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        35. årgang   ·   Nr. 13  22. 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: 
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 35 års jubilæum  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. 14. marts hele dagen Hus 7 
Lørd. D. 4. april hus 6  kl.13-21 
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. 29. marts. kl. 10 
Stamgruppe 5: 
 
Bodil 
Jørgen 15 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
Nana + Hugo 
Søren (26st) + Birk (fra 1/1-15) 
 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 159, marts 2015, har testet: 
Høretelefoner, Slik, Vedhæng til 
loombands, Fladskærme, Boremaskiner, 
Renseservietter. 
 
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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Kære bofæller, 

Jeg skal på Roskilde Festival med hele min 
efterskoleårgang til sommer og glæder mig 
rigtig meget! Så jeg vil høre, om der er nogle, 
der har et gammelt telt, som jeg kan få lov at 
få til at arve til lejligheden. Det gør absolut 
ingenting, at det er lidt defekt i forvejen – 
risikoen er jo, efter hvad jeg har hørt, at det 
alligevel bliver det i løbet af festivalen, og det 
betyder heller ikke noget, om det er til to, tre, 
fem eller hundrede personer. Så hvis der er 
nogen, der ligger inde med et, der alligevel 
bare skal smides ud eller ikke bruges igen, er 
jeg meget interesseret! Jeg skal bruge det fra 
den 28. juni, hvor det hele starter. 

Kærlig hilsen, 

Esther – Hus 21 

 
 

Hus 6 sættes til salg  

KÆRE BOFÆLLER.  

Efter grundige overvejelser har vi besluttet at 
sætte hus 6 til salg.  
Beslutningen har ikke været nem. Vi har boet 
på Bakken i fire inspirerende år og nydt gode 
bofællers selskab, dejlige omgivelser og ikke 
mindst et hyggeligt hus. Vi har fået venner og 
har deltaget i sjove, svære og spændende 
beslutninger og projekter.    

Hvorfor så sælge?  

Det er der flere grunde til. Indtil videre har vi 
begge brugt meget af vores tid til at arbejde 
og har begge engagerende men krævende 
jobs i København, ofte med for lange 
arbejdsdage. Selvom vi forsøger at reducere 
arbejdsbyrden og skabe fornuftig balance og 
sundhed i vore liv, er det ikke muligt lige nu.  

Samtidig har det været et turbulent år i vores 
familier med mange udfordringer bl.a. 
sygdom – som også skaber eftertanke hos os 
selv om, hvordan vi gerne vil se os selv de 
næste årtier. Vi har lagt planer om at lave 
noget andet. F.eks rejse ud og se verden, 
flytte til andre lande, lave nødhjælpsprojekter 
osv.   

Vi har også fået en enestående mulighed, 
gennem gode venner, til at leje/købe os ind i 

en bolig i Sydfrankrig, hvor vi gerne vil kunne 
samle familien og selv hen ad vejen måske 
trækker os tilbage ind imellem. Det er som 
bekendt ikke helt billigt, og økonomisk har vi 
ikke råd til at sidde i et stort hus på over 170 
m2 her på Bakken og samtidig realisere disse 
planer. Af samme grund arbejder vi på at 
finde en lille lejlighed tættere på København.   

Nye kreative livsprojekter bygges af fantasi 
og drømme. For at realisere drømme kræves 
også frihed. Siden vi flyttede ind på Bakken, 
har vi som bekendt altid gået ”all in”, når vi 
engagerer os.  Vi kan se, at vi ikke vil kunne 
yde den arbejdsindsats og deltage løbende i 
de mange opgaver, som et forpligtende 
bofælleskab efter vores mening kræver, men 
indtil den dag vi flytter, er vi selvfølgelig 
stadig med – hele vejen 

Sidst men ikke mindst skal denne beslutning 
IKKE opfattes som et fravalg af Bakken, men 
et tilvalg af et nyt livskapitel, hvor vi kan 
realisere vores fremtidsdrømme. 

Hvis ikke nu – hvornår så?  

Kærlige hilsner  
Bodil og Niels (Hus 6) 

Informationer om salg:  

For at følge vejledningen i Bakkens nuværende 
Hussalgsprocedure (2012/2014) vil vi derfor starte 
med at høre, om der evt. er bofæller, som kunne 
være interesseret i at købe vores hus. Ifølge 
husslagsproceduren er der en frist på to uger for 
bofæller til at tilkendegive, om man er seriøst 
interesseret. Skulle det ikke være tilfældet, vil vi 
gå videre med Hussalgsproceduren og kontakte 
interesserede børnefamilier på interesselisten via 
bestyrelsen. 

