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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. 12. januar 
Tirsd. D. 9. februar 
Tirsd. D. 8. marts 
Tirsd. D. 12. april 
Tirsd. D. 10. maj 
Tirsd. D. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Mand. d. 25. januar 
Tirsd. D. 23. februar 
Onsd. D. 18. marts 
Torsd. D. 28. april Generalforsamling 
Mand. d. 23. maj 
Tirsd. D. 21. juni 
 
 
2016 
Lørd. d. 16. januar Hus 17 og 14 Workshop 
Lørd. D. 23. januar Hus 2 
Lørd. d. 30. januar Hus 23 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
Fred. D. 20. februar Marie hus14 
Lørd. d. 27. februar Hus 26, 1. 
Lørd. d. 12. marts Hus 8 Sara 
Lørd/sønd. 2. og 3. april Arbejdsweekend 
Lørd. d. 16. april Hus15 
Lørd/sønd.16. og 17. april ekstra Arbejdsweekend 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Lørd. d. 9. april Hus 3 
Lørd. d. 30. april Hus 14 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
Lørd/sønd. 14./15. maj Hus 22 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Tirsd. D. 19. juli Hus 10 
Lørd. d. 17. sept. Trivelsdag Stgr. 5 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Lørd. d. 24. december Hus 25 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 415Lørd. d. 31. 
december Nytår Stgr. 2 
 

 
Rengøring sønd. d. 24. januar kl. 10 
Stamgruppe 6  
 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Christian og Jakob (6) 
Søren + Johanna 
Torben H 
 
 
Fødselsdage: 
Mik fylder 60 år torsd. D. 21. januar 
Han ønsker ikke morgensang m.m. 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 

Tænk  

Tænk nr. 167, januar 2016, bringer test af: 

Mobiltelefoner – hvilket mærke er bedst? 

Badevægte - vejer korrekt, men måler 
kropsfedt forkert! 

Proteinbarer – de ligner slik og er næsten lige 
så usunde. 

Køleskabe – store køleskabe køler ikke så 
præcist. 

Fryseskabe – flere fryseskabe indfryser 
langsomt. 

Løbesko – det er en test af samfundsansvar. 

Emhætter –dyr fra Miele er den bedste. 
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 Månedens tema er om kalibrering af 
fladskærme. 

 De øvrige emner er: 

Gebyrer på billige flybilletter. 

Ny app kan tjekke uønsket kemi. 

Donationsknappen på flaskeautomater. 

Sådan undgår du kopimøbler mv. 

Få bedre trådløst Internet i hele huset med en 
wi-fi-extender. 

Dataudveksling giver problemer for 
handelsaftale. 

Desuden er også lidt tips om forskellige 
emner. 

Tænk har fast plads i tidsskriftholderen over 
postkasserne.  

Hvis I vil se resultaterne på Tænks 
hjemmeside, går I ind på  

www.taenk.dk og skriver 362015 i feltet 
’brugernavn’ og 3050  

i feltet ’password’.  

 God fornøjelse. 

Kh Lene 

 
 
 
Bevar Humlebæk syd som grønt område 
 
Du kan stadig nå at skrive under på 
anmodning om at bevare det grønne område 
i den næste 4 års periode. 
Linket til underskrifter er: 
http://www.skrivunder.net/bevar_humlebk_sy
d_som_gornt_omrade 
I den nederste hvide kasse finder du ”Bevar 
Humlebæk Syd… 
Der er p.t. 319 underskrifter, og vi håber på 
endnu flere underskrifter inden borgermødet 
på torsdag 
Kærlig hilsen Annelise og Flemming 
 
 
 
 

Hilsener fra Pernille Grünberger og Mette 
Davidsen 
 
Jeg er i gang med en længere 
korrespondance med Pernille Grünberger, 
Lisbeths og Roberts datter. Hun spør' om en 
masse praktiske ting foranlediget af, at hun er 
med til at  
omdanne andelsboligforeningen, hvor hun 
bor,  til ejerlejligheder uden at skade de gode, 
sociale relationer. Desværre er fællerummet 
foreløbig kun på 30 m2, og det sætter jo sine 
begrænsninger. Hun ber' mig så meget hilse 
alle, hun kender og håber, jeg vil lade mig 
interviewe. 
Sidste sommer blev jeg på 
Jordmoderpladsen på Anholt pludselig 
antastet af en goodlooking, moden kvinde, 
der spurgte, om det da ikke var Ole Formand, 
hvilket jeg ikke kunne benægte. 
Det var Mette Davidsen, datter af Henrik og 
Lisbeth Davidsen, de første beboere i hus 13. 
Hun kommer ofte til Anholt, hvor familien - 
ligesom min familie - har sommerhus og har i 
øvrigt haft en fantastisk karriere bl.a. som 
teaterdirektør. Også fra hende skulle jeg 
overbringe hilsner til alle, hvilket med 
beklagelse først sker nu. 
 
Ole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


