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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 
 

        34. årgang   ·   Nr. 34  31. august 2014 

 
 
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: 
Rettes til efter sommerferien 
Fredag d. 19.9. kl. 16.30-18.30 
Tirsdag d. 7.10. kl. 20.30-22.30 (ligger tidligt pga. 
efterårsferien) 
Fredag d. 14.11. kl. 16.30-18.30 
Tirsdag d. 9.12. kl. 20.30-22.30 
 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag d. 19. august 
Onsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 21. oktober 
Torsdag d. 20. november 
Mandag d. 15. december 
 
 
2014 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Sønd. d. 7. sept. Cafe-møde 14-17 
Lø/sø d. 13.-14. sept. Stamgruppe 3 
Trivselsweekend 
Lørd. D. 20. september Hus 16 (navnefest) 
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. 7. september kl. 10 
Stamgruppe 3: 
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 

 
Fødselsdage: 
Peter Sømand fylder 72 år fred. D. 5. sept. 
 
 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 153, august 2014, har testet: 
Fødevareemballage, Kaffe og 
samfundsansvar, Antirynkecremer, 
Børbare computere, Barnevogne. 
 
Bofæller der ønsker at se nærmere på 
resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil 
(og skal) stå i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
 
Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på 
Tænks hjemmeside, går man ind på 
www.taenk.dk og skriver 362015 i feltet 
’brugernavn’ og 3050 i feltet ’password’. 
 
De bedste hilsner 
Mette (15) 
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Cafe-møde om projekter på Bakken 
På søndag den 7. september, kl. 14-17 
holder vi Cafe-møde i fælleshuset om de 
store projekter på Bakken, der er ved at tage 
form, som en del af femårsplanen. 
Eftermiddagen vil blive arrangeret som en 
projektworkshop med ”speed-dating”, hvor 
hvert projekt får mulighed for at præsentere 
deres ideer og planer - og få respons fra 
andre bofæller. 
Hvert projekt får sin egen lille bod, hvor en 
repræsentant fra projektet får 10 min. til at 
præsentere projektet for en mindre gruppe 
bofæller - gerne med tegninger, billeder eller 
andet, der kan illustrere projektets ideer. 
Herefter kan tilhørerne de næste fem minutter 
stille opklarende spørgsmål og måske få svar 
på disse fra projektet. De sidste fem minutter 
kan tilhørerne bruge på at skrive post-it (”gule 
huskesedler”) og sætte på projektets tavle 
med ideer og spørgsmål, som projektet kan 
tage med i deres videre arbejde. Alle grupper 
skifter til en ny bod efter 20 minutter. 
Foreløbig regner vi med, at følgende grupper 
vil have en bod: Fælleshustorvet, Fælleshus 
fornyelse, Energnisterne, Gårdsalg og 
Svellemur. Det blev desuden besluttet på 
sidste fællesmøde, at også 
Vedligeholdelsesgruppen skal have en bod.  
For at kunne planlægge cafe-mødet bedst 
muligt, er det vigtigt, at alle projekter lige 
henvender sig til undertegnede og bekræfter, 
at man fortsat er interesseret i at have en bod 
og giver mig en kontaktperson til projektet, 
som vi kan aftale videre med op til cafe-
mødet. Giv mig senest besked lørdag den 6. 
september. 
For at få en hyggelig eftermiddag med kaffe, 
the og kage, har vi også brug for nogle 
frivillige ”kagebagere” til dagen. Giv mig 
gerne en melding til mig, hvis du vil bage en 
kage og læg dine bilag for udlæg til 
kassereren efterfølgende. 
Vi håber, at så mange som muligt vil deltage 
på cafe-mødet, så Bakkens fremtidsvisioner 
kan udfolde sig i fuldt flor. 
På vegne af femårsgruppen (Mette I, Arne og 
Helge)  
Helge 
 
 
 
 
 
 

Er fjernvarme en god ide? 
 

I forbindelse med at Bakken er blevet tilbudt 
at blive tilsluttet det offentlige fjernvarmenet, 
har jeg brug for at dele nogle overvejelser 
med jer. 
 
