sønd. d. 29. dec. Hus 3 
Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 
 
2014 
Sønd. d. 12. januar Hus 20 
Lørd. D. 25. januar Hus 2  
Lørd/sønd. 17.-18- maj Hus 13 
Lørd/sønd d. 22-23.marts Arbejdsweekend 
Lørd/sønd d. 24-25.maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 1. juni Hus 19 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lørd. D. 6. december Hus13 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 24. november 
Stamgruppe 5: 
 
Hanne S 
Mette 15 
Lene + Kristian, Marie 
Brigitte + Sofia 
Dan 
Mik 
Steffen + Victor 
Luis + Mateo 
Rune + Liv 
 
Fødselsdage: 
Mikael H. fylder 51 år tirsd. D. 19. november 
Lisbet fylder 58 år mand. d. 25. november 
 
 

 
 
Tillykke  
 
 Lidt fra hus 21  
  
Mens I hyggede jer til Torbens fest, drog vi 
fra hus 21 til Spanien, hvor vi skal tilbringe 
den næste uge sammen med en stor del af 
Hans´ familie. Fra på mandag går 
renoveringen af vores badeværelse i gang, 
og I vil opleve et par håndværkere gå ud og 
ind af huset og murbrokker mv. blive kørt 
bort. Håbet er, at de allermest støvende 
aktiviteter er overstået, når vi er tilbage.  
  
God uge og festlig & smagfuld Mortensand-
aften. 
  
Kh Hans og Kirstine + børn 
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Kære Bofæller, 
Hermed et indlæg til næste fællesmøde: vi er 
nogle stykker, der ville elske et puslebord i 
fælleshuset. Jeg forslå et, man kan hænge på 
væggen på et af toiletterne. Jeg har tjekket, 
og der er rigelig med plads. Det bedste og 
mest praktiske puslebord jeg har kunne finde, 
er det vi selv har. Jeg vedlægger lidt billeder 
så I kan se. Den koster ca. 1700kr.  
Mange hilsner, 
De Frustrerede Bleskiftere (aka Sebastian, 
Anne, Luis & Sara)  
 

 

 
 
 
 

Kære Bofæller,  
Er der mon nogen, som ligger inde med en 
baby-gynge, vi må låne? Sådan en med ryg- 
og armlæn til Mateo. Han er ved at være godt 
træt af, at se sin storebror gynge, uden selv 
at kunne være med.  
Mange hilsner,  
Luis & Sara 
 
 
 
"Kære bofæller! 
  
Et eller andet sted i Bakkanalen kan I se en 
revideret stamgruppeoversigt gældende fra 1. 
november. 
  
Eneste ændringer i forhold til forrige udgave 
er, at Anne Gerd og Naja er kommet i 
stamgruppe 6, at Rune og Liv er kommet i 
stamgruppe 5, og at Mateo er kommet i 
stamgruppe 5 sammen med Luis.  
  
Vi er nu i alt 75 bofæller fordelt på 51 voksne 
og 24 børn/unge. 
  
Stamgruppeoversigten er lagt på 
hjemmesiden og hængt op på opslagstavlen i 
Fælleshuset.  
  
Kh Dan" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nye stamgrupper 
Gældende fra 1.11.2013 

 
 

 

Stamgruppe 1 
 

Stamgruppe 4 
 

Anne-Dorthe + Martine  
Lotte 4 
Suzan 
Lise 
Torben H 
Henrik + Alexander 
Niels 
Hans + Esther, Jens 
 

Karen Sofie + Frederik 
Elva 
Lisbet 
Gerda 
Kirstine 
Flemming 
Torben M 
David + Simon 
Mikael + Kristian 
 

Stamgruppe 2 
 

Stamgruppe 5 
 

Anne-Lise 
Dorthe 
Hanne Kristine + Morten 
Sara + Sebastian 
Mette 24 
Sebastian + Sille 
Peter 
Jens K 
Arne + Jakob 
 

Hanne S 
Mette 15 
Lene + Kristian, Marie 
Brigitte + Sofia 
Dan 
Mik 
Steffen + Victor 
Luis + Mateo 
Rune + Liv 

Stamgruppe 3 
 

Stamgruppe 6 
 

Inge + Ditte 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Judith  
Erik 
Kim + Sara 
Helge + Emilie 
Søren + Johanna 
 

Hjørdis 
Maria + Oliver 
Bodil 
Anne Gerd + Naja 
Ole S 
Jørgen 15 
Jørgen S 
Ole E.P.  
 

