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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: 
Tirsd. D. 23. februar 
Onsd. D. 18. marts 
Torsd. D. 28. april Generalforsamling 
Mand. d. 23. maj 
Tirsd. D. 14. juni 
 
 
2016 
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. 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. 21. februar kl. 10 
Stamgruppe 4  
 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Charlotte og Ester 
 
 
Fødselsdage: 
Søren stuen på gården fylder 38 år mand. d. 
15. februar 
Ditte fylder 20 år torsd. D. 18. februar 
 
 
 
 
Tillykke 
 
 
Kære bofæller 
 
Tak fordi I var med til at gøre min 65års dag – 
helt uforglemmelig, en særlig tak til 
madholdet der havde sørget for en dejlig 
menu. 
 
Kh Hjørdis 
 
 
Kære bofæller 
 
Det grove mel har været udsolgt, men fra på 
tirsdag d. 16. februar er der ny forsyning. 
 
Kh Anne-Lise 
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Arbejdsweekend 

Kære Alle, 

Snart nærmer sig de to arbejdsweekender i 
april måned, d. 2-3.4 + d. 16-17.4. Der er to, 
idet vi gerne vil have fælleshustorvet klar til 
sommer og det kræver, at vi lige giver den en 
skalle så det kan blive rigtig flot og vi kan 
nyde det i stedet for at have byggeplads alt 
for længe. 
Vi behandler naturligvis forslaget om torvet 
på et fællesmøde inden - mere om det 
senere. 
 
Vedligeholdelsesgruppen er i gang med de 
indledende øvelser og I første omgang må I 
meget gerne melde ind, hvis I i de forskellige 
grupper/ansvarsområder har opgaver, som I 
ønsker udført på en arbejdsweekend. 
Det gør I ved enten at skrive på listen på 
opslagstavlen i fælleshuset (nye sedler 
printes i morgen), eller ved at skrive en mail 
til vedligeholdelsesgruppen om, hvad I gerne 
ser vi prioriterer at få klaret i april. 

Opgaver, som allerede har været påført listen 
i fælleshuset har vi naturligvis noteret, så det 
behøver I ikke skrive igen. 
 
Vedligeholdelsesgruppen vurderer desuden, 
at møddingen bør flyttes ned bag foldene, 
idet den øger risikoen for rotter. Det stiller vi 
forslag om til næste fællesmøde. 
 
Alle gode hilsner, 
Vedligeholdelsesgruppen 
 
 


