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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 
Arbejdsweekend 5.-6.5 
Arbejdsw. Light 26.-27.5* 
Skt. Hans 23.6, stg. 6 
Arbejdsweekend 25.-26.8 
Trivselsdag 15.9, stg. 1 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
* Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves 
frokost eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver 
levering af pizza, og der stilles drikkevarer frem 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
10. april 
8. maj 
29. maj 
 
Fællesmøder i 2018:  
11. april 
19. april 
GF 25. april 
14. maj 
12. juni 
 
2018 – bookninger: 
Lørd-sønd. d. 14-15. april hus 18 
Lørd. d. 21. april hus 7 
Lørd.-sønd. d. 28.-29. april hus 7 
Torsd. d. 10. maj hus 2 
Sønd. d. 13. maj - massage kl.8-14.30 
Sønd. d. 3. juni – massage kl.8-14.30 
Sønd. d. 24. juni – massage kl.8-14.30 
Lønd. 7. juli hus 15 
Lørd. d. 18. august hus 3 

Lørd-sønd. d .1-2. september hus 21 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 
2019 – bookninger: 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
 
Søndagsrengøring den 15. april kl.10 
ved stamgruppe 6: 
Anne & Kaluka, hus 1  
Dan, hus 4  
Christian & Jacob, hus 6  
Kim & Sara, hus 8  
Dorthe, hus 11  
Johan & Walter, hus 20  
Lise, hus 22  
 
Fødselsdage:  
I dag søndag den 8. april fylder Ole 76 år. Og 
så har vi to runde fødselsdage: Lise fylder 70 
år den 10. april og Eva fylder 40 år den 12. 
april. (Se opslag fra Lise s.2) 
Stort til lykke J 
 

 
 
Salg af hus 21 
Blot til orientering: 
Inden for et par uger regner vi med at sætte 
hus 21 til salg internt. Er der mod forventning 
ingen interne købere til dette helt unikke hus, 
regner vi med at holde åbent hus søndag den 
27. maj, hvor vi jo så nok vil bede nogle af jer 
hjælpe med at vise rundt og så'n. Inden  da 
vil vi være klar med tilstands- energi- og 
elrapporterne, og Nybolig vil have lavet en 
salgsopstilling, som interesserede kan tage 
med hjem. 
Kh. Kirstine og Hans 
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KOM OG SMAG MINE FRANSKE 
MACARONS 
 
Godt nok er de ikke på højde med dem, 
den berømte franske pâtissier Pierre 
Hermé kreerer, men alligevel. 
Jeg fylder 70 år på tirsdag og er blevet så 
mageligt anlagt, at jeg helst vil undslå mig 
morgensang.  
Til gengæld kunne jeg vældig godt tænke 
mig at forkæle mine skønne bofæller med 
hjemmegjorte macarons (lavede mit 
første forsøg i påsken med mit 
barnebarn), små hapsere, chips, vin og 
saftevand om eftermiddagen i 
fælleshuset mellem kl. 16 og 18.  
Om aftenen skal jeg ud at spise med min 
nærmeste familie. 
Kærlig hilsen  
Lise 
 
Anlæggelse af asfalteret sti ved 
svellemuren 

Jeg vil gerne foreslå anlæggelse af en 
asfalteret sti ved svellemuren fremfor den 
planlagte sti med en anden belægning. 

Begrundelse for dette nye forslag er:  Jeg tror 
kun, at vi opnår en lige så stor tilgængelighed 
på stien til Bakken som før ændringen af 
stien, hvis vi vælger at anlægge en asfalteret 
sti. 

I det halve sidste års tid har jeg erfaret en 
meget mindre grad af tilgængelighed på stien 
til Bakken, det gælder gående, cyklister, 
kørestolsbrugere, manden med håndcyklen, 
stokkebrugere, barnevogne mfl.     

Jeg har selv cyklet og gået uden om stien for 
at komme over til Skeltoften. Det har 
naturligvis været under snevejret men også i 
andre perioder. Stien kunne jo ikke ryddes for 
sne, da det sneede. Kristian har ligeledes 
kørt alternative veje til Bakken (over 
græsplænerne eller via vejene), jeg har set 
andre kørestolsbrugere også tager alternative 
veje i brug og nogle af vores skolebørn tager 
vist også alternative veje i brug. 