I et par år før hans fyring fra Dong arbejdede 
for Anders Eldrup i Copenhagen Cleantech 
Closter og var derfor inde i mange af 
debatterne om de fremtidige varmepolitikker. 
 
Danmark er et forgangsland mht. afbrænding 
af affald og genbruge energi som varme og 
elektricitet – super! Men det bygger på et 
tankesæt fra 70’erne, hvor lodsepladser var 
problemet – lugt og grundvand. I dag er 
problemet mangel på ressourcer, hvorfor 
affaldssortering er på den politiske dagsorden 
– i Danmark og EU. Dette kom tydeligt til 
udtryk i offentligheden, da godkendelsen af 
udvidelsen af  Amagerforbrændingen (den 
med skibakken) blev underkendt – netop af 
denne grund. Vi skal ikke bare brænde det 
mere skrald, vi får, men sortere det, hvorved 
rest mængden bliver mindre. 
Amagerforbrændingen taler som konsekvens 
ikke længer om affald men om ressourcer! 
 
Som det fremgår af Politiken 13/7 kræver EU, 
at EU i 2030 genindvinder 400 millioner tons, 
som i dag forbrændes. Mao. Så er fremtiden 
sortering, genanvendelse og forbrænding 
som sidste udvej. Og her humper Danmark 
voldsomt bagefter Tyskland og andre EU-
lande pga. vores historie. 
 
Ifølge Politiken 2/8 er de danske ambitioner 
at fordoble genanvendelsen af plastik inden 
2018, så vejen væk fra forbrænding er 
uundgåelig og drejningen i fuld fart. 
 
Problemet for kommunerne er blot, at de har 
investeret kæmpe beløb i 
forbrændningsanlæg og rørledninger: 
Investeringerne skal forrentes og tjenes hjem, 
hvorfor der skal skaffes å mange kunder på 
som muligt – nu! Er det grunden til det tilbud 
Bakken har modtaget? 
 
Har man koblet sig til fjernvarme, kan man 
ikke vælge andre leverandører som på gas 
og el – man er bundet og priserne er ikke 
drevet af markedet for energi, men skal 
dække fjernvarmeselskabets omkostninger! 
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Det har man set mange eksempler på i 
pressen kan blive dyrt – endda meget dyrt. 
 
I mine øjne er fjernevarme at stavnsbinde sig 
til et monopol, der bygger på forældet 
energipolitisk teknologi – på Dansk, EU og 
verdensplan. 
 
 Mao. Er mit svar på mit indledende 
spørgsmål et klart NEJ. 

Hvad kan vi så gøre? 
 

Mens jeg var i Energnisterne fik vi assistance 
af uvildig (gratis) rådgivning om alternative 
energiløsninger til Bakken. De udarbejdede 6 
forslag gående fra minikraftværk med 
varmepumper, over vindmøller til jordvarme. 
 
Jordvarmen kom i to udgaver: en hvor 
kompressoren blev drevet af gas og en af El. 
Den med gas var billigst, da gas er markant 
billigere per kWh end EL, men begge 
løsninger bygger på ny teknologi, der er 
anbefalet af regeringen og EU (energipolitisk 
korrekt), prisen på den eksterne energi 
(gas/el) dannes på det frie marked, og hvor vi 
frit kan vælge leverandør. 
 
Det er for mig at se, en god ide! 
 
Ønsker man en total CO2-fri løsning, så er 
det jordvarmen drevet af EL, og ifølge 
Politiken 19/7, så er EL genereret af 
landmølleparker den billigste strøm i dagens 
EU! 
Mik / 14.08.31 
PS. Jeg har artiklerne liggende, hvis nogen 
gerne vil læse dem. 
 
 
 
Ovenpå endnu en vellykket, våd  og slidsom 
arbejdsweekend. 
 
Forslag til 5 årsplanen om Indkøb af 
arbejdsbesparende redskaber og værktøj. 
 
Oplæg til cafe´mødet på søndag. 
 
