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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalender og mail  
Husk at sende os en mail, hvis I skal bruge 
fælleshuset, og så skal det selvfølgelig også 
skrives på den store kalenderen i 
fælleshuset. 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 7. februar 
Fastelavn 26. februar stg 4 
Tirsdag d. 14. marts 
Tirsdag d. 11. april 
Tirsdag d. 9. maj 
Tirsdag d. 6. Juni 
Sct. Hans 23.juni stg. 5 
Tirsdag d. 15. august 
Tirsdag d. 12. september 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
Trivselsdag 9. september stg 6 
1. advent 3.12 stg 1 
3. advent 17. 12 stg 2 
Nytårsaften 31.12 stg 3 
 
Fællesmøder:  
Torsdag d. 23. februar 
Mandag d. 20. marts 
Generalforsamling d. 25. April 
Onsdag d. 17. maj 
Torsdag d. 15. Juni 
Mandag d. 18. august 
Tirsdag d. 12. september 
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
Arbejdsweekends 2017: 
1.+2. april 
6.+7. maj 
26.+27. august  
 
 

2017 - bookninger: 
Lørd. d. 25. februar hus 26C 
Lørdag d. 4. marts hus 1 
Sønd. d. 26. marts hus 15 
Lørd. d. 8. april Hus 7 
Lørd. d. 29. april Hus 14 
Sønd. d. 30. april hus 15 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Lørd. d. 20. maj Hus 4 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
Lørd. d. 2 sept. Hus 1 
Tirsd.d. 26. december Hus 10 
Lørd d. 9. december Hus 1 
Sønd d. 24. december Hus 1 
 
Rengøring sønd. d. 26. februar kl.10  
Stamgruppe 5 
 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
Nana + Hugo 
Søren (26st) + Birk  
Mikkel, Kamma og Rasmus 
 
Fødselsdage: 
 
Øv, der er ingen fødselsdage lige nu. 
Heldigvis har vi fastelavn  
 

 
 
Slik til fastelavn 
Kære alle, vi holder fastelavn på søndag skriv 
jer på i fælleshuset!!! 
Det er blevet mig pålagt at indkøbe slik til 
tønden, derfor vil jeg gerne vide om der er 
særlige forhold om mængder og type af slik 
jeg skal overholde? 
Kh Charlotte 
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Hvis I ikke har set mailen fra Anne-Lise, 
kommer den her: 
 
 
Rotter I hus 5 
Kære alle. Jeg har i en månedstid haft 
ugentlig besøg af Per, kommunens rotte-
mand. 
Rotten ( måske er der flere ) kunne høres i 
skillevægge og i skabet under køkkenvasken 
på mange forskellige tidspunkter af døgnet. 
Den har indtil nu undgået både klapfælden  
med Nutella og kassefælden med huller 
i begge ender. Der har i den sidste uge været 
et tændt camera installeret i mit skab under 
køkkenvasken og i dag kunne rottemanden 
og jeg se dyret for første gang. Den har været 
der rigtig mange gange og den undgår 
behændigt fælderne. Noget kunne tyde på, at 
der er et brud på kloaksystemet, mener 
rottemanden, Per. 
Ved nogen noget om kloaksystemets tilstand 
er blevet undersøgt i forbindelse med de 
tidligere rotteplager. 
 
Jeg skulle hilse fra Per og opfordre alle til at 
undgå fuglefodring, som 
spreder foderet i en cirkel omkring 
foderophængningen. 
Kh Anne-Lise 
 
Efterfølgende kom dette svar fra Ole: 
 
..og nej, vores kloak er ikke blevet undersøgt, 
men jeg indhentede pris på inspektion af 
hovedkloakken: Så vidt jeg husker 20.-25.000 
kr. og fik også en pris på insp. af stikledninger 
fra hovedkloak ind til de enkelte huse. Den 
kan jeg ikke huske. 
Best. besluttede den gang  ikke at gøre mere 
ved sagen her og nu, men må nok revurdere 
situation, nu rotterne åbenbart har spredt sig 
til hele bebyggelsen. 
Sagde rottemanden noget om, hvor i 
kloakken problemet kunne være? 
Vi drøftede på min foranledning rotteplagen 
igen så sent som på forrige best.-møde i lyset 
af rotterne i hus 11's skur og under hus 18's 
drivhus ved siden af hønsene. Jeg var nervøs 
ved risikoen for en rotteinvasion af 
fælleshuset, men bestyrelsen besluttede ikke 
at gå videre med sagen for ikke at male 
Fanden på væggen. Men Fanden har 
åbenbart allerede været der, i hvert fald i hus 
5 og som det lyder fra hus 9 antagelig også 
der. 
Ole 
 

