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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 
Lørd. d. 21. maj Hus 4 
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 
Lørd. d. 29. oktober hus21 
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. 28. februar kl. 10 
Stamgruppe 5  
 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
Nana + Hugo 
Søren (26st) + Birk  
Mikkel, Kamma og Rasmus 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 
 
 
 
Tillykke 
 
 
Tv på 1.sal 
 
Fjernbetjeningen Beo4 er forsvundet fra tv-
rummet og de to som ligger på reolen er fra 
de gamle fjernsyn og kan ikke bruges. 
 
Er der nogen der ved hvor den er? 
 
Kh Flemming 
 
 
 
Fælleshus torv 2016  
 
Fælleshustorvsgruppen var rigtig glade for den 
opbakning der var til udvalgets arbejde gennem 
flere år på fællesmøderne sidste år, der 
resulterede i beslutningen om at åbne op for 
torvet så den daværende ubrugelige del af torvet 
der var optaget af de gamle plantekasser plus et 
stykke ubrugeligt græs kom i spil.  
 
Gruppen havde også et oplæg til færdiggørelse, 
hvor det sidste år blev besluttet at rykke den 
endelige godkendelse af dette til i år. Vore 
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oprindelige plan gik ud på at rykke brostenene op 
til fordel for et torv med flade granit sten. Der var 2 
hovedgrunde til dette forslag. Det ene var den 
permanente store vedligeholdelses opgave der er 
med at hold græs og ukrudt væk- den anden var 
at det nuværende underlag er temmelig uegnet til 
bænke der står og vipper og går i stykker.  
I det store og hele er Gruppens oplæg blevet 
positivt modtaget, dog oplevede vi størst 
modstand i forhold til fjernelse af brostenene – 
med både æstetiske og historiske motiver som 
årsag.  
 
Gruppen har derfor vinteren over været i 
tænkeboks mht. til at finde den bedste løsning til 
færdiggørelse af torvet.  
 
Vi er kommet op med et nyt forslag der er et 
kompromis, men som gruppen synes lever op til 
grundtanken om et sammenhængende torv, med 
plads til bænke der ikke vipper og som samtidigt 
er smukt og åbner fælleshuset op. .  
 
Det vi fastholder fra det oprindelige forslag er:   
 

1) Forlængelse af flisegangen ned til start af 
torvet med tilhørende brosten i kanterne 

2) Indkøb af nye og sidde venlige bænke – 
Paustian modellen der er meget smuk og 
klassisk og fremvist et par gange.  

3) Nedlæggelse af den sidste plantekasse 
og grillen  

4) Indkøb af en ny gas grill (Så børnefamilier 
ikke skal være bekymrede og vi ikke skal 
hente Kims hver gang vi griller )  

5) Gangstil der hvor vi går tværs over torvet i 
dag – her anvender vi brosten som 
trædesten i et smukt mønster  - stenen 
flyttes så den ikke lægger i vejen  

Det nye er så:  
 
Vi bibeholder 70 % af brostenene bla det flotte 
mønster omkring kloakken. I stedet lægger vi 8 
’Øer’ af flade sten som de nye bænke kan stå på- 
modellen med brosten og flade sten sammen er 
set flere steder bla på Humlebæk station og vil 
komme til at fremstå særdeles flot – Vi anvender 
samme type sten som flisegangen.  
 
Derudover lægger vi træde brosten i græsområdet 
i hjørnet mod Anne lise så dem der kommer 
nordfra kan skrå ind over når de skal i fælles 
huset-. Vi laver samtidig brostens kanter hvor de 
mangler – og sænker dem hvor nødvendigt 
 
Samlet set lægger vi op til et meget organisk torv 
hvor brosten og granit fliser spiller sammen med 

græsområdet i en smuk treenighed der sikrer 
gang muligheder på sten, sikrer at vi bibeholder 
historien omkring brostenen men samtidig sikrer 
langt bedre funktionalitet i forhold til anvendelse 
og et åbent torv.  
 
Side gevinsten ved dette forslag er desuden at det 
kapper en væsentlig del af det arbejde vi selv skal 
lave af plus at vi spare en del af udgiften til nye 
granit fliser- Et hurtigt skøn siget at vi kapper 30% 
af tidsforbrug og ca 25.000 af udgiften - Håber i 
tager godt imod vores forslag og glæder os til at 
høre jeres kommentarer.  
 
På Fælleshustorvgruppens vegne, Torben 
Madsen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