Det er indlysende at vi kunne frigøre flere kræfter 
til det sjove, hvis vi rådede over mere effektivt grej 
til tilbagevendende opgaver som kantrensning og 
vedligeholdelse  af ”brakarealer”, bekæmpelse af 
tidsler og lysesiv  m.m.  
 

På stort set alle arbejdsweekender er vi helt 
afhængige af, at bofæller velvilligt stiller private, 
og ofte ret dyre, maskiner til rådighed for 
fællesskabet. Det slider, og holder nok ikke i 
længden. Så måske vi skulle anskaffe os nogle af 
de mere gængse maskiner af god kvalitet til fælles 
brug.  
 
Forslagene skal i nogen grad ses i relation til 
forslag om etablering af flere 
vedligeholdelsesgrupper a´ la græsgruppen. Altså 
grupper, der tager sig af den løbende 
vedligeholdelse mellem arbejdsweekenderne. 
 
Redskab til kantrensning på P-plads og i stræde 
Stålbørster eller gasbrænder.  Håndkraft eller  
monteret  på traktor. Der findes vistnok et redskab 
med stålbørster til montering på traktoren. 
 
Slagleklipper/ græsafpudser til traktoren 
Til naturpleje på brakarealer.  Klarer kraftigt, højt 
græs, tidsler, bynke og lysesiv  m.m.  Den knuser 
væksterne, som derfor ikke nødvendigvis skal 
rives sammen og fjernes. Vi kunne have gavn af 
den til feks:  
 
Arealer som ikke behøver at blive slået 
regelmæssigt med græsklipperen. Feks. frugthave 
og kanter  langs cykelstien, Sct. Hans pladsen 
ved bålet. 
 
Slåning af dyrefolde, der ikke bliver afgræsset 
tilstrækkeligt  i maj, juni. Efterslåning af 
afgræssede folde  incl. tidsler.  
 
Efterårsslåning af de områder på søfolden, der 
ikke bliver afgræsset. Godt for biodiversiteten.  
 
Muligvis slåning af kanter langs P-pladsen . 
 
Sneskovl til traktoren 
Kunne så også bruges til at skubbe bålbunke og 
kompostbunke sammen.  
 
Ekstra buskrydder incl. sikkerhedsudstyr 
Vi kan ikke rydde buskadser og trimme skrænter, 
kanter og buskbede på samme tid med én 
buskrydder. Lidt afhængigt af om vi anskaffer, 
nogen af ovenstående redskaber kunne vi 
sagtens holde 2 buskryddere travlt beskæftiget på 
arbejdsweekenderne. 
 
De mest gængse håndværktøjer som: 
Stiksav, vinkelsliber og kraftig skruemaskine. Evt. 
også borestander til værkstedet, afkortersav o.l. 
 
I al hast, uden grundig research eller mulighed for 
at nå at få vendt forslaget i vedligeholdelses- 
gruppen. 
Erik 
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Revision af ansvarslisten 
 
Oplæg til næste fællesmøde 
 
For ca. 2½  år siden satte vi i bestyrelsen gang i 
en gennemgribende revision af ansvarslisten med 
bl.a. forslag til en lang række nye ansvars -
områder.  Det blev til en proces over flere 
fællesmøder inden opgaverne var færdig defineret 
og besat for de flestes vedkommende. 
 
 Når nu bestyrelsen har lagt op til endnu en 
revision, foreslår jeg en lignende proces hvor vi 
over tid får indarbejdet  erfaringer og behov for 
nye ansvarsområder. 
 
På sidste fællesmøde refererede jeg  til et forslag, 
sendt til bestyrelsen inden fællesmødet.  Det gik i 
korthed ud på 
 
Dels at oprette nye ansvarsområder. 
 
Dels at samle nogle ansvarsområder som naturligt 
hører sammen under de samme personer. 
Eksempel:  ”Fyr i fælleshuset” og ”fyr i 
fyrgrupperne”. 
 
Endelig, som noget jeg mener vi har hårdt brug 
for, at få oprettet flere vedligeholdelsesgrupper i 
stil med græsslånings - gruppen.  Altså grupper, 
der varetager nødvendig vedligeholdelse af 
fællesarealer mellem arbejdsweekenderne. 
Eksempler: Tidsler på dyrefoldene, ukrudt på 
fælleshustorvets brostensbelægning.  
 
