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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. 3. 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:  
Mandag d. 20. marts 
Generalforsamling d. 25. April 
Onsdag d. 17. maj 
Torsdag d. 15. Juni 
Mandag d. 21. august 
Tirsdag d. 19. september 
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
Arbejdsweekends 2017: 
1.+ 2. april 
6.+ 7. maj 
26.+ 27. august  
 
2017 - bookninger: 
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. 12. aug Hus 4  
Lørd. d. 2 sept. Hus 1 
Lørd. D. 16. sept. Hus 23  
Lørd d. 9. december Hus 1 
Sønd d. 24. december Hus 1 
Tirsd.d. 26. december Hus 10 
 
 
Rengøring sønd. d. 26. marts kl.10  
Stamgruppe 3 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
 
Fødselsdage: 
 
Stort tillykke til pigerne fra hus 15. Den 
26.03 fylder Kamma og Esther 14 år og 
4 år 
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Legerummet:  
 

 
 
 
 På vegne af legerumsgruppen (Mikkel, Nana 
og Henrik), og i forlængelse af seneste 
fællesmøde, hermed oplæg vedr. opdatering 
af legerum m.m. indenfor rammen af 5 
årsplanen 2013 – 2017. I legerumsgruppen er 
vi nået frem til nedennævnte rammebudget. 
Følgende er medtaget i oplægget: 
  
• Nye skumredskaber til store og små 
• Udnyttelse af loftsbjælke til hænge/svinge 

aktiviteter 

• Teaterforhæng 
• Lyd- og lysforbedringer 
• Foranstaltninger til lettere oprydning 
• Nyt fodboldmål (falder lidt udenfor, men 

medtages på opfordring) 
 
 
Vinduespudser: 
 
Har du brug for rene smukke vinduer her 
tidligt på foråret? Jan Nielsen, som plejer at 
komme her på Bakken, vil jeg kontakte for 
besøg. Hvis du er interesseret skriv en mail til 
hus 6 – så prøver jeg at finde en dag og tage 
imod nøgler. 
 
Kh Johanne 
 

 
 
Kartofler:  
 
Det er forår, og det er tid at spire 
læggekartofler. 
 
Efter samråd med Mette har jeg købt 3 fsk. 
sorter hjem. 
Solist:                Meget tidlig.  1,60 kr stykket. 
Linzer:               Tidlig.  1,20 kr stykket 
Og som rosinen i pølseenden, toppen af 
poppen 
Æggeblomme:   Sen. 2 kr stykket 
 
Kig indenfor i hus13, hvis det er kartofler, du 
brænder for. 
Hilsen Erik 
 

 
 
 

Budget Pris 
Legerum 

Rullemåtte 6 meter kr.        
7.500 

Kilemåtte kr.        
1.500 

Skumcylinder kr.        
6.500 

Skumplint 3-delt kr.        
4.500 

Wire, kroge stof, 
teaterforhæng 

kr. 
       2.000 

Bolde m.m. kr.        
1.000 

Stor madras kr.        
5.000 

Tove, ringe og trapez kr.      
10.000 

Skinne kr.      
20.000 

Lydanlæg kr.        
5.000 

Lys amature, fra lysstofrør til 
LED 

kr.        
8.000 

Uplight lys x 6 kr.      
  2.000 

Lysdæmpning og 
bevægelsessensor 

kr.        
1.000 

Lyddæmpning kr.        
2.000 

Småbørnsmotorik kr.        
3.500 

Kroge, beslag og net til 
måtter m.m. 

 kr.           
500 

    

Fodboldmål kr.        
7.000 

  
kr.    
87.000 
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Ny trampolin eller reparation? 
De syninger, der fæstner trampolinens 
gjorde og dermed fjedre til stativet, har det 
med at mørne, når de står ude i vind og 
vejr. Det er sket for vores trampolin, og fem 
gjorde med fjedre har allerede sluppet 
taget.  
 
Morten sejlmager på Bakkegårdsvej  har 
gennem årene fornyet syninger på mange 
trampoliner. De syninger og den tråd, han 
anvender, er i sagens natur beregnet på 
barske vejr - og belastningsforhold, og 
holder, ifølge Morten, længere end 
syningerne på selv nye trampoliner.  
 
Vi kan få renoveret trampolindugen med 
gennemsyning af kanten hele vejen rundt 
for et sted mellem 6-800 kr. Hvis vi er 
hurtige, har Morten tid til opgaven nu, inden 
sejlersæsonen begynder. 
 
Hvis vi vælger den løsning, slipper vi for 
besværet med at fjerne det nuværende, 
faststøbte stativ samt eventuelle 
udfordringer med at lave stabilt underlag til 
et nyt stativ i den gummibelagte kant.  
 
Hermed en generel opfordring til i højere 
grad at tænke  i reparation og genbrug 
fremfor blot at købe nyt. For mit 
vedkommende er det mindst lige så meget 
et spørgsmål om spild af ressourcer og 
miljøbelastning, som det er et spørgsmål 
om økonomi. 
/ 
Erik 
 Madrasserne i Tumlerummet 

Det fremgår ikke af forslag til nyindretning 
af Tumlerummet, om nuværende 
madrasser m.m. tænkes kasseret. Da de 
fleste af dem har mange gode år i sig 
endnu, vil jeg her slå til lyd for, at de ikke 
kasseres, og at vi får undersøgt 
mulighederne for at udskifte enkelte 
nedslidte betræk.  
/Erik 

 
Nye fodboldmål 

De nuværede mål har fået deres banesår 
ved at blive trukket hen over grønsværen, 
når de skulle flyttes. Det har belastet de 
svejsede vinkler i stolpehjørnerne i en grad, 
så svejsningen er gået sig en tur. 
 
Ved valg af nye mål er det derfor vigtigt at 
vurdere, om konstruktionen er robust nok til 
at klare den måde, vi håndterer dem på.  
 
Et andet kriterie ved valg af mål kunne 
være, hvordan de falder ind i omgivelserne. 
Jeg husker tydeligt overgangen fra de 
forhenværende, diskrete træmål til de 
alarmerende, blanke aluminiumsmål, i sin 
tid.  
 
Det giver mig den idé, at vi faktisk selv 
kunne konstruere nogle robuste mål af en 
træramme til målstolper og overligger i 
kombination med netrammen fra de 
ødelagte mål. Så vidt jeg kan se, er både 
metalbøjler og bagliggere intakte. Så de 
skulle være lige til at forsyne med nye net 
og montere på trærammen. 
/Erik 
 

Naturkalenderen fortæller i dag: 
 
Ræven føder sine 4 - 8 hvalpe i rævegraven. 
De vejer kun 100 gram, når de bliver født. 
Først om 4 uger begynder de at lege udenfor 
rævegraven. 

 

 
 
Ræv - Vulpes vulpes - Red fox 


