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        36. årgang   ·   Nr. 15  20. marts 2016 

 
 
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. april 
Tirsd. D. 10. maj 
Tirsd. D. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Torsd. D. 28. april Generalforsamling 
Mand. d. 23. maj 
Tirsd. D. 14. juni 
 
 
2016 
Lørd. d. 26. marts Hus 5 
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 
Sønd. d. 22. maj Café-møde 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Tirsd. D. 19. juli Hus 10 
Lørd. d. 17. sept. Trivelsdag Stgr. 5 
Lørd. d. 10. september hus 26A 
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 mand. d. 28. marts kl. 10 
Stamgruppe 3  
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
Fødselsdage: 
Kamma fylder 13 år lørd. d. 26. marts 
Esther fylder 3 år lørd. d. 26. marts 
Maria fylder 50 år torsd. D. 31. marts 
 
 
Tillykke 
 
 
 
Cafémøde om jordvarme 
Energnisterne har som tidligere nævnt en 
plan om at holde cafémøde søndag den 22. 
maj kl. 15-17, hvor en konsulent fra 
energitjenesten vil hjælpe os med råd og 
måske senere også dåd. Hvis I ikke allerede 
har sat kryds i kalenderen, så gør det nu, por 
favor. 
Kh. Hans pva Energnisterne 
 
 
 
Hus 21 i påsken 
Mens vi er i Barcelona (fra søndag aften til 
lørdag aften) bor Lotte Sangstad i hus 21. 
Tag - som vanligt - godt imod hende. 
God påske fra J+E+K+H 
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Tænk  
 
Tænk nr. 169, marts 2016, bringer følgende 
test af: 
Aktivitetsmålere (billige aktivitetsmålere er 
nemlig lige så præcise som de dyre. Best i 
test er Fitbit One og et godt køb er Fitbit Zip 
og Sony SmartBand SWR10). Frituregryder 
(de laver ok fritter, men sikkerheden er 
problematisk. Tefal Easy Pro. OBH Nordica 
6357 og Phillips HD9240/90 er bedst). LED-
pærer (LED er i rivende udvikling. Gode køb 
er Biltema og Ikea Ledare LED). Makrel i 
tomat (Sund pålæg med meget varierende 
smag). Opvaskemaskiner  (test af 
miniopvaskemaskiner – Siemens vinder foran 
Logik. 
 
 
Denne måneds tema er ’Cookies’  – altså 
computer-cookies! Det viser sig, at cookie-
lovgivningen har slået fejl og i værste fald 
ender vores personlige data med at være 
dårligere beskyttet. Gode råd til hvordan man 
beskytter sig digitalt. Brug f.eks. flere 
browsere og startpage.com i stedet for 
Google. 
 
 
De øvrige emner er: Dyre og billige 
flødeboller – hvad koster de pr. gram? 
Mikroplastik truer havenes dyr og os – 
kilderne til mikroplastik og hvordan 
begrænser man mængden. 
Manglende tiltro til offentlig transport – 
kun hver fjerde har tillid til at de kan nå frem 
til tiden med kollektiv transport. 
Serierne er motoren for streaming - tv-
serierne holder kunderne i ’streaming-
butikken.  
Navigering uden datatrafik – Here Maps er 
en gratis app. 
Alle typer apps har privacy-problemer – vi 
giver oplysninger fra os og app’erne har 
problemer med at respektere vores digitale 
privatliv. 
 
 
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 læselyst. 
 
De bedste hilsner  
Lene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Bofællesskabet Bakken 
 
 
 
Referat af fællesmøde torsdag d. 17. marts  2016 
 
Til stede: Hus 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24. 
  
 1.  Valg af ordstyrer  
 Sebastian blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent  
Anne-Lise blev valgt som referent og Jens som tonemester. 
  
3. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:  
 
Anne-Lise havde en bemærkning til punkt 6 : Punkter til debat : a) Belægning på torvet og 
b) Fremtidig møblering af torvet. 
Hun fremførte, at fælleshustorvsgruppen havde trukket både belægning og møblering af 
torvet ud af planens fase 2 og sendt begge punkter videre til en senere fase 3 beslutning. 
Der var derfor ikke udarbejdet et debatoplæg til dette punkt. Ordstyreren mente, at man 
godt kunne debattere belægning og møblering uden debatoplæg og han flyttede dette 
punkt 6 op som et punkt 5, som derfor rykkede ned og blev et punkt 6.Vi debatterede 
derfor fremtidens belægning og møblering før nutidens fase 2 plan.   
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde den  23. februar 2016.  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
5. Punkter til debat.  
a) Belægning på torvet 
b) Fremtidig møblering af torvet 

  
Der var bred enighed om, at brosten var pænest til vore rustikke huse, men de er ujævne 
og giver problemer med ukrudt mellem stenene. Fliser har ingen ujævnheder, men de er 
ikke pæne på torvet. Hovedindgangsstien med fliser er funktionel, men ingen øjenfryd. 
Nogle mente, at det var en dårlig ide, at forlænge denne flisesti, hvis vi senere beslutter at 
fjerne den. Modargumentet var, at det er en lille forlængelse vel ca. 1/5 af nuværende 
længde. Nogle mente, at en blanding af brosten og fliser kunne være en løsning. Der 
findes slebne brosten, som kunne erstatte hovedindgangsstiens fliser. Bordursten, kunne 
også være en mulighed. Pladsen skal have mindre græsareal og større belægningsareal. 
Der var mange forskellige meninger. De bliver sikkert gentaget når punkterne a) og b) 
kommer til beslutning. 
  
 
 
6. Punkter til beslutning.  
a)Beslutning om fælleshustorvet (efter revideret oplæg og ny tegning fra 
fælleshustorvsgruppen). 
1. Forlængelse af hovedindgangsstien med kantning. 
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2. Etablering af mindre brolagt areal under valnøddetræet. 
3. Trædestien over græsplænen. 
4. Nedrivning af gril, fældning af lille valnøddetræ og evt. mindre udvidelse af  
brostensterrassen og evt. læ-beplantning 
5. Plantekasse ved gavlen bevares indtil videre 
6. Andet 
 

1. Afstemningen viste et flertal for forlængelsen 
2. Punktet blev rost af bl.a. formanden og blev uden afstemning accepteret. 
3. Bordursten blev beskrevet og afstemningen viste et stort flertal for trædestien. 
4. Der var bred enighed om dette punkt, som blev besluttet uden afstemning. 

 
Det blev derfor besluttet at indholdet i ovenstående 4 punkter sættes i gang 
førstkomne arbejdsweekend. 
    

 7. Nyt fra formanden. 
Lene bliver stedfortræder for Ole medens han er i Israel.  
Hvis du ønsker, at være med i den bestyrelse, der skal vælges på den kommende 
generalforsamling, vil muligheden være der. Lene og Maria vil træde ud af bestyrelsen, 
medens Ole, Sebastian og Mette gerne vil fortsætte. Jørgen vil gerne fortsætte som 
suppleant. Vores nabobebyggelse, Skeltoften har måske forskydninger i deres kloakker, 
hvilket kan blive rigtig dyrt for dem, en million kroner blev nævnt. 2 rottespærrer er bestilt; 
de forhindrer rotterne i at komme ind, men tillader dem at komme ud. Ole holder sig i 
kontakt med Skeltoften. Det er rotteår i år og de har også invaderet gårdens vægge. 
Rottefængeren kommer for at se hvad, der kan gøres. Peter får en flaske vin for hver rotte 
han fanger. Ole har forhørt sig hos Trygfonden angående en hjertestarter og en ansøgning 
er sendt af sted. Skydebanen er foreslået flyttet til Kejserdalen. Vi bør 
 protestere. 
 
8. Eventuelt. 
Må man anbringe en kompostbeholder ude ved sin køkkenhave, der ligger på fælles jord? 
 
Anne-Lise, 17.marts 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