Nogle af forslagene til vedligeholdelsesgrupper  
forudsætter helt klart, at der er effektivt materiel til 
rådighed. Kort sagt. Det er dødfødt, hvis man skal 
ud med skuffejernet . 
 
Erik 
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Trivselsdag 2014 på Bakken 
Indholdet 
Berigende fællesmøder 

På baggrund af stemningen på nogle af vores fællesmøder, har vi valgt at give opmærksomheden til den del af 

fællesskabet, som er helt centralt i vores bofællesskab, nemlig fællesmødet.  

Vi vil bruge trivselsdagen til samtale om og udforskning af fællesmødets funktion og kultur. Formålet er at forstå hvad 

der sker og få ideer til, hvordan vi kan forny fællesmødet, således at møderne bliver berigende for deltagerne og vitale 

i forhold til de beslutninger vi skal træffe. 

Tovholder 

Dagen faciliteters af Ditlev Nissen 

Ditlev vil føre os igennem dagen med gode indspil, samspil og boldspil! I kan læse mere om Ditlev på hjemmesiden 

www.involvering.nu 

Børn og unge 

Ditlevs workshop vil næppe fange de yngre bofæller, men vi vil selvføleligt gerne sørge for børnepasning og håber, at 

de unge deltager i en bakke-hygge-dag med de små. Vi undersøger pt. om vi kan arrangere noget, som kan gøre dagen 

sjov for dem alle sammen. (Du er meget velkommen med gode ideer). 

Det praktiske 

Først det vigtigste: MADEN 

Vi mødes lørdag den 13. September klokken 9.00 i fælleshuset. Med godt humør og morgenmaden spist hjemmefra, 

så vi kan gå i gang med vores spændende foredrag. 

Der vil blive sørget for en dejlig frokost. 

Til aftensmaden tænder vi for grillen. Alle jer, der bor med udsigt til søen (vest) medbringer en dejlig salat. Dem, der 

bor med udsigt til solens opståen (øst), har lov til at medbringe noget til dessertbordet.  

Skriv på listen i fælleshuset, hvad du har tænkt dig at tage med, så vi ikke står med 25 Tiramisu! Hvis du nu hverken er 

til kage eller salat, så er det også en mulighed at slå dig sammen med din nabo og komme med kartofler, gerne i en 

lækker anretning (fx hasselback). Der vil være tid i programmet til at du kan nå hjem og gøre dig klar,  hente retten og 

måske komme de sidste ingredienser i. Der bliver sørget for øl og vand. 

Sidste tilmeldingsfrist er lørdag den 6. september klokken 15.00. 

Vi glæder os vildt meget! 

☺ Stamgruppe 3 
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Forslag til revision af ansvarslisten  
 
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 : For kontakt og bestilling af varer og tjenesteydelser: myndigheder, leverandører, håndværkere. 
U: For udfører af opgaven. 
 
  

Fælleshuset 
 

KU Vaskeri:   Fejlsøgning, saltpåfyldning, service tilkald/styring.  

KU Fyr/varmeanlæg:vandpåfyld, funktionsindst, fejlsøgn, service tilkald/styring. Omfatter også fyr i fyrgrupper 

U El-pærer:  Indkøb og udskiftning (Fælleshus, stræde, P-plads )  

KU El-installationer:  Fejlsøgning, udbedring, service tilkald/styring. Omfatter også udendørsbelysning 

KU El-målere:  Aflæsning og indberetning 3x årligt.  

KU Opvaskemaskine:  Fejlsøgning, sæbepåfyld, service tilkald/styring.  

K Brandsikkerhed: kontakt Falck om 1 afprøvn./år + opfyldn. forbindskasse  

K Ventilationsrør: Årlig rensning v/ Mikkel skorstensfejer Samme personer som ”fællesskorstene” 

K Køkkenmaskiner : Fejlsøgning, udbedring, service tilkald/styring.  

