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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. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Mand. d. 13. juni I/S møde 
Tirsd. D. 14. juni 
Onsdag 24. august  
Torsdag 22. september  
Mandag 24. oktober  
Tirsdag 22. november  
 
 
2016 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Tirsd. D. 19. juli Hus 10 
Lørd. d. 27. august Hus 1 
Lørdag 27. august Arbejdsweekend 
Søndag 28. august Arbejdsweekend 
Fred. D. 3. september Hus 26A (eftermiddag) 
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 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
2017: 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 12. juni kl. 10 
Stamgruppe 6  
 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Christian og Jakob (6) 
Søren + Johanna 
Torben H 
 
Fødselsdage: 
Birk fylder 7 år mand. D. 13. juni 
 
 
Tillykke 
 

 
 
 
Strøm til elbiler på Bakken? 
 
Mandag den 13. juni kl. 16 kommer Mikkel 
Søndergaard fra eon.dk, der leverer 
ladestandere til elbiler, og ser på forholdene 
og mulighederne på Bakken. Tanken er at 
finde ud af, om tiden er moden til at skabe en 
praktisk og økonomisk farbar vej til at køre på 
strøm. Interesserede er meget velkomne til at 
være med på mødet. 
 
Kh. Hans 
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Lidt om beskæring i 
arbejdsweekenden 
 
Hegnet langs nordenden. 
Et af formålene med beskæring her var at 
skabe bedre udsyn fra især hus 1 ved at 
udtynde og sænke bevoksningens højde.  Vi 
har bestræbt os på at prioritere de mest 
”værdifulde” vækster og at sænke højden 
med en såkaldt foryngelsesbeskæring.  Altså 
væk med høje, gamle grene ned til mindre 
sidekviste eller knopper lidt over terræn, så 
de skyder nedefra og danner naturligt 
formede, lavere buske med blomstring og 
frugtsætning. 
 
 Helt konkret har vi fældet det mindste 
birketræ. Udtyndet og foryngelsesbeskåret 
den høje, sammenvoksede klump af tørst, 
røn og seljerøn langs foden af skrænten. 
Ranglede, afblomstrede syrener er skåret 
ned, så de kan genopstå næste år i en lavere 
udgave. Ligesom de højeste snebær og 
topskårne kornel har været under behandling. 
En del døde stabbe og tykke topskårne slåen 
er fjernet eller skåret længere ned, så de 
forynger sig nedefra. Hullet i slåenhegnet vil 
ret hurtigt lukke sig,hvis vi sørger for at 
beskytte den igangværende opvækst af 
rosenskud (ligner p.t. ukrudt). I rosen - 
buskadset langs stien er desuden de fleste 
slåen skåret ned til terræn og trukket ud af 
buskadset. 
 
Det hele har gjort at hegnet lige nu fremstår 
lidt forpjusket og noget af det endda ret sølle, 
men det skal nok komme sig. Og lige straks 
kommer der et væld af roser. 
 
Gårdhaven 
Det var et ønske at få beskåret træer i 
gårdhaven, så man kan slå græs under dem. 
Vi har primært taget lidt af de nedhængende 
grene på mirabellen. Et par lave kviste med 
en del blommer blev fredet indtil videre.  
Desuden har vi stort set ikke gjort noget ved 
kirsebærtræet med de lange, nedhængende 
sidegrene. De tilstedeværende børnefamilier 
omkring gårdhaven er glade for træet, som 
det er, og ser gerne fri leg og græsgroning 
under træet. 
 
Erik 
 
 

Fælles materiel 
 
Til orientering for nye som gamle bofæller 
henleder jeg opmærksomheden på, at der 
eksisterer en liste over vores fælles grej med 
angivelse af, hvor det så nogenlunde befinder 
sig. God at have ved hånden både før, under 
og efter en arbejdsweekend. 
 
 Listen hænger på opslagstavlen og ligger 
desuden på intra. Den opdateres løbende, så 
meld gerne tilbage, når der købes nyt grej, 
som bør mærkes og registreres. 
 
PS 
Ved næste opdatering har jeg tænkt mig at 
påføre de produkter olie, grunding og maling 
vi har kørt med de senere år, så vi ikke får 
rodet for meget rundt i det. 
 
Erik 
 
 
 
Kælderværkstedet 
 
Hvis de værkstedsansvarlige og bifolket  
skulle blive inspireret til en gang 
omorganisering af kælderværkstedet, beder 
jeg så mindeligt om at frede de afmærkede 
hylder til  fælles malervarer, 
sikkerhedsudstyr, grus/mørtel og 
gartnerartikler (mængder af græsfrø p.t.).  
 
Det er ret så praktisk at kunne danne sig et 
overblik over, hvad vi har, når der skal købes 
ind til feks. arbejdsweekend. Så please, lad 
os holde det samlet. 
 
Erik 
 
 
 
Cement, mørtel og grus m.m. 
Forslag til næste arbejdsweekend 
 
Vi har efterhånden en del hele og halve poser 
med murerartikler spredt rundt omkring. 
Noget i kælderværkstedet, en del i 
sommervinterrummet. Det sidst indkøbte i 
grisehuset.  
 
Det ville være hensigtsmæssigt at få skrottet 
det, der ikke længere dur, og få anbragt 
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resten på ét sted. Fælleshylde i 
sommer/vinterrum, kælderværksted, andet 
egnet sted? 
 
Erik  
 
 
 
Avisvogn ved skraldeskur 
 
For nogen tid siden stod der en avisvogn 
permanent ved skraldeskuret.  Jeg havde 
meget glæde af den til hjembringelse af 
storindkøb fremfor at skulle frem og tilbage 
gennem strædet med bilen for at læsse af. 
 
Hvor avisvognen er blevet af, ved jeg ikke; 
men på materialepladsen har der stået en  
herreløs vogn i længere tid. Muligvis 
Christians fra hus 14.  
 
Den har jeg  sat den ned ved skraldeskuret i 
håb om, at den kan være til rådighed her til 
varetransport til husene. 
 
Erik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


