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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: 
Tirsd. D. 20. oktober 
Tirsd. D. 3. november 
Tirsd. D. 17. november 
 
Fællesmøder: 
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 
Torsd. D. 29. oktober 20-24 Syng Dansk Hus 22 
Lørd. D. 31. oktober Hus 23 
Lørd. D. 7. november Hus 3 
Sønd. d. 8. november hus 6 (barnedåb) 
Lørd. D. 14. november Hus 12 
Lørd. D. 21. november Hus 23 
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. 23. januar Hus 2 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
Sønd. d. 28. februar Hus 26, 1. 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Lørd. d. 30. april Hus 14 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 18 . okt. kl. 10 
Stamgruppe 1  
 
Anne-Dorthe  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie 
Jacob + Villy 
 
Fødselsdage: 
Esther fylder 16 år mand. D. 12.oktober 
 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Tennisbolde 
 
Tak til den betænksomme sjæl, der har lagt 
tennisbolde til tørretumbleren ned i 
vaskerummet!  
Kh Sara 
 
 
 
Gulvets rejsning i fælleshuset 
 
Når gulvbrædderne pt rejser sig i fælleshuset 
4-5 steder skyldes det, at luftfugtigheden i høj 
i efteråret, og at limen, der skulle binde 
brædderne til den underliggende spånplade, 
har sluppet sit tag. Situationen er dog ikke så 
slem som sidste og forrige år, hvor 
rejsningerne var langt mere markante og 
opstående. 
Når fyringssæsonen starter, udtørrer varmen 
brædderne, så de falder ned igen – antagelig 
i december afhængigt af ude- og inde 
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temperatur. Herefter kan vi så fortsætte” The 
never ending Story” med at fastskrue og 
proppe et par hundrede skruer og propper. 
 
Sidste arbejdsweekend arbejdede vi 4-6 
mand hele søndagen med et tilsvarende antal 
propper: 

1. Opmåling (hvor skal skruer og 
propper sidde) 

2. Boring af træpropper af asketræ 
3. Boring til skruer 
4. Skruer isættes 
5. Træpropper fastlimes i skruehuller 
6. Propper over gulvplan fjernes med 

stemmejern til ca. 1 mm over 
gulvhøjde 

7. Afslibning af propper – først groft – så 
fint 

8. Pletlakering 2 gange 
 
Gulvet har ikke rejst sig de steder, hvor vi 
tidligere har fastskruet det. Næste år bliver 
det rigtig spændende, for hvad sker der, når 
alle brædder på et kritisk område er skruet 
fast? Vil gulvet så alligevel rejse sig nogle 
steder? Sker det kan vi, hvis vi orker det, kun 
bruge den teknik Humlebæk Bådeværft 
bruger ved montering af teakbrædder på et 
gladfiberdæk: Man forborer ned til 
spånpladen og sprøjter så lim ned gennem 
forboringen med en en-gangs narkosprøjte 
inden fastskruning… 
… men det vil være et projekt, der er langt, 
langt mere tidkrævende og kompliceret end 
det, vi har gang i pt. Når forholdene er til det, 
som nævnt antagelig i december, prøver jeg 
at samle et team på 4-6 mand, som på en 
enkelt dag kan foretage foranstående proces. 
Når vi det ikke i december, kunne det være i 
starten af januar. 
 
Ole 
 
 
 
Bjørnen sover 

Fantastisk god nyhed 
Nu skal man ikke sælge skindet før bjørnen er 

skudt, men meget tyder på, at vi via vores 

netværk efter mange timer, forsøg og 

analyser kan reparere og genbruge det 

motorprint i fyrboksene på vores fyr, som er 

fyrenes akilleshæl. 

Det renoverede print afprøves efter planen 

24./25. oktober på en af vores fyrgrupper: 

lykkes det, vil det virkelig være noget, der 

rykker, idet en investering i nye fyr på min. 1 

mio. formentlig kan udskydes flere år. 

Men som sagt, skal vi lige havde skudt 

bjørnen. Mere følger efter testen. 

 

Ole 

Her resultatet af Tonnys fejlfinding (for de 

indviede) 

 

Fra: "Tonny Skousgaard Sørensen" 

<tonnyskousgaard@gmail.com> 

Til: <ole.sejer@teliamail.dk> 

Emne: Motor Print 

Dato: 6. oktober 2015 22:14 

 

Jeg Har fundet fejlen, det er en af de store 

hvide kondensator på 220N de 3 

af dem ligger på lidt over 200N , men den ene 

er kun 74n så det relä får 

under den halve spänding. 

Jeg bestiller 4 nye hvide kondensatore, så 

kommer det til at köre som et 

helt nyt print. 

Kondensatoren er  blevet slidt op. 

Reläerne styres med  220 vac, det er kun på 

ud kontakterne der er 24vac. 

Jeg er väk i denne uge, og i er väk i näste, så 

når i er hjemme igen, 

pröver vi igen. 
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Mens vi venter på referatet 

At følge 
fællesmødebeslutninger… 
Det skal man selvfølgelig, selvom 
bofællesskabet trods den ret spektakulære 
beslutningsproces, som netop skulle sikre 
kvalificerede beslutninger, gang på gang 
alligevel på fællesmødet træffer beslutninger, 
der viser sig ikke at holde vand. Jeg kan på 
ståede fod opremse adskillige tilfælde, men 
skal her afstå fra det. 
Sælsomt og uforklarligt er det, at fællesmødet 
besluttede at anbringe flagstangen på 
Kolbøtten, når den helt naturligt hører 
sammen med bofælleskabet nerve og hjerte: 
fælleshuset.  
Måske, fordi det så dog trods alt lykkedes at 
få den bort fra den usynlige, malplacerede 
tilværelse i den tilgroede gårdhave. Jeg 
foreslog for mange år siden, at flytte den til 
fælleshustorvet på græsset foran plantekassen 
mod vest. Men den skulle stå, hvor den altid 
havde stået. Basta, sagde fællesmødet, selvom 
den gamle gårdhave jo ret beset ud over 
ejerskabet intet som helst havde at skaffe med 
bofællesskabet. 
Jeg har i skrivende stund (8. okt.) ikke set 
referatet fra sidste møde, men skal 
flagstangen flyttes, bør den flyttes over på 
fælleshustorvet og udvalget bør overveje den 
placering, når detailplanlægningen af torvet 
starter, selvom den nuværende placering er 
OK. 
Vi tre, der foranledigede en anden placering 
end den besluttede, begik den fejl ikke at få 
placeringen vendt på et nyt fællesmøde, men 
tiden tillod det ikke, for flagstangen landede 
½ time efter. For jo, selvfølgelig skal 
fællesmødebeslutninger efterleves. I 1976 
besluttede fællesmødet at opgive grunden her 
i Humlebæk, fordi man ikke ville se på 
Dagløkkeparkens grimme betonklodser. 
Alligevel fortsatte jeg af mange grunde 
egenhændigt bestræbelserne på at sikre os 
byggegrunden og respekterede dermed ikke 
fællesmødebeslutningen. 
Havde jeg gjort det, havde Bofællesskabet 
Bakken slet ikke eksisteret i dag. 
Tankevækkende, ikke sandt? 

Fællesmødebeslutninger skal respekteres, 
men… 
 
Ole 
 


