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        35. årgang   ·   Nr. 11  15. marts 2015 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 

alendere 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: 
Tirsdag d. 17.3. kl. 20.30 
Fredag d. 17.4. kl. 16.30 
Tirsdag d. 19.5. kl. 20.30 
Fredag d. 19.6. kl. 16.30 
 
 
Fællesmøder: 
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. 20. marts Hus 8 
Lørd. D. 14. marts hele dagen Hus 7 
Lørd. D. 11. april Hus 1 
Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 
Lød. D. 23. maj til 25. maj Hus 13 
Lørd. D. 20. juni Hus 19 
Lørd./sønd. 8.-9. august Hus 22 
Lørd. D. 15. august Hus 21 
Torsd. D. 24. december Hus 3 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
2016 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 22. marts. kl. 10 
Stamgruppe 4: 
 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Mette 15 
 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Kære bofæller, 
Som I nok har læst tidligere i bakkanalen, er 
jeg i gang med at flytte til kbh. 
Jeg flytter fredag d. 3. April, min flyttebil 
ankommer mellem 12 og 12.30 Det er en 
vogn med chaffør fra 3X34 der ankommer. 
Det ville være super rart, hvis der er nogen 
der har lyst til at give en hånd med at få mine 
ting ind i vognen, når den ankommer. Jeg har 
folk til at hjælpe mig, når bilen kommer til 
København.  
I må meget gerne give mig besked, hvis I har 
mulighed for at hjælpe. 
Jeg kan kontaktes her på mail eller på tlf 
40286773. 
 
Ps. hvis der er nogen der har nogle 
flyttekasser og gamle aviser liggende, som I 
gerne vil af med, må I også gerne sige til. 
 
Kærlig hilsen Elva, hus 5 B. 
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Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 158, februar 2015, har testet: 
Kokkeknive, Håndmixere, 
Aktivitetsmålere, Kemi i babyprodukter, 
Blodtryksmålere, Årets dumpede 
produkter. 
 
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) 
 
 
Gæstesengen i kælderen 
 
Vi har fået en gæsteseng som vi gerne deler 
med jer alle.  Vi kan dog ikke finde plads til 
den herhjemme og har derfor sat den i 
kælderen sammen med børnesengen mm.  
 
Hvis der ikke er stemning for at vi har denne 
seng i kælderen eller et andet sted tager vi 
den bare med til Askø. 
 

 
Hilsen Suzan 
 
 

Opfølgning på arbejdsweekend 
 
Ansvars-gruppen for indkøb af 
rengøringsartikler 
 
Orden: 
Der er til skabet i vaskeriet med 
rengøringsartikler indkøbt plastskuffer til 
vores klude, mopper og småredskaber. 
Skufferne er markeret med deres indhold, så 
det skulle blive lidt mere overskueligt, at finde 
det man skal bruge. For at opretholde orden i 
udstyret, vil vi gerne opfordre alle til at hjælpe 
med til, at placere tingene på deres rette 
plads efter de har været i brug.  
 
Håndmopper og radiatorbørste ligger ovenpå 
skabet (i kurv) 
 
Er der noget du er tvivl om eller er der ting du 
syntes mangler i forbindelse med rengøring 
af fælleshuset, så er du velkommen til at 
henvende dig til en af os. 
 
Sikkerhed med maskinvaskemidler: 
 
Der er hængt sikkerhedsvejledninger bag 
vaskemaskinerne (på væggen tv) samt på 
væggen ved opvaskemaskinen. 
Maskinvaskemidler er stærke alkalier og der 
er ætsningsfare ved håndtering af de 
koncentrerede produkter. Handsker og 
sikkerhedsbriller er placeret i 
rengøringsskabet og i rummet bag 
vaskemaskinerne. Øjenskylleflaske er hængt 
på stolpen i køkkenet, der hvor 
brandslukningsudstyret også befinder sig.  
Hvorfor? Fordi meget stærke alkaliske midler 
i øjnene, i løbet af bare 8 sekunder kan 
medføre blindhed.  
 

Kh.   Karen Sofie, Lisbeth og Lotte 
 
 


