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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 
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. 21. sept. kl. 10 
Stamgruppe 5: 
 
Bodil 
Jørgen 15 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 
 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Cykelhjælp 
Min hverdagscykel (sort, at mærket 
Zappa) forsvandt fra sin plads foran hus 21 
natten til lørdag, øv. (Jeg kan ikke helt afvise, 
at jeg måske havde glemt at låse den). Hvis 
nogen har en gammel cykel, jeg kan låne 
eller endnu bedre købe og bruge som 
stationscykel, så sig endelig til. Det må gerne 
være en dame-, bare den ikke kræver en 
masse reparation. 
Kh. Hans 
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Forslag til reparation af stikkontakt på 
parkeringspladsen. 
El-bil i Hus 12.  
I maj måned leasede Mikael en el-bil til mig, 
da min fars gamle Vectra  brød sammen.  Vi 
havde ingen el-bil i juli men har leaset en el-
bil igen fra 1 august – 30 november.  
Bilens funktion: kan køre ca. 147 km uden at 
lade op men ikke hvis man kører 
120km/timen  på motorvejen.  El-biler er mest 
til langsom kørsel på Strandvejen.  
Pris: Ca. kr. 3500 per måned ved leasing 
Hvordan går det med bilen:  
Vi har fået den skiftet to gange fordi der var 
fejl. Vi ønsker  ikke selv købe en el-bil inden 
for de næste 3-4 år, da mange ikke er 
driftsikre endnu.  
Opladning: Vi lader i øjeblikket op på gården, 
da stikkene ikke virker på parkeringspladsen. 
Opladningen sker gennem en til formålet 
indkøbt elmåler med indbygget ”el-tæller”.  
Dette virker, fordi vi lader op på standere i 
København i dagtimerne.  
Det er to stikkontakter på parkeringspladsen. 
Den ene er placeret ved blommetræet og den 
anden til venstre for udkørslen. Ingen af 
stikkene virker. Man ville ikke kunne lade op 
ved blommetræet, da det ville spærre for ud 
og indkørsel.  
 Jeg vil anbefale, at stikkontakten til venstre  
for udkørslen til Bakkens parkeringsplads 
bliver repareret.  Hermed et forslag til punkt 
på  
Kh Hanne He Hus 12  (HHH12) 
 
 

 
 
 
Status på gulvet i spisesalen 
Forslag til debat på næste fællesmøde. 
 
Vi har nu i to omgange oplevet at 
fastspænding af gulvet et sted bevirker at 
det popper op et andet sted. Gulvet har 
ikke været udsat for vask siden før 

sommerferien. Årsagen til miseren ligger 
altså ikke i tilførsel af vand i forbindelse 
med rengøring.  Så årsagen må vel være 
den, at limen ikke har kunnet holde til de 
spændinger der opstår, når træ udsættes 
for skiftende temperaturer og 
luftfugtighed. 
 
Det tages der højde for, når man lægger 
flydende gulve. Men det skulle ikke være 
nødvendigt ved limede gulve som vores, 
hvis ellers man er i stand til at holde 
konstant temperatur og luftfugtighed i 
rummet. En forudsætning vi ikke lige var 
klar over, da vi i sin tid valgte den type 
gulv. 
 
Problemerne er tydeligvis ikke slut med 
den foreløbige renovering, så det må 
være tid at gøre status.  
 
Hvad har renoveringen indtil videre 
kostet? 
Hvordan budgetterer vi udgiften?  
Hvordan forholder vi os til kommende 
reparationer: Bestiller vi snedker? 
Eller gør vi det selv? 
 
Erik 
 


