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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:  
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: 
Lørd. d. 8. april Hus 7 
Torsd. d. 13. April Hus 8 
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. 2. april kl.10  
Stamgruppe 4 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Charlotte og Ester 
 
 
Fødselsdage: 
Maria fylder 51 år den 31. Marts og Ole 
har fødselsdag den 8. April og fylder 75 
år – stort til lykke til jer begge J 
 

             
 
 
Test i Tænk 
 
Fiskeolie. Fiskeolie har en dokumenteret 
effekt på visse hjerte-kar-sygdomme og 
leddegigt, så det er bare at komme i gang ;).. 
særlig i de uger hvor der ikke er fisk på 
menuen i fælleshuset. Tænk har testet 
fiskeolier med og uden citrussmag, nogle i 
flydende form, nogle i kapsler. Man skal ikke 
være bekymret for tungmetaller i olierne, her 
testes de alle fine. Pure Pharma med 
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citrussmag og Pikasol Premium uden smag 
er vinderne.  
 
Kaffemaskiner: Her er det særligt på 
bryggetid og holdbarhed at maskinerne er 
forskellige. Det er to maskiner fra Bosch og 
Siemens der er Bedst i Test. Et lille fif: Filteret 
kan afgive en smule smag af papir. Ønsker 
man at undgå dette, kan man skylle filteret 
med en smule kogende vand inden det 
sættes i maskinen.  
 
Bore/-skruemaskiner: Laboratorietest, hvor 
der er skruet og boret for fuld styrke. Alle 
batteridrevne. AEG, Dewalt og Bosch har en 
model som Bedst i Test. Boschs udmærker 
sig ved at have slagborefunktion. Når 
poderne skal flytte hjemmefra og have en 
ikke alt for dyr udgave i indflyttergave, så er 
Black Bull til 500kr et godt bud. (Så ringer de 
ikke hver gang de skal hænge et billede op!)  
 
Babyalarmer: Producenterne lover som regel 
mere end de kan holde mht rækkevidden. Det 
er Capidi fra Padwico der vinder testen, fordi 
en er lille og handy og uden unødvendige 
funktioner.  
 
Tema: 
 
Genmodificeret mad. Etisk råd mener der er 
brug for bedre mærkning af produkter fra dyr, 
som har spist genmodificeret fodder, så man 
som forbruger kan vælge det til og fra. 
Forbrugerrådet Tænk er enig, men der er 
delte meninger blandt politikere, producenter 
og detailhandlen (suk...). I Danmark 
opdrætter vi ikke genmodificerede dyr og vi 
dyrker ikke genmodificerede afgrøder, men 
der importeres gmf foder til svin, køer og 
kyllinger (dog selvfølgelig ikke i økologiske 
landbrug!).  
 
Forbrugerrådet har 70 års jubilæum, 
hvorfor de på forskellige måder ser tilbage på 
de sidste 70 år som forbruger. Vidste I for 
eksempel at den første selvbetjeningsbutik 
(hvor det altså ikke er købmanden der finder 
og vejer og pakker varerne) åbnede i Esbjerg 
i 1949? Eller at der i 1996 kun var adgang til 
internet i 5% af de danske hjem?  
 
Derudover er der artikler om hvor dit 
elektronikaffald ender, oversigt over de 
dumpede produkter fra 2016 og hvad 
forhandlerne så har gjort ved det og endeligt 
en artikel om at økologiske grøntsager er 
populære og dermed billigere.  

 
Erik har indkøbt nye holdere til Tænk-
bladende, jeg får snarest ordnet det og sat 
dem op over postkasserne.  
Hvis du vil se resultaterne på Tænks 
hjemmeside, så gå ind på www.taenk.dk og 
skriv 362015 i feltet 'brugernavn' og 3050 i 
feltet 'password'.  
Nanna 
 
 

Rabarberplante 
Hvis nogen kan undvære en rabarberplante /-
aflægger, vil jeg være en lykkelig modtager. 
Kh. Hans 

 
 
 
Cowboybukser 
For mindst et par måneder siden mistede jeg 
mine allerbedste (og eneste) blå 
cowboybukser. Der står vistnok Weekday 
på mærket. Hvis du ved en fejl har fået dem 
med hjem, så giv lige lyd - eller bare læg dem 
i hus 21-postkassen. 
Kh. Hans 
 
 

 
Kommentar til sidste fællesmøde 
En noget usædvanlig oplevelse, at en bofælle 
får medhold i at blokere en anden bofælles 
rettidigt indsendte forslag til punkter på 
dagsordenen.  