 
 

 
 

51 voksne og 24 børn og unge, I alt 75 bofæller 



 

Forslag om køb af græsslåmaskine 

På fællesmødet i efteråret traf vi beslutning om at købe en traktor til transport og snerydning samt at købe en 
dedikeret græsslåmaskine. Vi er derfor nået dertil, hvor vi skal til at træffe en afgørelse, hvis vi skal have god 
tid inden græsset begynder at gro igen. 

Samtidig sikrer dette forslag også, at vi får en samlet vurdering af maskinindkøb i forbindelse med mit 
forslag om at købe gummivognen. Jeg kan i øvrigt oplyse, at nyprisen på den gummivogn vi har fået tilbud 
til en pris af 12.500 kr. inkl. Moms er cirka 35.000 kr., da det er en professionel vogn. 

Jeg er ikke en del af græsteamet, så derfor skrive rjeg blot i min egenskab af medlem af 
vedligeholdelsesgruppen. 

En del af græsslåerne (Ole, Steffen, Maria og Henrik) har afprøvet den maskine, som vi har haft på til låns.  
Ud fra tilbagemledingerne vil jeg foreslå, at I vi vælger den maskine. Der er tale om en dedikeret 
græsslåmaskine, som koster 30.000 kr. inkl. moms. Maskinen er helt ny og har dermed 2 års garanti. 

 Den har følgende og ulemper og kan beses i længen.  

Fordele: 

•        Den slår græsset meget hurtigt, fordi den er 15 cm. bredere end den gamle, og fordi den smider 

næsten al kraften fra motoren direkte ned i klippebordet. 

•        Den er meget nem at komme rundt med, fordi den kan dreje rundt om sig selv, så man kan eks. 

dreje rundt om et træ i en køregang uden at skulle bakke. Det øger hastigheden markant. 

•        Den er billig at vedligeholde, fordi den har meget få og enkle funktioner (den kan jo kun slå græs). 

  

Ulemper: 

•        Den kræver lidt mere  træning at køre – ikke meget men noget. Det betyder, at vi med dette valg 

satser på en afgrænset gruppe af klippere, som til gengæld kan gøre det hurtigere. 

•        Den larmer mere, fordi knivene kørere hurtigere. Det er derfor nødvendigt at køre med høreværn. 

•        Den må ikke bruges til at rydde områder med småbuske eller slå lang græs ude på marken. Den er 

kun beregnet til stien og anlagte græsplæner. 

  

Alternativet til den dedikerede maskine her en havetraktor, som vil være nemmere for flere at køre, men det 
vil også tage væsentligt længere tid at slå græsset. Prisen er lidt lavere, cirka 24.000 kr. inkl. moms. 

Jeg har ingen stærke holdninger til den her sag, så lyt godt til græsslåerne. For god ordens skyld: Vi har ikke 
haft tid til at behandle dette i vedligeholdelsesgruppen, så med forbehold af behandling her. 

  

Mvh. Arne 

  

Status på traktoren: 

Vi har nu fået brugt den nye traktor, og jeg tænkte derfor, at det var godt med en status. 

Vi har haft lidt bøvl med den i form af den ikke kunne bremse og tilkoblingspedalen hang, så den ikke 
stoppede. 



