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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: 
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: 
Onsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 21. oktober 
Torsdag d. 20. november 
Mandag d. 15. december 
 
 
2014 
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. 14. sept. kl. 10 
Stamgruppe 4: 
 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Mette 15 

 
Fødselsdage: 
Ingen 
 
 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Skønt hold i gymnastik foreningen  
 
Jeg har opslået et hold op under gymnastik 
foreningen her i Humlebæk med titlen Dans 
Stræk og Afspænding. Det bliver er super 
dejligt krops hold og hvis du ikke fik plads på 
Anna Lises dejlige Yoga hold eller kender 
nogen der kunne være interesseret så ville 
det være dejligt hvis du kunne lave lidt 
reklame. Man er velkommen til at kom og se 
om det er noget for en, bar giv mig besked. 
møde tid er onsdags kl. 19.00. 
Tak for hjælpen Brigitte 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Storskrald på gårdsplads og 
kælderdepot. 
 
Der blev ikke kørt på genbrugspladsen i 
arbejdsweekenden, så der er stadig mulighed 
for at redde private ejendele fra skrotning. 
Specielt henleder jeg opmærksomheden på 
private effekter fra møbeldepotet som 
fjernsyn, keyboard samt en bunke efterladte 
håndklæder fra saunaen. Tingene er sat frem 
i det store kælderrum.  
 
Hvad med den gamle, ødelagte 
gulvvaskevogn. Skal vi gemme på den? 
 
Erik 
 
 
 
Opsamling fra arbejdsweekenden 
 
Efter veloverstået arbejdsweekend er der 
stadig opgaver, der skal færdiggøres. Det vil 
bl.a. være en god ide´ snart at få fjernet 
storskrald fra gårdsplads og kælderdepot og 
få malet de runde udendørsborde, nye 
fåresheltere og vintergruskassen; mens vejret 
er til det.  
 
Vi ”skylder” tilsammen ca. 26 voksendage og 
8 børn/unge dage, og som det fremgår af den 
pr. mail udsendte opgaveoversigt er der nok 
at tage fat på.  
 
Da vi ikke længere opererer med en 
opsamlingsdag, forsøger vi som noget nyt at 
uddelegere opgaverne til mindre grupper af 
de bofæller, der af en eller anden grund ikke 
har kunnet deltage i arbejdsweekenderne i 
fuld udstrækning. Grupperne må så selv 
aftale indbyrdes hvornår og hvordan 
opgaverne bliver løst.  
Vedligeholdlesesgruppen er gerne 
behjælpelig med materialer etc. 
 
Mail med forslag til arbejdsopgaver er 
udsendt til de enkelte bofæller.  
Ret gerne henvendelse til Niels eller Erik 
såfremt der skulle være fejl i den udsendte 
opgørelse  over restdage. 
 
Vedligeholdelsesgruppen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altanrenovering 
 
Hus 17, 20 og 21 vil gerne renovere altaner, 
og det skal som besluttet på fællesmøde 
tidligere foregå efter den nye hus 18-
altanmodel. Hermed tegninger og 
manipulerede fotos med henblik på 
behandling på fællesmødet den 24.9 2014. 
Mvh. 17+20+21 
 
Se tegninger næste side 
 



Altanprojekt for hus 17, 20 og 21
Orientering til fællesmøde og byggeudvalg 

Det er altanen på hus 18, som danner forbillede for fremtidige altan-
fornyelser på Bakken

Beboerne i hus 17, 20 og 21 har planer om at reno-
vere deres altaner i indeværende år.

I forbindelse med fællesskabets godkendelse af 
altanprojektet for hus 18 blev det samtidigt besluttet, 
at fremtidige altanfornyelser skal ske efter samme 
designkoncept.

De 3 projekter følger denne beslutning ligesom altan-
erne har samme størrelser og placeringer som de nu-
værende, hvad følgende illustrationer dokumenterer.

De viste udsnit af stregtegninger er slået af arkitekt 
Jørn Hovind i f b m hus-18-altanen. Disse tegninger 
vil blive genbrugt efter aftale med Jørn samt Torben 
og Suzan, som i sin tid betalte for arkitektbistanden.

Ved at genbruge materialet i forbindelse med det 
håndværkerudbud som forestår, sikrer vi størst mulig 
overensstemmelse med de tanker, der skal give be-
byggelsen et tiltrængt “face-lift”, som også på sigt vil 
omfatte altaner over fyrrum.

Venlig hilsen hus 17, 20 og 21 










