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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. 
 
Arrangementer 
1. advent 3.12 stg 1 
3. advent 17. 12 stg 2 
Nytårsaften 31.12 stg 3 
 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
 
Fællesmøder:  
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
2017 - bookninger: 
Lørd. d. 14. okt. Hus 6 
Lørd. d. 4. nov hus 21 
Lørd. 11. nov hus 25 
Sønd. 12. nov hus 20 
Lørd. d. 25. nov. hus 4  
Lørd. d. 2. dec. hus 20 
Lørd d. 9. december hus 1 
Sønd d. 24. december hus 1 
Tirsd.d. 26. december hus 10 
 
2018 – bookninger: 
20.-21. januar hus 2 
17. marts hus 14 
14-15. april hus 18 
10. maj hus 2 
1-2. september hus 21 
 
 
 
 
 

Søndagsrengøring den 15. oktober 
kl.10 stamgruppe 3: 
Peter Hus 2  
Marckus Hus 5  
Karen-Sofie Hus 8  
Suzan Hus 10  
Erik Hus 13  
Charlotte + Esther Hus 15  
Hanne Hus 17  
Luis + Mateo Hus 23  
Nana + Hugo + Topper Hus 25 
 
Fødselsdage:  
  
Esther i hus 21 har fødselsdag torsdag den 
12. oktober, hvor hun fylder 18 år, og er 
hermed myndig. 
Stort til lykke til dig J 
 
 

  
 
Forvirring omkring 
stamgruppeopgaver 
Lise skrev fornyligt om principperne for 
opgavefordelingen i de nye stamgrupper. 
Principperne var korrekte, men det var 
eksemplerne ikke, derfor er de tilrettet, så 
opgavefordelingen passer igen.  
Nu er det stamgruppe 1, som står for næste 
fællesarrangement. Og på gruppens vegne 
kan jeg godt afsløre, at vi er godt i gang med 
planlægningen, og vi håber at I vil tage godt 
imod nogle små ændringer ;) 
Lene 
 
BodySDS 
Flest har ønsket at få massage søndag den 
22. oktober, så det er den dato, jeg har sendt 
videre til Anncatrine fra BodyKarma. I hører 
nærmere om tidspunkter. 
Kh Lene 
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Gulv i spisesal klar til reparation eller 
udskiftning 
Pris for udskiftning af nuværende 
spånpladebelægning med 6 mm. asketræs-
finér til massive brædder i 160 x 22 mm – 
ligeledes i asketræ – koster skønsmæssigt 
lidt under 200 tusinde kroner. 
Prisen har jeg fra tømrermester Jørgen Willer 
i Kgs. Lyngby, som nævner, at der er ca. 8 
ugers leveringstid på de brædder i 
oliebehandlet asketræ, som jeg har bedt ham 
undersøge prisen på. 
Udskiftningen vil tage ca. 2 uger, dvs. at vi 
skal finde en periode i det kommende 
forår/sommer, hvor vi må undvære 
spisesalen. 
Hvis altså vi kan blive enige om, at det er det 
vi gør....? 
Jeg ønsker emnet på førstkommende 
fællesmøde, da nuværende belægning 
risikerer at blive skyld i brækkede ankler og 
det der er værre, hvis ikke gulvet reparereres 
(igen, igen) – eller alternativt forsynes med en 
belægning, der matcher bofællesskabets 
behov og husets arkitektur. 
K h Jørgen 
 
PS: 
Hvis der er flertal for en udskiftning tilbyder 
jeg mig som formand for et udvalg, der får 
ansvar for opgavens realisering i forhold til 
processen samt arkitektoniske og 
byggetekniske beslutninger inklusiv 
udarbejdelse af kontrakt med entreprenør, 
opfølgning af tekniske og økonomiske 
forhold, byggeregnskab osv., osv. 
 
 
Skrædder Andrews priser 
I sidste Bakkanal skrev jeg, at Andrew, vores 
Bangkok-skrædder, kommer og spiser med 
og tager imod bestillinger efter maden 
torsdag den 19.10. Her kommer lige nogle 
priseksempler fra ham: 
 
1 Shirt = Euro 60 
2 Shirts = Euro 110 
5 Shirts = Euro 250 
10 Shirts = Euro 400 
 
Package A 
1 Jacket, 1 Trouser, 2 Shirts, 2 Ties, all for 
Euro 390 
 
Package B 
2 Jackets, 2 Trousers, 4 Shirts, 2 Ties, all 
for Euro 740 

 
Package C 
1 Winter Coat, 2 Jackets, 2 Trousers, 4 
Shirts, 2 Ties, all for Euro 1,150 
 
Vel mødt - og tag gerne venner, søskende 
eller forældre med! 
Kh.  
Hans 

 
 

 
 
Forslag til fællesmødet 
Kære bakkefolk! 
Næste ordinære fællesmøde er onsdag d. 25. 
oktober kl. 20. 
  
Hvis du har forslag, som du gerne vil have 
med på dagsordenen, skal de i Bakkanalen 
senest søndag d. 15. oktober eller sendes på 
mail til bestyrelsen (bestyrelsen@bf-
bakken.dk) senest mandag d. 16. oktober. 
  
Bestyrelsen fastlægger den endelige 
dagsorden og sender de indkomne forslag ud 
som et ekstra nummer af Bakkanalen så 
hurtigt som muligt efter. 
  
Pbv  
Lise     