 

Efter jeg gik i gang med at se på den viste det sig, at Henrik ovre Fredensborg Skov & Have havde 
misforstået sin mekaniker og leveret den til os uden at den var serviceret. Da den havde stået ude i tre-fire 
måneder var nogle arme under traktoren lidt rustne, og derfor gik de trægt. 

Efter jeg har smurt den fungerer alt perfekt, og vi har aftalt ekstra service næsten gang skal over til Henrik 
uden beregning.  

Efter at have rodet med den kan jeg konstatere, at den er i rigtig god stand – den er meget lidt slidt i de 
bevægelige dele. Forhjulene er relativt meget slidt for en traktor med 500 timer på bagen, og forklaringen på 
det fandt jeg, da jeg fik leveret og læst manulen til den. 

Traktoren er konstrueret sådan, at forhjulene løber lidt hurtigere end baghjulene (også når der korrigeres for 
størrelsen) ved brug af fire hjuls trækket. Det er for at gøre den lettere at styre, når den kører med træk på 
alle fire hjul. Det gør den rigtig god ude på marken, men det betyder, at man slider ekstremt meget på 
forhjulene, hvis man kører med firehjulstræk på fast underlag. Og det tyder rigtig meget på, at den tidligere 
ejer har gjort. 

Den er meget hurtigt at tage kosten af og på – det er vigtigt hvis vi en dag vil have et skrablad til at rydde sne 
med – ligesom det gør traktoren mere anvendelig. 

Den elektriske motorvarmer fungerer fremragende – den kan varme motoren op på en god halv time og helt 
på en time.  

Alt i alt er jeg godt tilfreds, men jeg er lidt knotten over, at vi fik den leveret uservicerert.  

  

Mvh. Arne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ansvarsliste 
Ansvar, generelt: Opmærksomhed på at ansvarsområdet fungerer hensigtsmæssigt/som aftalt. Initiativtager når der er 
behov for handling. Kontakt til og fra bofæller/bofællesskab. Desuden  
K : Kontakt og bestilling af varer og tjenesteydelser hos myndigheder, leverandører, håndværkere m.v. 
U: Udførelse af opgaven. 
 
 Fælleshuset  
KU Vaskeri:   Fejlsøgning, saltpåfyldning, tekniker-tilkald/-styring David, Flemming 
KU Fyr/varmeanlæg:  Funktionsindst, fejlsøgn, tekniker-tilkald/-styring  Ole S, Jørgen 15 
KU El-pærer:  Indkøb og udskiftning (Fælleshus, stræde, P-plads ) Torben H. 
KU El-installationer:  Fejlsøgning, udbedring, tekniker-tilkald/-styring Erik 
KU El-målere:  Aflæsning og indberetning 3x årligt. Lise E 
KU Opvaskemaskine:  Fejlsøgn, sæbepåfyld, tekniker-tilkald/-styring. David 
K Brandsikkerhed David 
K Køkkenmaskiner Erik 
KU Køkkeninventar:  Indkøb, organisering Erik, Hjørdis, Maria 
KU Krydderier:  Indkøb, organisering Erik 
KU Rengørings- og vaskemidler:  Indkøb, organisering Lotte, Lisbet 
KU Fadølsanlæg Torben M. 
U Lammekød: Salg og udlevering  Mette 24, Erik 
U Musikanlæg Helge, Søren 
U Projektor Torben M, Sebastian 
K WiFi  Arne, Jakob 
U Entre og postrum: Orden Dorthe  
U Opslagstavler : Organisering, orden Inge 
 Børnerum Lene 
U Potteplanter Judith  
U Vaskekort og hvide duge: Registrering, udlån Gerda 
U Glemt tøj og ting i fælleshus Anne Dorthe 
K Skralderum  Mikael He 
 Vedligeholdelse og reparation af døre og vinduer Ole S, Jørgen 15 
 Kælderen  
 Sauna Peter  
 Øko-rum: Organisering, orden Lene, Erik 
 Musikrum Helge, Søren, Sebastian, Kristian V 
 Værksted: Organisering, orden Ole S, Niels 
 Fyrrum: Organisering, orden Erik 
 Arkiv og møbeldepot: Organisering, orden Mette 24 
 Køkkendepot: Organisering, orden Erik 
 Rengøringsdepot: Organisering, orden Lisbet, Lotte, David 
 Julepynt, reserveduge: Orden Lisbet, Bodil 
 Fællesfryser: Orden Hans 
 Fællesarealer  
KU Fyr i fyrgrupper: Fejlsøgn, tekniker-tilkald/-styring  Ole S, Jørgen 15 
KU Udendørsbelysning: Fejlsøgning, tekniker-tilkald/-styring Erik 
K Antenne Kim  
U Græsslåning  Ole EP, Arne, Mikael He, Hans, David, 