Mig bekendt er det alene fællesmødet - ingen 
over, ingen ved siden af - der behandler 
forslag til nye arbejdsopgaver som de 
fremsatte forslag:  

" Etablering af ny vandforsyning til fårene"  

" Oprydning og adgang til ydre kælderdepot".  

Opgaver hvis iværksættelse oven i købet vil 
berøre andre bofællers private domæner eller 
hævdvundne rettigheder. 

Projekterne: 
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" Ny indgang til stuehusets depotrum i 
længen"  " Renovering af trappe og kant ved 
stuehuset " er rigtignok tidligere vedtagne 
opgaver. Men den konkrete udformning er 
endnu ikke udarbejdet. Og der er sket ting og 
sager siden vedtagelse, som gør det relevant 
for  fællesmødet at få vendt spørgsmålet om 
evt. igangsættelse nu i forbindelse med de 
øvrige arbejder ved gården. Fint, hvis 
vedligeholdelsesgruppen var kommet på 
banen her; men det er indtil videre ikke sket. 

Medmindre nogen vil påtage sig opgaven 
med ugentligt at slæbe 75 liter vand op til 
Jørgens træ og senere sørge for daglig 
vandforsyning til får og lam på yderfoldene, 
vil jeg foreslå, at behandlingen af projekt ny 
vandforsyning  fremmes, så det kan vedtages 
senest på generalforsamlingen. 

Erik 

 

Udlån af vandslanger til fåregruppen 
Der er brug for at få etableret midlertidig 
vandforsyning til får og Jørgens træ hurtigst 
muligt. Til det formål står fåregruppen og 
mangler ca.100 meter vandslange. Inden vi 
går ud og køber, vil vi derfor høre jer om 
mulighed for at låne sommeren over.  

Den midlertidige vandforsyning trækkes fra 
udtaget ud for hus 12, med overliggende 
slange langs Søfold og tværs over 
fodboldbanen.  

Slangen henover fodboldbanen kan på 
arbejdsweekenden forholdsvis nemt stikkes 5 
cm. under terræn, så den ikke ligger i vejen 
for fodboldspil og græsslåning. 
På fåregruppens vegne 

Erik 
 

Noget om beskæring af  frugttræer 
Nogen af af vores frugttræer har heldigvis 
endnu været forskånet for sav og 
beskærersaks. De har har haft fred til at 
udvikle sig naturligt, og de giver godt med 
frugt. Så er der træer, der de senere år har 
fået afkortet enkelte grene og sideskud. Især 
ved den traditionelle forårsbeskæring 
reagerer de med at sende golde langskud i 
alle retninger.  Det giver ikke frugt, og er man 
først begyndt på den galej, er der dømt fast 
arbejde hvert år. Endelig er der vores to, 
tidligere så rigtbærende, Ingrid Marie træer. 
De har stort set ikke båret frugt siden en 

spontan motorsavsmassakre for år tilbage. Til 
gengæld har vi siden haft fornøjelsen ved 
årligt at bekæmpe den til stadighed tættere 
skov af lodrette langskud.  

Som en af de ansvarlige for beskæring af 
vores fælles frugttræer vil jeg gerne slå til lyd 
for, at vi fremover henlægger evt. beskæring 
til sensommeren. Og at vi i den 
mellemliggende periode får mere styr på, 
hvordan vi beskærer mere hensigtsmæssigt 
end hidtil. Specielt bør vi tage stilling til, hvad 
vi skal stille op med de to ødelagte Ingrid 
Marie træer. 

