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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: 
Sønd. d. 22. okt. Hus 20 
Lørd. d. 4. nov hus 21 
Lørd. 11. nov hus 25 
Sønd. 12. nov hus 20 
Sønd. 19. nov hus 6 
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: 
Lørd. d. 13. januar hus 13 
Lørd.-sønd. d. 20.-21. januar hus 2 
Lørd. d. 3. marts hus 6 
Lørd. d. 17. marts hus 14 
Lørd.-sønd. d. 14-15. april hus 18 
Torsd. d. 10. maj hus 2 
Lørd.-sønd. d .1-2. september hus 21 
 
 
 

Søndagsrengøring den 22. oktober 
kl.10 stamgruppe 4: 
Maria, Hus 3  
Hanne, Hus 7  
Anne-Dorthe, Hus 9  
Mikael, Hus 12  
Mikkel+Kamma+Rasmus, Hus 15  
Christian+Aslan, Hus 18  
Louise+Iris, Hus 20  
Jens K, Hus 22  
Jacob+Villy, Hus 25  
 
Fødselsdage:  
 Jacob i hus 6 havde fødselsdag lørdag den 
14. oktober, hvor han fyldte 6 år – til lykke til 
dig, selvom det er en dag forsinket J 
 
Morten i hus 12 fylder 20 år lørdag den 21. 
oktober. Stort til lykke til dig – første gang i 
mange år, hvor du har fødselsdagen for dig 
selv på Bakken ;) 
 
 

  
 
 
Nytårsaften 
Stamgruppe 3 stå for at arrangere 
Nytårsaften i år og vil i den forbindelse gerne 
have en snak på fællesmødet d.25.10 med 
alle bofæller om dels hvor mange der har 
tænkt at de kommer og hvordan vi får afholdt 
en god aften 
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Natur-almanakken 
Valnødderne modnes og de grønne 
stenfrugter falder til jorden. Inden i den 
grønne frugtskal ligger valnødden. Pas på 
fingrene – den grønne frugtskal farver brunt. 
Vedbend klatrer med hæfterødder op ad 
gamle træer og mure. De øverste skud får 
specielle blade og en skærm af gulgrønne 
blomster, der bliver bestøvet af bier. Bærrene 
er grønne hele vinteren – og modner til næste 
forår. 

 
 
 
Sangaften på Bakken 
Det er så dejligt med fællessang på Bakken... 
så har du lyst til at være med I et lille 
planlægingsudvalg - så kom endelig frem... 
Vi glæder os til at se dig:-) 
Kh Dan og Johanne 

 
 

5-årsplan 
Kære Bofæller. 
 I februar lovede 5-årsplanudvalget (Mette, 
Helge, Mik) at komme med et forslag om 
ordningens evt. fortsættelse, da vi dengang 
forventede, at økonomien omkring 
Gårdsalget var endeligt afklaret. Det er det jo 
bare ikke endnu. 
 Vi har alligevel holdt møde for at evaluere 
ordningen og mener klart, at den har fungeret 
efter hensigten, hvilket vil sige stabilt GEF og 
solidt råderum for nye initiativer. Vi hælder 
derfor til at fortsætte med en ny 5-
årsplanperiode, men har svært ved at komme 
med et nyt, konkret udspil, nu hvor vi mangler 
den økonomiske afklaring omkring 
nettoprovenuet fra salget af Gården. 
  
Vi foreslår derfor Fællesmødet, at vi 
forlænger 5-årsplanen med et år, så den 
bliver en 6-årsplan. Dvs. fortsætter med de 
samme principper og opsparinger. 
  
Pt. har vi brugt 345.000 i de 4 år ordningen 
har kørt og bevilget yderligere 200.000 til 
svellemuren, energnisterne og 
Fælleshustorvet samt 225.000 til asfalt og 
indkørsel mod syd. Disse 425.000 er altså 
bevilget men endnu ikke brugt. Vores reelle 
overskud i 5-årsplanen er således 340.000 
per 31/12-17, og da vi vil sparre yderligere op 
i 2018, er der rigeligt med råderum til nye 
initiativer i 2018 så kom bare i gang med 
ideerne. 
 5-årsplansudvalget kommer med et oplæg til 
perioden fra 2019 og frem i efteråret 2018. 
Hilsen 5-årsplanudvalget, 
Mette, Helge og Mik 
 
 
Radiatorer I fælleshuset 
Kære Bofæller, Bakkanal og Bestyrelse 
Som en del af processen vedr. fælles 
radiatorbestilling og -udskiftning skal vi have 
taget stilling til hvad vi gør i forhold til 
fælleshuset. På vegne af Energnisterne 
ønsker jeg derfor punktet taget op til debat på 
det kommende fællesmøde. Vi kan ikke få 
håndværkerfradrag til fælleshuset (eller kan 
vi?), men vi kan selvfølgelig få andel i 
mængderabatten. Jeg har vedhæftet et 
faktaark til at understøtte nedennævnte 
budget (udsendt I mail til alle). 
Forslaget går på at skifte alle radiatorer i 
fælleshuset til 3 lags (evt. med glatte fronter), 
inkl. 3 på 1. sal. 
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Budget 
Radiatorer, Heizrad 3 lags   16.650 
Glatte fronter     5.050 
Danfoss Link termostater     5.600 
Arbejdsløn   20.000 
Total   45.300 
Moms   11.825 
Budget inkl. moms   59.125 
 
De bedste hilsner 
Henrik Bjørn Bertelsen 
 
PS: Jeg glemte lige flg. vigtige pointe; valg af 
Hudevad (eksisterende radiatorer) betyder 
merpris på anslået 15.000 kr. og mindre 
effekt da de kun findes i 2 lags radiatorer. 
 
 
Glimt fra en dejlig fest  
(Tak Annelise) med masser af følelser:-) 
Kh Johanne 
 

 