Henrik/Maria, Steffen/Victor, Niels/Bodil  



 

U Snerydning, internt med traktor Ole EP, Arne, Mikael He, Hans, 
Henrik/Maria, Steffen/Victor, David, 
Niels 

K Snerydning/ grusning i fyrgrupper: Bestille grus/organisere  Maria 
K Snerydning, ekstern Hanne He 
U Plantekasser og bede ved fælleshustorv: Vedligeholdelse Hanne J 
U Plantekasser og græs foran børnerum: Vedligeholdelse Anne-Lise 
 Tørresnorsbedet: Vedligeholdelse Erik 
 Efterbeskæring af frugttræer Mette 24, Erik 
 Lunden: Udtynding Erik 
 Bjørneklobekæmpelse Hanne He 
 Tidselbekæmpelse på foldene Mette 24 
 Gårdsplads: Orden, vedligeholdelse Bodil 
 Gårdhave: Organisering, orden Søren, Brigitte 
 Længeværksted og stillads: Organisering, orden, ”udlån” Erik 
 Sommer/vinterrum: Organisering, orden Erik 
 Loftsdepot: Organisering, orden Erik 
 Hestestald: Organisering, orden Lene 
 Grisehus: Organisering, orden Brigitte 
 Bålplads Bodil 
 Mødding Mette 24 
 Materialeplads Anne-Lise, Peter 
 Andre opgaver  
U Madskema Hanne J, Anne-Lise, Judith 
U Bakkanalredaktion Hjørdis 
U Hjemmeside: Struktur, opdatering af bofælledel Dan 
U Mailsystem:  Vedligeholde, opdatere gruppemails. Lise 
U Økonomistyring Mik 
U Varmeregnskab Mik 
U Vaskeriregnskab Mik 
U Vandregnskab Jens K 
U Telefonliste Dan 
K Fællesskorstene: Kontrakt  Jørgen S 
K Forsikringer Flemming 
U Arkiver: Opbevaring af tegninger etc. Steffen 
U Bofællegaver Hanne S, Hjørdis 
KU Traktor Ole EP, Arne 
KU Fællesværktøj & materialer: Orden, vedligehold, udlån Erik , Arne 
KU Trailere, fællestrillebør, stiger Torben M 
 Efterladte cykler Niels 
 Koordinering af erfaring med gode håndværkere Niels 
 Stående udvalg og grupper  
 Bestyrelse Lene, Mette 15, Mette 24, Dan, Maria, 

Sebastian 
 Byggeudvalg Jørgen S, Helge, Arne, Flemming 
 Vedligeholdelsesgruppe Ole EP, Arne, Erik 
 Fåregruppe Hus 1, 3, 6, 13, 24 
 Interesseliste Sara, Inge 
 Projektgruppe Steffen, Bodil, Maria 



 

 
Navn: Ida Veiden Brakstad og Bine Kjøller Bjerregaard 
Hold navn: Fagjournalist heltid 
Underviser: Michael Eistrup   
 
Medie:  Familie Journal 

Målgruppe:  Kvinder 40 + med traditionelle og familieorienterede værdier 

 

Fællesskabet kommer af at man er fysisk sammen  

 

Søndag d. 27. oktober inviterede bofællesskabet Bak ken i Humlebæk til åbent hus med 

rundvisning og snak om fællesskab og pligter. 

