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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: 
 
Fællesmøder: 
Onsdag 24. august  
Torsdag 22. september  
Mandag 24. oktober  
Tirsdag 22. november  
 
 
2016 
Lørd. D. 20. august Hus 26A  
Lørd. d. 27. august Hus 1 
Lørdag 27. august Arbejdsweekend 
Søndag 28. august Arbejdsweekend 
Søndag 4. September Hus 25 
Lørd. d. 17. sept. Trivelsdag Stgr. 5 
Lørd. d. 10. september Hus 26A 
Lørd. d. 24. september Hus19 
Lørd. 1. Oktober Hus 25 
Lørd. d. 8. oktober BF Stavnsbåndet 
Lørd. d. 29. oktober Hus 21 
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. 28. august kl. 10 
Stamgruppe 5  
 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
Nana + Hugo 
Søren (26st) + Birk  
Mikkel, Kamma og Rasmus 
 
Fødselsdage: 
Brigitte fylder 43 fredag d. 26. august 
Sille fylder 9 år mand. d. 29. august 
 
Tillykke 
 

 
 
 
Arbejdsweekend 
  
Med vanlig rettidig omhu har 
vedligeholdesesgruppen sat en 
tilmeldingsliste op til den kommende 
 arbejdsweekend den 27 . og 28 august.  
 I meget gerne hurtigst muligt og senest 
tirsdag den 23/8 skrive jer på, på bagsiden af 
opslagstavlen.  
 Jeg har lagt en oversigt med over, hvor 
mange arbejdsdag jeg har registreret på hver 
person. Der ser ud til at der er en del der 
mangler at levere de 4 dage der er aftalt.  
  
På vedligeholdesesudvalgets vegne.  
Torben 
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Oprydning i længen 
 
Sædvanen tro bliver der ryddet op i de to rum 
i østlængen  inden arbejdsweekenden. Hvis 
man har privat grej og møbler m.m., der ikke 
hører til, er det nok nu, man skal sørge for at 
redde det, så der bliver klar til efterårets 
rykind af havemøbler.  
Sidst på ugen bliver skrot og uafhentede 
gods  sat ud på gårdspladsen til bortfjernelse 
i arbejdsweekenden.  

PS: 

Det kunne være formålstjenligt med en gang 
oprydning også i kælderværkstedet, så man 
kan komme til dernede  bl.a. i 
arbejdsweekenden. 

Erik 

 

Olivenolieflasker 
 
De, der har gemt tomme olieflasker (ikke 
dunke) af dem fra Mivs leverance, må gerne 
lægge dem foran hus 21's dør senest i 
morgen tidlig (mandag) kl 7. Så vil jeg tage 
dem med til Miv, så hun kan levere dem 
tilbage til sin oliemølle. Der bliver selvfølgelig 
mulighed for ny oliebestilling op til jul. 
 
Hans  
 
 
"Blues, Bakkeboogie samt visen om 
Dr.Lykkes strålende erobring" 
	  
Hus 25 inviterer til:  
En herlig musikalsk caféaften med Palle 
Krabbe og indtil flere musikalske venner 
fredag den 28.oktober 2016, kl.21-23  
 
Medbring diverse gode sager til hals og gane 
- og put de små søde unger eller få dem 
passet, det' for voksne :-)  
 
Kh Hus 25 og Palle 
 
 
 
 
 
 
 

Bakkens bod ved Byens Dag 
 
Igen i år bliver der afholdt Byens Dag i alleen 
op til Torpen Kapel. De tidligere år har 
Bakken ikke haft mulighed for at deltage pga 
trivselsdagen, men det har vi i år.  
Er der nogen, som vil være med til at leje en 
bod, hvor vi sælger/forærer ting og sager 
væk. Det kunne være bøger, håndarbejde, 
brugt tøj, syltetøj, køkkenting, bolsjer eller 
friske grøntsager!  
Vores hus kan desværre ikke være 
tovholdere på boden, da vi skal hjælpe 
Kristian med at sætte lejlighed i stand den 
weekend, men vi deltager meget gerne med 
en vagt eller to J 
Kh hus 14 
 
 
Svellegruppens projekt til  
2. behandling på fællesmødet onsdag 
den 24.08 2016  
 
Det er samme projekt som tidligere 
fremlagt, men nu gennemarbejdet med 
flere detaljer. Arbejdet er delt op i etaper, 
og det er vores håb, at 1. etape kan 
gennemføres på arbejdsweekenden den 
27-28.08.1.Etape omfatter udskiftning af 
svelletrappen til en trappe med trin af 
granit, samt klargøring af området ud for 
hus 1, så ser vi hvor langt vi kommer.  
 
Kærlig hilsen Svellegruppen 
 
 
Fra redaktionen: På grund af størrelsen af 
det omfangsrige billedmateriale kommer 
det ikke med i Bakkanalen, men  det 
bliver ophængt på opslagstavlen i 
fælleshuset og vil blive lagt på 
hjemmesiden sammen med Bakkanalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


