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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 mand. d. 9. juni kl. 10 
Stamgruppe 2: 
 
Anne Gerd + Naja 
David + Simon 
Elva 
Flemming 
Helge 
Mikael + Kristian 
Sara + Sebastian 
Steffen + Victor 
Suzan 
 
 
Fødselsdage: 
Gerda fylder 80 år sønd. d. 1. juni 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Indflytterfest d. 16.8 

Kære Alle, 

Vi glæder os rigtig meget til at flytte ind på 
Bakken! 

Lørdag d. 16.8 inviterer vi til Alt-det-vi-ikke-
har-fået-fejret-fest i Fælleshuset kl. 15. 

Vores familier og venner kommer forbi og vi 
vil gerne invitere alle bofæller til at fejre med, 
det bliver sikker noget med grill og kager, 
Torben låner os fadølsanlægget og vi finder 
antagelig på flere ting, måske en 
rundboldkamp eller hvad der falder os ind - i 
hvert fald skal vi alle sammen have det 
hyggeligt. 

Det bliver godt, vi glæder os til at se jer! 

S.U: Alle er velkomne til at komme forbi som 
det passer, både hele dagen og et eller flere 
drys, hvis lørdag d. 16.8 også byder på andre 
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planer.  Når I har et bud på hvordan og hvor 
mange fra hvert hus der dukker op, er det 
selvfølgelig rart at vide. Men løber vi tør for 
kaffe eller mad, laver vi bare noget mere :). 
 
Bedste hilsener, 

Christian, Thor, Aslan og Eva 
 
 
 
El-plæneklippere 
 
Advarsel 
Hvis en gruppe i BB overvejer at skifte til en 
Bosch el-plæneklipper, som er anbefalet af 
“Tænk”, skal I lige klappe hesten. Den 
sælges i bl.a . i Harald Nyborg for kr. 3.300,- 
to lithium batterier incl. 
Vi overvejede i hus 18, 19, 20, 7 og 8 et køb, 
men fandt ud af, at to nye batterier ville koste 
mellem kr. 3.000- og 3.600, så vi trak 
følehornene til os, også fordi vi tror, at 
gruppen skulle have købt to maskiner den 
lette konstruktion in mente. 
Vi købte en ny klippo til kr. 5.000 til afløsning 
for den gamle, der har tjent os i 11 år, så 
hvert hus har haft plæneklipper for kr. 
100/året. 
Men det er for dårligt, at “Tænk” slet ikke 
omtaler den håbløse økonomi i sådan et køb. 
Og ressourcemæssigt: køb og smid væk efter 
måske 2-3 år.  
Ole S. 
 
 
 
Fuldbragt renovering af vinduer i fæ-
hus østfacade og børnerum 
 
Som lovet har vi nu færdiggjort renoveringen 
af ovennævnte vinduer. Dvs. at alle 
punkterede ruder er skiftet, alubundglaslister 
udskiftet, alle vinduer og rammer er slebet og 
malet, ligesom lus/udskiftninger af træværk er 
foretaget, hvor det var nødvendigt. Undervejs 
stødte vi på reparationer foretaget af Ole S. 
for 10-15 år siden, og de var still going 
strong. 
...og når vi nu har pris på alternativet: 
udskiftninger berørte vinduer er det fristende: 
Ifølge tilbud fra profferne ville det for de påg. 
vinduer have koster ca. kr. 77.500,-. 
Vores udgifter, som altovervejende kan 
henføres vil glasleverancer, løber op i ca kr. 

14.800 tilmed incl. 3 indkøbte ruder med alu-
bundglaslistertil nordfacaden. Vores indsats 
har altså medført en besparelse for BB på ca. 
kr. 63.000. 
Vi var 6 dage om det, plus det løse, som vi  
generøst ser væk fra. Så hver arbejdsdag har 
vi altså hver især sparet BB for en udgift på 
godt. kr. 5.000,-. Det er da til at tage og føle 
på og cementerer, at hver gang en bofælle 
for BF tager hænderne op af lommen i, 
skaber det merværdi for fællesskabet, og det 
kan alle fæller formentlig rigtig godt li’ a 
propos sangen om merværdien. 
Jørgen 15 og Ole S. 
 
 


