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        35. årgang   ·   Nr. 3  18. januar 2015 

 
 
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: 
Fredag d. 20.2. kl. 16.30 
Onsdag d. 18.3. kl. 20 
Fredag d. 17.4. kl. 16.30 
Tirsdag d. 19.5. kl. 20.30 
Fredag d. 19.6. kl. 16.30 
 
 
Fællesmøder: 
Mandag d. 19.januar. 
Tirsdag d. 24.februar 
Søndag d. 1. marts Fastelavn Stamgrp. 2 
Lø/sø d. 7.-8. marts Arbejdsweekend 
Onsdag d. 25.marts 
Torsdag d. 23. april. – Generalforsamling 
Tirsdag d. 26.maj. 
Lø/sø d. 30.-31. maj Arbejdsweekend 
Mandag d. 22.juni. 
Tirsdag d. 23. juni Sankt Hans Stamgrp. 3 
Lø/sø d. 29-30. august Arbejdsweekend 
Lø/sø d. 12.-13. sept. Trivselsdag Stamgrp. 4 
Søndag d. 29. nov. 1. søndag i advent Stamgrp. 5 
Søndag d. 13. dec. 3. søndag i advent Stamgrp. 6 
Torsdag d. 31. dec. Nytårsaften Stamgrp. 1 
 
 
 
2015 
Lørd. D. 24. januar “Peter`s Jul” Hus 2 
Lørd. D. 21. februar Hus 8 (Sara) 
Lørd. D. 20. marts Hus 8 
Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 
 
Lørd. D. 20. juni Hus 19 
Lørd./sønd. 8.-9. august Hus 22 
Torsd. D. 24. december Hus 3 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
 
 
 
 

 
 
Rengøring sønd. d. 25. jan. kl. 10 
Stamgruppe 3: 
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
 
 
Fødselsdage: 
Mikael (Mik) fylder 59 år onsd. 21. januar 
Mette fylder 70 år lørd. d. 24. januar 
Johanna fylder 13 år mand. d. 26. januar 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Forslag til fælleshustorvsprojektet 
 
Som nævnt på sidste fællesmøde kunne der være 
en ide´ i at udvide den flisebelagte opholds- og 
spiseplads. Det ville give plads og flere 
muligheder for opstilling af det nødvendige antal 
borde og gril m.m. Desuden medvirke til at sikre fri 
adgang til fælleshuset for post og varelevering. 
 
Udvidelsen bør udformes, så flisepladsen også  
kan fungere som adgang for sydendens huse i 
stedet for den foreslåede trædestenssti, som 
dermed bliver overflødiggjort. 
 
Den nuværende flisebelagte adgangssti kunne så 
i stedet anlægges som en trædestenssti med 
frigjorte brosten fra torvet. En trædestenssti her 
burde være tilstrækkelig, idet det med den 
planlagte forlængelse af adgangsforholdene stort 
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set kun vil være nordenedens huse, der kommer 
til at benytte den.  
 
En væsentlig sidegevinst vil i øvrigt være, at vi 
ikke som nu, ender op med en mindre  
sø/vinterskøjtebane for enden af stien, idet 
regnvand synker ned mellem brosten, hvad det 
ikke gør på fliser. Her løber det ned til laveste 
punkt. 
 
Et par problemstillinger, vi ikke var inde på ved 
sidste fællesmøde: 
 

• Afledning af regnvand fra flisepladsen 
Hvis al regnvandet fra flisepladsen skal 
afledes til risten, forudsætter det fald fra 
alle sider, hvilket vil øge niveauforskellen 
mellem plads og stræde. Hvordan løses 
det? 

• Belysningsforholdene 
Skal nuværende belysning flyttes og evt. 
suppleres, så der bliver tilstrækkeligt lys 
ved overgang fra stræde til torv. Hvordan 
løses det? 
 

• Evt.behov for dræning af græsarealet. 
Vil antagelig være nødvendigt, hvis 
flisepladsen ikke udvides, og vi dermed vil 
skal bruge noget af græsarealet til gril og 
borde. 
 

• Økonomi 
Er der budgetteret med evt. udgifter til 
belysning, dræn, bortskaffelse af asfalt og 
leje af motorbør? 
 
Erik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