 

Af Bine Kjøller Bjerregaard og Ida Veiden Brakstad  

 

Det er en dejlig efterårssøndag i Humlebæk nord for København. Bofællesskabet Bakken, der huser 25 

familier, ligger som en lille idyllisk landsby, badet i solskin. Træerne står røde og gule, og skjuler næsten de 

enkle murstenshuse. I hus nummer 19 bor Gerda Herbøl på 79 år. Hun og hendes mand, Torben Herbøl, er 

bofællesskabets ældste beboere. Gerda haster ud af en hvidmalet dør med en kage hun lige har bagt. Den 

skal over til fælleshuset, der ligger midt på den smalle vej, der løber som en lille hovedgade mellem husene.  

Fælleshuset er, ligesom de øvrige huse, bygget i en enkel stil af lysebrune mursten. I det store køkken er 

nogle af beboerne i gang med at gøre klar til de mange besøgende. Alle smiler og rækker hånden frem for at 

hilse. Duften af nybrygget kaffe blander sig med duften af brunsviger, der lige er taget ud af ovnen. De store 

vinduer slipper efterårets sidste solstråler ind. Der er højt til loftet. Rummets tømmerkonstruktion og det store 

ildsted gør, at det ligner en gammel vikingehal.  

Gerda og Torben har boet i Bakken i over 30 år nu. De var med i opstartsgruppen, der i 1977 bestemte sig 

for at lave et bofællesskab her i Humlebæk. Efter tre års arbejde, kunne de og deres to drenge på 9 og 10 år 

flytte ind. Det samme gjorde naboerne fra Birkerød, der havde børn i samme alder. Gerda fortæller, at de 

forinden havde snuset til denne type sociale fællesskab ved for eksempel fælles ferieture.  

”Vi så jo hvor meget glæde børnene havde af hinanden,” siger Gerda og læner sig godt tilbage i sofaen.  

 

Et godt sted at blive gammel  

Menneskene her ude lever tæt på hinanden. De arbejder sammen, spiser sammen, vasker tøj sammen og 

holder fester sammen. Fem dage om ugen er der mulighed for at mødes til fælles middag. Det er et vigtigt 

samlingspunkt. Over en tallerken middagsmad går snakken om alt fra politik til livet generelt.  

Gerda understreger, at beboerne virkelig interesserer sig for hinanden, og der er stor hjælpsomhed.   

”Der er for eksempel meget hjælp at få, hvis man er syg,” siger hun og ser tænksomt udover lokalet, der 

gradvis fyldes af små og store bofæller. For hende og manden var det netop dette fællesskab, der var 

drivkraften, da de flyttede ind for 33 år siden. Og det er også årsagen til, at de stadig bliver boende. I Bakken 

betyder det at blive gammel ikke, at man bliver sat på sidelinjen. Man bidrager stadig til fællesskabet. Det 



 

gælder også børnene. De tager del i de fælles pligter, og er med til at lave mad til fællesmiddagene fra de er 

5 år gamle. Her er det brug for alle.  

”Det er et godt sted at blive gammel,” smiler Gerda.  

Det er lige før rundvisningen skal begynde. Flere gæster er ankommet. De fleste af dem par i 30'erne. Langt 

de fleste har børn. De hilser, og kikker sig nysgerrigt omkring. Gerda læner sig hen over bordet og ser ud af 

det store vindue. Hun får øje på et nyankommet par, der, hånd i hånd, kommer gående op mod indgangen.  

”Se der,” siger hun med henvisning til de to der ude. ”De ser sjove ud, det her skal nok blive morsomt.” 