 
Jeg forsøger lige endnu en gang med dette 
lille opråb, fordi jeg meget gerne vil finde den 
person på Bakken, som kan komme igennem 
til One.com: 

Stadig ingen adgang til hjemmesiden 
Det er så om, problemerne med 
hjemmesiden blot fortsætter. Først var der 
problemer med den gamle login-funktion. Så 
blev det fikset. Nu er der sket det, at den nye 
login-funktion pludselig kræver koder for alle, 
det betyder at administrator også skal benytte 
koder – og koderne til kontrolpanelet hos 
Onecom kan jeg ikke umiddelbart finde. Er 
der en af jer, som ligger inden med 
dem? Man benytter dem f.eks., hvis der skal 
oprettes mailadresser osv.!! Jeg glæder mig 
til at høre fra jer, og lover derefter at finde en 
ekspert, som kan hjælpe os med at få styr på 
problemerne ;)  
Kh Lene  

 

En bid af køkkenhaven 
Kære Bofæller, Når stuen fraflyttes bliver en 
lille bid af køkkenhaven ledig. Det stykke vil 
jeg meget gerne overtage. Så vidt vides er 
der ingen klar procedure for, hvordan jorden 
fordeles, når et stykke er ledigt. Derfor 
meddeler jeg herved pr. Bakkannal, at jeg 
agter at indtage stykket (½ længde), hvis 
ingen har gjort indsigelse inden 1.3.17. 
 
Hvis jeg skulle have forsøgt mig med at 
erhverve jordloddet på en anden måde, hører 
jeg meget gerne om det. 
 
Bedste hilsner, 
Eva, hus 18 
 
 
Åbent hus 
Kære alle. Tak til alle herfra for et forbilledligt 
formidlingsarbejde i dag. Der herskede en 
rigtig god stemning omkring fremvisningen 
her i Hus 1 - ikke mindst på grund af jeres 
indsats. 
 
Mange hilsner 
Anne & Sebastian  
 
 
Komposering af grønt aftald 
Kære bofæller. Under indtryk af den generelle 
uviden- og usikkerhed, der kom til udtryk 
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under diskussionen på sidste fællesmøde om 
Mikkels forslag om at BB indkøbte en JK400 
komposter, kom jeg for skade at love lidt 
reseach før kommende beslutning. på 
torsdagens fællesmøde. 
Egnt. ville jeg helst have fremskaffet nogle 
pålidelige anmeldelser, men da jeg ikke har 
kunne støve no'en op, må I her nøjes med 
firmaets salgsbrochure. 
Læs den. Selvom det er en salgsbrochure 
påpeger firmaet, at mange ting skal være i 
orden, for at komposteringen lykkes. 
I brochuren nævnes bl.a.. hvilke ting der er 
egnede til kan kompostering: Madrester (rå, 
kogte, stegte el. røgede), kød, blomster fra 
vaser og krukker, skaldyr og fisk, æg (også 
skaller), kartofler, brød og kager, alle slags 
frugt, kaffegrums og filtre, teposer og teblade, 
køkkenrulle og servietter (ufarvede), 
savsmuld fra kæledyr. 
På fællesmødet opfattede jeg det, som om, vi 
i givet fald kun skulle kompostere rå 
grøntsagsrester fra tilberedningen: 
porretoppe. kartoffelskræller, 
gulerodstoppe o.l. Flere mente endda, at der 
kun var økologiske grøntsagerester, der 
skulle kompostres, for at vi kunne være sikre 
på at få økologisk kompost. 
Jeg har bl.a. noteret mig, at komposteren 
kræver daglig pasning/tilsyn, (hvem vil stå for 

det) at den skal stå i læ for vind og regn (hvor 
skal den stå), og at den kan have vanskeligt 
ved at fungere om vinteren (der skal lægges 
flasker med varmt vand i den for at hæve 
temperaturen) 
Men læs selv salgsbrochuren, enten med 
briller der indikerer, at det grønne firma 
hjælpsomt viser vej med et utal af gode, 
velmente råd og anvisninger. Eller måske 
læser du den med briller, der indikerer, at det 
er svært at få komposteren til af fungere, 
siden firmaet må tage så mange forbehold og 
komme med så mange betingelser for en 
vellykket funktion. (det kan ikke nytte I klager: 
Vi skrev jo på forhånd, hvordan I skulle gøre) 
Det ville være godt, hvis forslagsstilleren, 
som referenten fra sidste fællesmøde 
udtrykte håb om, ville fremkomme med 
argumenter, som skabte større klarhed. 
Ole 
 
PS: Ole har rundsendt en brochure om 
maskinen, den håber jeg, at I kan finde i jeres 
indbakken. Senere skal jeg nok lægge den 
ind på hjemmesiden sammen med 
Bakkanalen. Vh Lene 
  
 

 