KU Køkkeninventar :  Indkøb, organisering, orden i kælderdepot Samme personer som ”køkkenmaskiner” 

KU Krydderier: Indkøb, organisering  

KU Rengørings- og vaskemidler:  Indkøb, orden i  kælderdepot  

KU Fadølsanlæg  

U Musikanlæg  

U Projektor  

K WiFi   

U Entre, postrum og opslagstavler:  Organisering, orden  

 Børnerum  

U Potteplanter  

U Vaskekort og hvide duge: Registrering, udlån  

U Glemt tøj og ting i fælleshus  

K Skralderum:  Orden, kontakt til leverandører  

 Kælderen  

U Sauna:   funktion, orden  

U Øko-rum:    Organisering, orden Fåre-krydderi –køkkenfolk 

U Musikrum: Organisering, orden  

U Værksted:  Organisering, orden Vedligeholdelsesudvalg? 

U Fyrrum:  Organisering, orden Vedligeholdelsesudvalg ? 

U Arkiv og møbeldepot: Organisering, orden, opbevaring af tegninger  

U Julepynt, udklædningstøj, reserveduge i kælder:  Orden  

U Fællefryser: Orden  

 Fællesarealer  

K Antenne  

K Snerydning/ grusning i fyrgrupper: Bestille grus/organisere   

K Snerydning, ekstern Bestyrelsen 

 Længeværksted og stillads:  Organisering, orden, ”udlån”  Vedligeholdelsesudvalg ? 

 Sommer/vinterrum:  Organisering, orden  Vedligeholdelsesudvalg ? 

 Loftsdepot:  Organisering, orden Vedligeholdelsesudvalg ? 

U Hestestald:  Organisering, orden Hestegruppe 

U Grisehus:  Organisering, orden Dyregrupper 
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 Bålplads: Orden  

 Mødding: Orden   

 Materialeplads: Orden  

 Andre opgaver  

U Madskema  

U Bakkanalredaktion  

U Hjemmeside: Struktur, opdatering af bofælledel  

U Mailsystem:  Vedligeholde, opdatere gruppemails.  

U Økonomistyring  

U Varmeregnskab  

U Vaskeriregnskab  

U Vandregnskab  

U Telefonliste  

K Fællesskorstene:  Kontrakt   

K Forsikringer  

U Bofællegaver  

KU Traktor, græsklipper: Vedligeholdelse, benzin, service  

KU Fællesværktøj & materialer: Orden, vedligehold, udlån  

KU Trailere, stiger: Vedligeh, service  

U Lammekød: Salg og udlevering   

 Efterladte cykler og indkøbsvogne  

 Koordinering af erfaringer med gode håndværkere  

 Gårdens ”vicevært”  ”Fyr og flamme” el. vedligeh.udvalg 

 

Vedligeholdelsesgrupper 
 
U Græsslåning  
U Snerydning internt med traktor  
U Fåregruppe: organisering og daglig pasning (hyrder)  
U Hestegruppe:  
U Plantekasser og bede ved fælleshustorv: ex. arbejdsweekend  
U Fælleshustorv/belægning:  ukrudt ex. arbejdsweekender   
U Kantrensning P-plads/adgangsstier: ukrudt ex. arbejdsweekend  
U Plantekasser og græs foran børnerummet ex. arbejdsweekend  
U Efterbeskæring af frugttræer: ex. arbejdsweekend  
U Tidselgruppe:  ex.arbejdsweekend  
U Gårdhave/gårdsplads: vedl.hold ex. arbejdsweekend og græsslåning  
U Sø og land: Naturpleje i og omkring søen ex. arbejdsweekend  
U Bjørneklobekæmpelse  

U Vinduer og døre i fælleshus:  Vedligehold og reparation  
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Stående udvalg  
 

 Bestyrelse  

 Byggeudvalg  
 Vedligeholdelsesudvalg  
 Interesseliste  

 5 -årsgruppe  

 Gårdudvalg  

 Energisterne  

 Svelleudvalg  

 Fælleshustorv  

 Fælleshusindretning  

 Kultur og kommunikation  

 Kolbøttegruppe  

 
 
 
 
 
 
 