Interessen for bofællesskabet Bakken er stor. Sara Kaastrup-Olsen, der dækker bord med sin lille dreng på 

ryggen, mener, at det skyldes, at der er ved at komme et generationsskifte. De yngre tilflyttere taler om 

stedet med deres venner, og så spredes budskabet. Det hjælper også, at de har været i TV og har fået en 

flot, ny hjemmeside.  

Der er tilmeldt 46 personer til åbent hus denne søndag. Michael ”Mik” Rasmussen starter med at vise rundt 

på den store grund, der hører til Bakken. Solen skinner og en mild vind bringer dufte af knuste geranier og 

nedfaldne blade med sig. Rundt omkring bliver der arbejdet med at gøre haverne vinterklar.  

Et par langhårede brune får kigger efter de besøgende, og to islandske heste gumler villigt på det græs et 

par piger rækker dem. Men de mest populære dyr hos børnene er alligevel kaninerne og en doven, lysegrå 

kat, der har lagt sig i fristende klappehøjde på en stol 

 

Alle har noget at bidrage med  

En kvinde i gummistøvler spørger bekymret, om fællesskabet gælder alt. Hvis hun flytter ind og tager sin 

hest med, skal alle så have lov at ride på den? Men nej, det er ikke alt bofællerne deler. 

Alle bor i et hus, der er helt deres eget. Derudover har de adgang til fælleshus, marker og parkeringsplads. 

Fælleshuset er rammen om en masse aktiviteter. Udover basale ting som vaskeri og køkken rummer huset 

musikrum, legerum, computere og sauna. Hver mandag og onsdag er der yoga i legerummet. Et par 

teenagedrenge bruger musikrummet som øvelokale for deres band. 

”Fællesskabet kommer af, at man er fysisk sammen. Derfor er postkasser, vaskeri og madplan i fælleshuset. 

Så er der stor fare for, at man møder sin nabo, ” griner Mik. ”Man skal ud af hulen.” 

Derudover er alle er med i en stamgruppe, der på skift laver praktiske gøremål. Hver søndag bliver der gjort 

rent i fælleshuset. Der skal også fælles brænde til pejsen og naturgasfyrene skal passes. Gerda og Torben 

orker ikke så meget mere, men de slipper ikke for at lave noget. Gerda står for vaskekort til vaskeriet og 

Torben sørger for at skifte defekte pærer i alle lamper på området.  

Store beslutninger bliver taget på Bakkens fællesmøder. Gerda forklarer, at de helst vil tale sig til enighed, 

men nogen gange bliver de nødt til at stemme. Så må man bøje sig for flertallet. Personligt mener Gerda for 

eksempel, at beslutningen om, at alle vinduer skal være sidehængte er fjollet, men det var der altså nogen, 

der synes var meget vigtigt.  

 

Brunsviger og nyopgravede gulerødder  

Vejret slår pludselig om og det begynder at regne. I det fjerne rumler et tordenskrald dybt. Tilbage i 

fælleshuset er kaffen klar og de mange hjemmebagte kager står og frister på et bord i midten. Bollerne er 

stadig lune. For dem der er mere til det sunde, er der også en lille skål med nyopgravede gulerødder.  



 

Børnene er ved at blive utålmodige. Heldigvis kan de bruge deres energi i legerummet. Men børnene er 

mere end velkomne, selvom de larmer. 

”Vi har en aktiv politik om god aldersfordeling,” forklarer Mik ”Der er værdi og energi i at have forskellige 

aldersgrupper sammen. Børnene, der vokser op her, får gode sociale kompetencer. Børn herfra sidder typisk 

i elevrådet på skolen.”  

Børnefamilierne begynder at pakke sammen. De har fået noget at tænke over. Lige nu er der ikke nogen 

huse til salg på Bakken. De fremmødte må nøjes med at skrive sig på venteliste og håbe på, at der snart 

bliver noget ledigt. 

 
 
  
Gerda Herbøl på 79 år har boet 33 år i bofællesskabet Bakken. Foto: Bine Kjøller Bjerregaard 

 

(Anslag: 6.617) 

 
 


