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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: 
 
Ekstraordinære generalforsamling i hhv. 
Grundejerforening og I/S tirsdag d. 4/10 
 
Fællesmøder:  
Mandag d. 24. oktober  
Tirsdag d. 22. november  
 
 
2016 
Lørd. 1. oktober Hus 25 
Lørd. d. 8. oktober BF Stavnsbåndet 
Sønd. d. 9. oktober Hus 3 
Fred, d. 28. oktober kl.21-23 Musikcafe 
Lørd. d. 29. oktober Hus 21 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Lørd. d. 3. december Hus 1 
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. 29. april Hus 14 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Sønd. d. 14. maj Hus 21 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 9. Oktober kl. 10 
Stamgruppe 5 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
Nana + Hugo 
Søren (26st) + Birk  
Mikkel, Kamma og Rasmus 
 
Fødselsdage: 
Der er ingen fødselsdage i den 
kommende uge, derfor reklamerer vi lige 
for Esthers i hus 21, Hun fylder 17 den 
12/10. 
 
Ju-huu 
 

 
 
Ugens joke 
Hvad får man hvis man krydser en Golden 
retriever og en lommeregner? 
En ven man kan regne med� 
Kh fra Rasmus 
 
 
Unikt bagekursus på Bakken 
Vores nabo Peter Frølich fra Wilhelmsvej 
vil meget gerne lærer os hemmelighed 
bag det gode brød, og det sker søndag 
den 13. November. Peter underviser også 
andre i at bage, men vi får kurset for en 
helt særlig vennepris på 100 kroner pr. 
mad incl. råvarer. Jeg opsætter snarest 
en tilmeldingsseddel fra Peter på 
opslagstavlen. 
KH Lene 
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Naturkalv 
Nu også levering hveranden måned 
I disse tider med næsten daglige gysere om 
produktionsforhold og antibiotikaresistens i 
kød og fjerkræbranchen slår jeg gerne et slag 
for, at der også produceres kød under 
forhold, hvor etik, sundhed og dyrevelfærd  er 
sat i højsædet. 

Rasmus' Jersey kalve afgræsser 
naturområder en stor del af året. Om vinteren 
går de i løsdrift og lever af hø. Intet tilskud af 
kraftfoder eller medicin.  

 Kalvene skydes på marken, inden de fragtes 
til det lokale slagteri. Det økologiske kød 
krogmodnes i min.15 dage og vakuumpakkes 
i mindre portioner á typisk 2 bøffer/ 500gr. 
hakkekød og 8-900 grams stege.  

Det ferske kød leveres til døren i blandede 
kasser á 5-6 kg til en gennemsnitspris af 125 
kr/kg + fragt. Kødet kan holde sig i køleskab i 
14 dage, hvorefter det kan fryses ned.  

Fra oktober kan der som noget nyt også 
tegnes abonnement med levering hveranden 
måned. 

Næste levering:  torsdag d. 6.10. 

For nærmere info og tilmelding: 
www.naturkalv.dk. eller  Info@naturkalv.dk 

Erik 

 

Så kom pindsvinene 
I dag har Marie og jeg hentet fire små 
pindsvin. Erik og jeg har fabrikeret to huler til 
dem. Den ene er i haven bag hus 13 og 14, 
og det andet i krattet bag hus 24 og 25. 
Vi har forsøgt at skjule dem så vidt muligt, for 
at undgå, at hunde og ræve kommer ind i 
hulerne.  
 
Vi er rigtig nysgerrige efter at se dem vandre 
rundt på Bakken, men her I starten bedes alle 
respektere deres huler og ikke forstyrre dem 
derinde. Vi fodrer dem med kattekillingefoder 
indtil vi ikke har mere og herefter regner vi 
med, at de selv kan finde godbidder/snegle 
uden vores hjælp. 
Kh Lene  

 

 

Trivselsweekend i farvernes tegn 
Hjørdis har taget en række fotos fra vores 
trivselsweekend, hvor vi først lod os inspirere 
af Poul Gernes’ udstillingen på Louisiana. 
Nedenfor ser i det ene hold, som kigger på 
lakridskonfekt-figurer, som aldrig blev 
realiseret. Flere af os talte om, at hvis 
Louisiana ikke kunne komme af med 
modellerne, som de faktisk selv havde lavet, 
kunne de måske hænge i fælleshuset!! 

 
 

 
Billedet driller og er vendt på hovedet!! 
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Spændte tilskuere til pindsvineudsætningen. 
 
 

 
 
Farvel Bakken!  
Lige da vi havde modtaget pindsvinene, 
pakkede vi Kristians tøj og bøger i bilen og 
kørte til Amager. Hans har købt en 
andelslejlighed sammen med kæresten 
Hannah på Sofie Brahes Alle 11, 2. 2300 Kbh 
S. Så nu er han flyttet hjemmefra og det er 
ikke til at forstå. Han lover dog at komme af 
og til, og han kommer også og siger ordentlig 
farvel til jer. 
 
 
Ekstraordinære generalforsamlinger  
tirsdag den 4. oktober 2016 k. 20.00 
i Grundejerforeningen Bakken og 
Bakken I/S 
   
Dagsorden  
1. Vedtagelse af revideret I/S kontrakt  
2. Vedtagelse af revideret 
grundejerforeningsvedtægt  
- herunder godkendelse af 
forsyningsregulativ, som skal afløse den 
hidtidige varmedeklaration 

3. Godkendelse af samejekontrakt for de to 
lejligheder i stuehuset  
4. Eventuelt  
Bilag er udsendt som mail af Dan den 24. 
sept. Gårdudvalget uddyber det udsendte 
materiale søndag den 2. okt. Kl. 20.00 i 
fælleshuset 
 
Pbv.  
Ole Sejer Jørgensen  
 
NB. Vedtagelserne kræver kvalificerer flertal, 
hvorefter min. 20 huse skal være 
repræsenteret, og at beslutningerne træffes 
med 2/3 af de afgivne stemmer. 
Man kan være repræsenteret ved fuldmagt, 
så husk at afgive en sådan, hvis I er 
forhindret i at møde op. 
Hver hus kan kun medbringe en fuldmagt. 
 
 
Ændringsforslag til 
forsyningsdeklarationen 
Ifølge det udsendte forslag, som er helt i 
overensstemmelse med den nuværende 
varmedeklaration, vil varmen i tilfælde af 
manglende enighed i en fyrgruppe om 
fordelingen alene ske efter antal 
kvadratmeter. Jeg syntes, at det er uheldigt at 
den fordeling er så anderledes end den 
gængse på Bakken, som er at fordele efter 
både kvadratmeter og antal personer. Jeg vil 
derfor foreslå, at passusen efter antal 
kvadratmeter ændres til ”efter antal 
kvadratmeter og antal personer i forholdet 
70/30”. Såfremt folk der klogere end mig kan 
sige, at forholdet burde være et andet, så vil 
jeg foreslå dette tal på generalforsamlingen. 
For mig er det princippet som er vigtigt. 
Mvh. Arne  
 
 
 
 
 
 


