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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 
Fastelavn  stg. 4 
Sankt Hans stg. 5 
 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 21. november 
 
Fællesmøder:  
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
2017 - bookninger: 
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 29. oktober 
kl.10 stamgruppe 5: 
Sebastian + Sille Hus 1  
Anne Lise Hus 5  
Ole Hus 7  
Helge Hus 9  
Lisbeth Hus 13  
Hjørdis Hus 16  
Eva + Thor Hus 18  
Katrine + Richard Hus 26st  
 
Fødselsdage:  
Kirstine har fødselsdag den 26/10 og fylder 
51 år. Luis har fødselsdag den 29/10 og han 
fylder 42 år. Til lykke til jer begge to J 
 

  
 
God bedring Iris! 
Mandag skal Iris have sat næsen på plads på 
Hillerød Hospital, fordi hun var så uheldig at 
indgå i voldsomt sammenstød med en god 
kammerat, som var på besøg lørdag.  
 
Generationer mødes 

 
Det skønne ved at komme i fælleshuset er, at  
der er plads til alle. Fotograf: Hjørdis 
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Lidt historik om vores fælleshusgulv 
Huset blev født med samme brede 
fyrretræsgulvbrædder, som kan ses i husene 
og på 1. sal i fælleshuset. Af praktiske 
årsager var det lakeret, men det brød vi os 
ikke om i længden, så det blev afslebet og 
lud/sæbebehandlet, som det sig hørte og 
burde på den tid.  
 
Det gik ikke i længden. Gr. den hårdhændede 
gulvask og slid flossede træet op, så det blev 
nedslebet igen et par gange eller tre, indtil not 
of fjer kom til syne, som det fx kan ses nu i 
hus 9. 
 
Udskiftning var uundgåelig, og grundet 
tvivlsom rådgivning blev også alle 
underliggende strøer fjernet, fordi det nye 
gulv skulle understøttes anderledes. Gulvet 
kom til at bestå af en underliggende 
spånplade, hvorpå der blev limet 16 mm 
hvidolierede askebrædder. Vi diskuterede, 
om ikke en tykkelse på 20 mm havde været 
bedre, men det var der ingen grund til lød det 
fra sagkundskaben, for afslibning ville aldrig 
blive påkrævet, og skulle uheldet endelig 
være ude, ville en afslibning med en 
specialmaskine blot fjerne en lille bitte 
brøkdel af en millimeter. 
 
Den afslibning, der alligevel senere viste sig 
nødvendig, fjernede dog anslået et par 
millimeter, så godstykkelsen på 
askebrædderne formentlig nu kun er max 14 
mm, og det afslebne gulv blev lakeret. 
Limen mellem spånplade og brædder holdt 
(holder) ikke, formentlig grundet en 
kombination med dårlig lim og det faktum, at 
spånplade og asketræ arbejder vidt 
forskelligt, så spændingerne bliver store. 
 
Første gang blev brædderne skruet ned med 
efterfølgende propning af professionelle folk, 
for gulvet rejser sig, når fyringssæsonen 
slutter og falder på plads i løbet af efteråret, 
når huset har været opvarmet et stykke tid. I 
4 år vi I derfor efterfølgende kunnet samle et 
arbejdshold på typisk 5 bofæller, som i løbet 
af en enkelt lørdag har kunne bore 
asketræspropper. som dækkede de 
forborede skruehuller til skruerne, der holdt 
brædderne nede og afsluttende blev 
pletlakeret. Det positive er, at de brædder, 
der er blevet skruet, fast bliver liggende. 
Derfor er der kun ca. 3 ”rejsninger”  

 
koncentreret på få brædder i vestsiden, mens 
problemet i år er koncentreret i gulvets 
østside, hvor der hidtil hun er blevet skruet 
sporadisk. 
 
Nu er der gået lidt sport i det. En større 
investering er blevet udskudt med en relativ 
lille arbejdsindsats, og rigtig spændende 
bliver det at se, hvad der sker, når alle (eller 
næsten alle) brædder er skruet på plads.  
 
Apropos Jørgens forslag om at udskifte 
gulvet nu, forslår jeg, at vi under den 
forudsætning, at der igen kan samles et 
lørdagsarbejdshold i december – eller måske 
bedre i januar, afventer, hvordan gulvet arter 
sig de næste par år. Det udelukker ikke, at vi 
nu laver reseach på et nyt gulv, så vi ved, 
hvad det handler om i påkommende tilfælde, 
om det skulle blive nødvendigt. Jørgens 
stipulerede udgift er nok i underkanten bl.a. 
fordi hele underlaget med strøer, bjælker og 
klodser også må fornyes. 
Ole 
 
Indstilling af ovnens temperatur 
Kære alle 
To af trykknapperne på 
temperaturdisplayet  har mistet 
gummihætten. 
 
Indtil vi får det ordnet kan temperaturen stilles 
på vanlig vis ved tryk med en tændstik på den 
sorte tap i midten af hver enhed. 
 
Der går små 2 uger før vi har nye hætter/ nyt 
display hjemme. 
Vh 
Erik 
 
Endnu en omgang BodySDS 
Vi har i dag haft besøg af massør Anncatrine 
og jeg tror, at de fleste af os, som blev 
behandlet af hendes blide hænder svævede 
hjem fra fælleshuset. 
For dem, der ikke fik muligheden, og alle os 
andre, kommer hun igen søndag den 12. 
November. Jeg laver et skema til 
ophængning i fælleshuset med tiderne: 8-9, 
9-10, 10-11, 11.30-11.30, 12.30-13.30 og 
13.30-14.30, og her kan I notere jer ud for 
den tid, som passer jer bedst. 
Anncatrine har en klinik – BodyKarma - i 
Helsingør, og jeg vil anbefale alle jer, som 
gerne vil have tid en anden dag, selv at tage 
kontakt til hende og reservere tid i Helsingør. 
Kh Lene 


