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

Kalender 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. 19.6. kl. 16.30 
Tirsd. D. 18. august 
Tirsd. D. 8. september 
Tirsd. D. 29. september 
Tirsd. D. 20. oktober 
Tirsd. D. 3. november 
Tirsd. D. 17. november 
 
Fællesmøder: 
Lø/sø d. 29-30. august Arbejdsweekend 
Mand. d. 24. august 
Lø/sø d. 12.-13. sept.  
Tirsd. D. 22.september 
Trivselsdag 35 års jubilæum  Stamgrp. 4 
Onsd. D. 28. oktober 
Onsd. D. 25. november 
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 
Lørdag den 19.september Hus 23 
 
Lørd. D. 26. september Hus 1 
Lørd. D. 10. oktober Hus 6 
Sønd. d. 8. november hus 6 (barnedåb) 
Lørd. D. 28. november Hus 13 
Torsd. D. 24. december Hus 3 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Søndag den 27.dec 2015 Hus 7 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
2016 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Lørdag den 23. april 2016 Hus 7 
Lørd. D. 23. januar Hus 2 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 30. august kl. 10 
Stamgruppe 2 og arbejdsweekend 
 
Christian + Aslan 
Elva 
Flemming 
Helge 
Mikael + Kristian 
Sara + Sebastian 
Steffen 
Suzan 
Anne (26st) + August (fra 1/1-15) 
 
 
Fødselsdage: 
Brigitte fylder 42 år onsd. D. 26. august 
Sille fylder 8 år lørd. D. 29. august 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsweekend lige om hjørnet 
 
Tilmelding 
Her en uge før arbejdsweekenden 
mangler en tredjedel af bofællesskabets 
voksne og unge endnu at tilkendegive, 
hvorvidt de deltager eller ej. Bofæller der 
endnu mangler at lægge én eller flere 
dage. Det kan man så alt efter 
temperament vælge at undre sig over 
eller trække på skulderen af. Uanset 
hvad, så vanskeliggør den mangelfulde 
opbakning i høj grad planlægning og 
gennemførelse af arbejdsweekenden. 
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Oprydning i østlængen 
Som vanligt bliver der ryddet op i 
østlængen inden arbejdsweekenden. 
Affald og effekter, der ikke hører til, og 
især unavngivne effekter, bliver sat ud i 
løbet af ugen og kørt til containerpladsen 
søndag, medmindre de er afhentet 
forinden.  
 
Da vi bliver nødt til at prioritere plads til 
fællesting fremfor privat 
langtidsdeponering, vil jeg opfordre til at 
få taget stilling til bl.a. følgende: 
Cementsække i længeværksted 
De er anbragt på traktorkostens plads og 
skal flyttes andet sted hen. Evt. til 
kælderen, hvor de kan holde sig tørt. 
Hvem tilhører de?   
Jernpejsen i sommer/vinterrum 
Før sidste arbejdsweekend dukkede der 
mange ideer op, til hvad den kunne 
bruges til. Der er imidlertid ikke sket 
noget, så nu ryger den ud. Til enten fri 
afhentning eller skrotning. 
 
Bilsæde og  kaneseng i 
sommer/vinterrum 
Hermed endnu en opfordring til ejerne, 
om at tage stilling til, hvad der skal ske 
med tingene. De tager rigtig meget plads 
op/ blokerer for adgangen i rummet.  
 
Bålbunken 
Blev desværre ikke ryddet op efter Sct. 
Hans. Uafbrændte stammer og grene, der 
blev liggende i omkredsen af bålet, 
hindrer adgang og er medvirkende til, at 
bunken allerede nu er ved at antage et 
omfang som før Sct. Hans. Da vi ikke kan 
regne med at have entrepenørmaskiner 
hvert år til at skubbe bunken sammen, 
bliver vi nok nødt til på 
arbejdsweekenden at tage fat med de 
bare næver. 
 
Kantrensning i strædet 
Vi har en aftale om, at vi hver især 
vedligeholder kanter og bevoksning langs 
egen matrikel. Jeg går ud fra det gælder 
uanset om det er brosten, plantekasser, 

blomsterbede eller hække, der danner 
afgrænsning. Spørgsmålet er om der i 
arbejdsweekenden kan eller skal 
afsættes tid til at udføre private opgaver. 
Men dejligt hvis vi kan gå efteråret i møde 
med en veltrimmet bebyggelse. 
 
Erik 
 
 


