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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 kl. 20: 
20. maj/  
17. juni /12. august/16. september/7. oktober/12. 
november/9. december 
 
 
Fællesmøder: 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
Tirsdag d. 19. august 
Onsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 21. oktober 
Torsdag d. 20. november 
Mandag d. 15. december 
 
 
2014 
Sønd. d. 1. juni Hus 19 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Mandag d. 23. juni Stamgruppe 2 Sankt Hans 
Lørd. D. 16. august Hus 18 
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lø/sø d. 13.-14. sept. Stamgruppe 3 
Trivselsweekend 
Lørd. D. 11. oktober Hus 19 
Sønd. d. 30. nov. Stamgr. 4  1. sønd. i advent  
Lørd. D. 6. december Hus13 
Søndag d. 14. dec. Stamgr. 5 3. sønd. i advent 
Torsd. D. 25. december Hus 22 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Søndag d. 28. december Hus 4 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
2015 
Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 1. juni kl. 10 
Stamgruppe 1: 
 
Anne-Dorthe + Martine  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie + (Frederik) 
Ole E.P. 
 
 
Fødselsdage: 
Arne fylder 51 år lørd. D. 31. maj 
Gerda fylder 80 år sønd. d. 1. juni 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Kære bofæller. 
Jeg takker alle fordi I gav mig sådan en dejlig 
aften i fredags . Tak for det store arbejde med 
madlavningen, den lækreste middag kom der ud 
af det. 
Tak for den herlige underholdning, det var så 
skægt og meget rørende.  
Tak for alle de fine og smukke gaver. 
Kærlig hilsen til alle fra Gerda. 
 
 
 
Kommentar til ”klage fra 
vaskefolket over at det hvide tøj 
bliver gråt” 
Ifølge ”frk. Grøn” (på nettet):  
”Uanset hvor god man er til at vælge 
vaskemiddel, dosering og tøjvaskeprogram 
så vil de hvide bomuldsundertrøjer, 
tennissokker og trusser blive mere og mere 
grå med tiden. Efter ca. 20 ganges vask er 
"gråheden" så synlig, at flere vil kassere tøjet. 
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"Gråheden" af tøjet skyldes en simpel 
ophobning af kalk- og sæberester i tøjet” 
Det grålige skær fjernes meget nemt ved 
enten:  

1. At købe noget citronsyrepulver 
(opløser kalk), lave en opløsning efter 
brugsanvisningen og lægge tøjet heri 
natten over, og det bliver hvidt og flot 
igen, eller: 

2. Købe noget Na-hexametafosfat og 
tilsætte dette efter brugsanvisningen 
til en 60 graders vask af det hvide tøj. 
Dette afkalker både maskine og tøj.  
(Men ikke alt hvidt kan tåle 60 grader 
og vi har et blødtvandsanlæg der 
fjerner kalken fra vandet, så det løser 
nok ikke problemet) 

3. Undgå farveafsmitning. Det er vigtigt 
at sortere tøjet, så alt det hvide 
vaskes for sig selv. HVIS tøjet er 
smittet med anden farve skal der 
anvendes et affarvningspulver. 

Ifølge ”fr. Hvid” (i hus 4) 
Blegemidler som optisk hvidt og perborat 
samt kalkbindende midler som fosfat, EDTA 
og lignende stoffer kan tilsættes vaskemidler 
for bl.a. at gøre tøjet hvidt. De fleste af disse 
indholdsstoffer er imidlertid mere eller mindre 
miljøbelastende og er fjernet fra de 
miljømærkede produkter. 
Vores vaskeri har et blødtvandsanlæg. Hvis 
dette fungerer efter hensigten skulle der ikke 
kunne ophobes kalkrester i tøjet. Det er 
derfor mere sandsynligt at det er sæberester 
eller afsmitning fra farvet tøj der giver gråligt 
skær i tøjet. Alternativt kan misfarvning af tøj 
skyldes okker fra rørene i vandet (jeg ved 
ikke om det er en årsag hos os).  

1. Hvis du vælger ”hvid vask” – når du 
vasker hvidt tøj, så vil der blive tilsat 
blegemiddel (brintoverilte) til 
vasketøjet – check lige om der er 
middel i dunken bag 
vaskemaskinerne!! 

2. Nogle maskiner har for at spare på 
vandforbruget svært ved at skylle 
sæben ud af tøjet og det kan give 
sæberester i tøjet. For at undgå dette 
– fyld ikke for meget tøj i maskinen 

gentag evt. skylleprogram på 
maskinen.  

3. Gråt vasketøj kan skyldes doseringen 
af vaskemiddel - for lidt eller for 
meget.  Hvis det automatiske 
doseringsanlæg ikke fungerer fx 
mangler sæbe, er tilstoppet, trænger 
til serviceeftersyn. 

4. Det kan også skyldes at 
blødtvandsanlægget ikke fungerer fx 
mangler salt. Kalken i vandet vil så 
sætte sig på tøjet og farve det gråt.
  

Et Service eftersyn på den automatiske 
dosering og blødtvandsanlægget kunne 
være en god ide.     Jeg kontakter 
sæbefirmaet ang. Doseringsanlæg. 
 Mange hilsner fra Lotte 
 
 
 


