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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. 8. marts 
Tirsd. D. 12. april 
Tirsd. D. 10. maj 
Tirsd. D. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Onsd. D. 18. marts 
Torsd. D. 28. april Generalforsamling 
Mand. d. 23. maj 
Tirsd. D. 21. juni 
 
 
2016 
Sønd. D. 7. februar hus 25 
Lørd. d. 13. februar Hus 6 
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. 9. april Hus 21 kl. 9-13 
Lørd. d. 16. april Hus15 
Lørd/sønd.16. og 17. april ekstra Arbejdsweekend 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Sønd. d. 24. april Hus 21 
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 
Lørd. d. 24. september hus19 
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 4 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 7. februar kl. 10 
Stamgruppe 2  
 
Christian + Aslan 
Flemming 
Helge 
Mikael 
Sara + Sebastian 
Steffen 
Suzan 
Anne (26st) + August 
Johanne + Katrine 
 
 
Fødselsdage: 
Karen Sofie fylder 53 år onsd. D. 3. februar 
Jacob fylder 40 år onsd. D. 3. februar 
Hanne H. fylder 52 år fred. D. 5. februar 
Charlotte fylder 40 år sønd. d. 7. februar 
Hugo fylder 6 år sønd. d. 7. februar 
 
 
 
 
Tillykke 
 
 
 
Gulvreparation fælleshuset lørdag den 
5. marts 
 
Vi mangler mandskab til gulv-reparation i 
fælleshuset lørdag den 5. marts 
Indtil videre er vi kun tre: undertegnede, Peter 
Sømand og Helge, og det er for lidt, hvis vi 
skal kunne klare det på en dag. 2-3 fæller 
mere ville være godt. 
Man vil blive godskrevet for en arbejdsdag.  
  
Arbejdet, som ud over rimelig nøjagtighed 
ikke kræver særlige håndværksmæssige 
kvalifikationer, omfatter: 
Boring af ca.  200 træpropper 
Afmærkning af, hvor propperne skal være 
Boring af huller 
Iskruning af skruer 
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Ilimnng af træpropper 
Afkortning med stemmejern af propper 
Grovslibning af propper (med maskine) 
Finslibning af do           (         do.     ) 
Støvsugning af aftørring med fx rensebenzin 
Pletlakering 1 
Lakering 2. Kan ske få timer efter lakering 1. 
Selve pletlakeringen kan klares af en eller to 
på ganske kort tid. 
  
Aktionen skal finde sted nu, dels fordi 
fyringssæsonen tørrer træet ud, og dels fordi 
luftfugtighedsprocenten generelt  er lav om 
vinteren. 
Der lægges op til en hyggelig arbejdsdag, 
hvor der bliver tid til både frokost og en øl. 
  
Ole 
 
 

 
 
 
Bierne er på vej til Bakken 
 
Bakkens lille gruppe af biavlere in spe har 
holdt det første summe-møde og vi har alle 
rigtig meget lyst til at få gang i 
honningproduktionen allerede i år. Derfor 
leder vi med lys og lygte efter to gode, gamle 
bistader og kender I nogen, som har nogle til 
salg eller andet bi-udstyr, de gerne vil af med, 
er vi meget interesserede. 
Vi har også foretaget en lille markvandring og 
endte med at går i ring ovre ved lunden. Her 
har vi nedtrampet nogle visne vækster, så det 
danne en lille cirkel. Her vil vi gerne sætte et 
pilehegn i en rundkreds og placere vores bi-
stader. Tag gerne en spadseretur og kig på 
vores markering. Vi fortæller videre på 
førstkommende fællesmøde. 
 