Citatpluk fra div. netartikler:  

"Rundt i nydelige velplejede haver står der 
ofte amputerede træer og buske. Træagtige 
planter helt ude af balance med deres natur. I 
god tro er de skamskåret, og tilbage står 
hjerteskærende grimme planter og trives helt 
forfærdeligt. Meget af det bygger på 
vildfarelser om, at træagtige planter skal 
beskæres, overleverede holdninger som »der 
skal luft ind i kronen«, »der skal tyndes ud«, 
»de vil ikke sætte frugt uden beskæring«, »de 
skal formes, ellers bliver de grimme«." 

"Beskæring skader træet. 

Beskær kun, hvis det er absolut nødvendigt. 

Især ældre træer bør beskæres så lidt som 
overhovedet muligt.   

Ved beskæring, reagerer træet med at sætte 
en kraftig nyvækst igang. 

Det er særlig udtalt ved beskæring om 
foråret. 

Når man beskærer, bør man altid være klar 
over, at det er et indgreb, som koster træet. 
Og man skaber indfaldsveje for svampe." 

"Beskæring  om sommeren giver tre fordele: 

Der kommer ingen vanris. 

Indkapslingen forløber mere effektivt. 

Arvævet, som lukker hen over såret, bliver 
mere kompakt og forleddet." 

Erik 

 

Oprydning. Østlænge og 
materialeplads 
Det er forår og tid at få havemøbler og 
sommersjov gravet frem af østlængen.  

I den kommende uge sætter jeg derfor div. 
fremmedlegemer fra sommer/vinterrummet 
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ud på gårdspladsen. Til afhentning eller til 
containerplads i arbejdsweekenden.  
 

Sidste arbejdsweekend blev 
materialepladsen ryddet og organiseret. Jeg 
går ud fra, at stakken af gamle dæk og den 
kasserede dør, der siden da er deponeret, 
skal med på containerpladsen.  

Det tømmer, der sidst blev stakket  langs 
længemuren ligger spredt ud på området. Jeg 
gætter på det har noget med rotter at gøre. 
Men kombinationen legeplads og tømmer, 
der strutter af søm, er knap så heldig. Så 
please, træk meget gerne sømmene ud og 
arkiver tømmeret på en mere 
hensigtsmæssig måde, 

Måske det er tid for drivhusgruppen at tage 
stilling til, om det deponerede drivhus skal op 
at stå eller ej. Glasstakkene langs langs 
bøgehækken udgør noget af en udfordring for 
hækkeklipperne. Der er allerede smadret 
glas. Hækken skal antagelig klippes igen til 
maj.  

PS :Er det forsvarligt at have en mør 
trampolin uden beskyttelseskappe stående til 
fri afbenyttelse på materialepladsen?  
250 × 295 - jake.dk  
 

Erik 

 

 

Sidste 13 Alto stole solgt  
 
Det var ikke helt  forgæves at fragte de sidste 
13 lasede alto stol til Lauritz Com i 
Helsingør.  Hammerslagte lød på kr. 2300,-, 
hvoraf vi får udbetalt kr. 1805 om 5 uger. 
Så Niels kan få sine 1000 kr. for gjordene, 
hvis han overhovedet skal have nogen? For 
de var uoriginale - indkøbt i Indien, havde 
forkert bredde, mønster, og fra velunderrettet 
kilde forlyder det, at de giver sig flere cm. 
efter montering, så det er nok ikke forsøget 
værd at montere dem, hvis du skulle have 
sikret dig en rulle eller 2... 
...og sådan er der så meget her på Bakken 
Nu håber vi køberen ikke benytter sin 
fortrydelsesret. 
Ole 
 
PS Hvem var det, der gav Niels grønt lys til at 
indkøbe uoriginale gjorde fra Indien? 
Mig var det ikke og forhåbentlig heller ikke 
andre fra bestyrelsen. 

 
Nu er det vinketid – August, Birk, Anne og 
Søren har travlt med at flytte til deres nye hus 
og de skal have et venligt vink med herfra – 
og et ’på gensyn’ rundt omkring i Humlebæk. 
 
Og et vuffeli-vink til alletiders søde hvalp ;) 
 

 
 