Salgsprisen er 4,5 mill. kr. Overtagelsestidspunkt 
kan forhandles.  
Interesserede købere kan naturligvis få et 
færdigudarbejdet salgsmateriale inkl. 
energirapport, tilstandsrapport og el eftersyn.  

 
 
Stop for miljøbelastningen 
  
Jeg vil gerne foreslå, at vi beder 
reklameuddelerne om ikke at lægge 
lokalaviser og reklamer i en stor bunke, fordi 
det medfører et unødigt resourcespild. 
Industrien har brugt relativt store ressourcer 
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på at minimere miljøbealstningen fra 
reklametryksager ved at indføre den såkaldte 
Nejtak+ ordning, hvor man kan vælge præcis 
de reklametryksager, som man ønsker at 
modtage som et suplement til den gamle 
nejtakordning. 
 
Hvis vi nu alle går ind på Minereklame.dk og 
vælger det, som vi gerne vil have i 
husstanden, så kan vi spare moder jord for 
ressourcer og Søndasgrengøringen for 
unødigt arbejde. 
 
Jeg vedhæfter lige en beskrivelse af Nejtak+ 
til de huse, som ikke i dag har Nejtak. Du skal 
dog være opmærksom på, at hvis du vælger 
Nejtak+, så kan du ikke få de relativt få 
reklamer, som kommer med Post Danmark. 
Dem kan du kun få, hvis du er gammeldags 
jatak’er og dermed får alle reklamer. 
  
mvh. Arne 
 
 
Hvem skal bo på gården?  

Kære bofæller 

For at få en hurtig afklaring på spørgsmålet 
om, hvordan de nuværende lejere er stillet 
mht muligheden for at blive boende på 
gården, vil jeg gerne sætte nedenstående 
forslag til debat på fællesmødet 25.3.2015. 
Da jeg mener, at det haster for vores lejere at 
få denne afklaring, vil jeg bede om 
dispensation fra reglen om, at et forslag til 
debat skal være stillet 8 dage før 
fællesmødet. Forslaget kan drøftes og 
besluttes uafhængigt af, hvor langt vi er 
kommet med overvejelser og beslutning om, 
hvorvidt vi vil sælge gården, da jeg beder om 
debat og beslutning gældende for begge 
scenarier (salg hhv. fortsat udlejning af 
gården).  

Forslag: 

Scenarie 1: Vi går videre med planen om at 
sælge gården. 
Forslag: Vi giver hinanden tre uger til at give 
os til kende skriftligt over for bestyrelsen, hvis 
vi er interesserede i at købe gården eller en 
af dens lejligheder til markedspris. Giver 
ingen sig til kende inden for fristen, får de 
nuværende beboere på gården forkøbsret til 
den lejlighed, de bor i pt. 

Scenarie 2: Vi fortsætter med at leje gården 
ud. 
Forslag: Vi giver hinanden tre uger til at give 
os til kende skriftligt over for bestyrelsen, hvis 
vi er interesserede i at leje en lejlighed på 
gården. Giver ingen sig til kende inden for 
fristen, får de nuværende beboere på gården 
ret til tidsubegrænset leje af den lejlighed, de 
bor i pt. 

Kh. Hans 

 
 
35 års Jubilæum 12. september. - Få sat 
kryds i kalendere. 
 
På sidste fællesmøde besluttede vi at slå 
trivselsdag og 35 års jubilæum sammen.  
Der var stemning for at holde en fest selvom 
der også blev udtrykt at nogle ønskede at 
gemme energien til 40 års jubilæet.  
 
Som Bodil skrev for nogle uger siden går 
vores tanker på at hvert hus inviterer dem de 
ønsker 
at være værter for, og dermed menes at man 
som hus står for mad og drikke til det antal 
personer som man inviterer.  
 
Arrangørerne kan dermed koncentrere sig om 
konceptet og aktiviteterne på dagen.  
Vores indledende tanker er 
 
                    Eftermiddags aktiviteter/lege evt. 
konkurrencer 
                    Kaffe/Kage borde.... 
 
                     Aftengrill a la Sct.Hans - Bring 
your own. 
                     Fadøls bar. 
 
Det kan måske være en god ide at få 
annonceret datoen til børn og børnebørn, 
fraflyttede bofæller eller bofællebørn eller 
hvem man kunne tænke sig at dele en dejlig 
Bakke festdag med.  
 
Da mange sikkert går i tanker om at invitere 
de samme personer vil jeg godt holde en liste 
over hvem der har planer om at invitere hvem 
- hvis I fortæller mig det....  :o) 
 
Suzan 
 
 