Honningsøde hilsner fra biavlerne@bf-
bakken.dk 
 
 
 
 

 
Rotteræset på Bakken   
  27. januar 2016 
Ikke nok med, at der er set mange rotter på 
gården og især i og omkring hønsehuset, 
hvor man risikerer, at de springer op af 
affaldssækkene ved gavlen, når man åbner 
låget. Men nu er der også set rotter i fyrskuret 
ved hus 12,13 og 14, så rotteinvasionen er på 
vej ned ad strædet. 
Jeg køber ikke påstanden om, at der altid er 
rotter på landet. Det er jo mange år siden, vi 
sidst havde rotter på gården, så selvfølgelig 
skal de bekæmpes med alle midler. Det 
kribler og krabler også i flere vægge på 
stuehuset både oppe og nede. Forhåbentlig 
er det kun mus, for og det kan komme til at 
koste os 10-tusindvis - ja måske 100-
tusindvis  - af kroner, hvis vi ikke kommer 
rotteplagen til livs, og hvem ville drømme om, 
at købe rottebefængte lejligheder i 
stuehuset? 

 
Derfor havde jeg i dag fået hidkaldt firmet 
Kiratin, der bekæmper rotter for kommunen. 
Firmaet anbefaler, at vi en tid afskaffer 
hønseholdet, får ryddet op i hønsegård og 
hus og sat en plade for hullet til hønsegården 
med. Det klarer hønsegruppen, som består af 
Lene, Eva, Brigitte og Sara 
Hønsene får hugget hovedet af senest 
førstkommende  weekend med assistance 
fra bl.a. Flemming, hvis gruppen ikke kan 
klare det selv. Hvis andre besidder samme 
spidskompetence melder de sige bare til 
gruppen/Flemming. 
Nogle bofæller har også for uvane at smide 
køkkenaffald på vores åbne mødding, 
antagelig ud fra en lidt naiv forestilling om, at 
det bliver dejlig kompost. Det er fremover 
strengt forbudt, og de skyldige skal fjerne 
det køkkenaffald, der ligger der nu. 
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Stuehusets beboere  skal rense op under 
deres affaldsspande (hårdt tiltrængt) og sikre 
bunden med finmasket kvadratnet med ca. 
9mm mellem maskerne, som jeg indkøber, 
fordi andre fyrgrupper bør foretage 
samme manøvre. 
Forslag til hvordan det teknisk kan gøres 
modtages med tak (strips? Ståltråd? Eller 
anden behæftelsesmetode?) modtages med 
tak. 
Stuehusets beboere  holder vægge og huller 
under observation måske med melprøver. 
(Rotter afføder generelt skrabelyde, mens 
mus typisk pusler, mens de ret store 
halsbåndsmus nok også er med på 
skrabeholdet. 
Søren Bredmose  anmodes venligst om at 
påsætte tværlister/brædder på længens døre 
for neden, for det skulle han være god til. 
Vedligeholds-udvalget  (hvem?) påsætter ny 
fod på nedløbsrør mellem stuehus og længe. 
Der er et stort hul på den eksisterende, og 
rotter kan sagtens komme op til 1. sal 
indvendig i røret. 
Af samme grund bør Fuglefodring ophøre , 
og det er for at sige det mild langt fra 
hensigtsmæssigt, at vi i dag ud for hus 14 
mod strædet kunne observere en masse korn 
på jorden som føde for fugle og rotter (måske 
dem, der holder til i skuret.) 
Her bør fyrgruppen påsætte lister om 
døren, idet en rotte kun behøver 15 mm 
for at komme ind. 
Det samme bør de andre fygrupper gøre i 
forebyggelsesøjemed. 
Kiratin har d.d. opsat en giftkasse ved 
hønsehuset og følger op midt i næste uge, 
hvor John fra firmaet kigger forbi. 
På sigt kunne vi indgå en 
abonnementsordning med Kiratin eller et 
andet firma, der arbejder med 
skadesdyrssikring. 
Se også kommunens generelle anvisninger 
for rottebekæmpelse, som jeg i dag har langt 
i alle postkasser i fælleshuset. 
Giv mig alle observationer/forslag/idéer 
angående rotterne, idet jeg varetager 
kontakten til Kiratin. 
 
Ole 
   
 