Jeg har respekt for, at gode kræfter i 
Bofællesskabet arbejder for et andet forslag, 
som muligvis har nogle andre fordele. Det 
kunne også være pænt med en sti, som ikke 
er asfalteret, men jeg går mest ind for størst 
mulig tilgængelighed for alle og jeg tror ikke, 

at de planlagte løsninger vil give dette. Størst 
mulig tilgængelighed for alle, synes jeg, 
fremmer lighed i samfundet. 
Hanne Hegaard 

Må KulturStationen få bordene? 
Kære bofæller, 
Anne-Dorthe skaffede os på et tidspunkt alle 
de gode stole og nogle enkelte borde fra sit 
gamle arbejde. Stolene er fordelt blandt os og 
andre glade modtagere, men bordene står 
stadig i kælderen. Anne-Dorthe har sagt god 
for, at vi forærer dem til vores nye kulturhus 
her i Humlebæk. Er der nogen af jer, som har 
noget imod, at de bliver fjernet fra kælderen? 
Kh Lene 

Ny klage fra Strandgårdsvej 
 
Kære bofæller! 
Jeg fik en ikke forudset fødselsdagsgave her 
søndag formiddag, idet Lea Eriksen igen 
harmdirrende klagede over støj og giftig 
dieselos fra arbejdet med svellemuren. 
Flemming var ind over uden at kunne 
berolige og tale hende til rette, hvilker jeg 
heller ikke havde held med bl.a. fordi hendes 
kritik er velbegrundet og fuldt berettiget efter 
min vurdering. Hun truede med at ringe til 
politiet, hvilket hun efterfølgende rent faktisk 
gjorde, for jeg forsøgte ikke at tale hende fra 
det: En kontordame nedskrev en rapport, 
men hvad der kommer ud af den vides for 
nærværende ikke. Lea er ikke så 
kværulantisk, som det måske kan opfattes 
her, og flere bofæller taler pænt og 
optimistisk om hende. 
Jeg vedhefter det svar, vi sendte hende 2. 
juledag 2017, og som også tilgik deres 
grundejerforeningsformand. I vores svar, som 
var formuleret af Flemming, håber vi bl.a., at 
alt er afsluttet i løbet af nogle får uger ind i 
det nye år." 
  
Det var desværre en alt for optimistisk 
vurdering, og denne arbejdsweekend er der 
ikke sket det store til trods for at 
"svellemuren" havde topprioritering. 
Flemming har ydet en kæmpeindsats, som 
han fortjener stor tak for, men jeg mener, at vi 
nu for vores egen og det gode naboskabs 
skyld, nu må have projektet færdiggjort.  
Jeg vil derfor på førstkommende 
bestyrelsesmøde foreslå bestyrelsen, at vi 
indhenter et eller flere tilbud fra professionelle 
på den færdiggørelse, som vi ikke selv 
magter. Flemming har haft kontakt til en 
anlægsgartner, som kunne være en af 
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tilbudsgiverne, hvis Flemming har tillid til ham. 
Forhåbentlig kan vi nå at tage højde for en 
evt. merudgift udgiften i budgettet. 
  
..og sådan går dagen på bedste beskub: 
surprise-billetter fra Hanne til lokalt jazz-
arrangement i eftermiddag, familiemiddag i 
aften, (igen surprise) og i nær fremtid giver 
jeg et glas fødselsdagsvin med snacks i hus 
7, men herom senere. 
Ole 
 
Her er Oles svar fra december til Lea Eriksen: 
 
 
Humlebæk den 26. dec. 2017 
 
Kære Lea og øvrige naboer på 
Strandgårdsvej. 
Vi er naturligvis kede af, at udskiftningen af 
trappen mellem Bakken og Strandgårdsvej 
medfører gener for både jer og os, men vi vil 
gøre hvad vi kan for at begrænse generne. 
 
Jeg har talt med Flemming Christensen, der 
står for arbejdet, og han har bl.a. forklaret, 
- at gravemaskinen har flere funktioner, der 
alle arbejder med hydraulik baseret på 
olietryk, som maskinen opbygger når motoren 
kører.  
- at gravemaskinen først har det maksimale 
olietryk efter 5 - 10 minutters drift, og trykket 
falder øjeblikkeligt når motoren stopper, og 
gravearmen sænkes. 
- at luftforureningen er størst hver gang 
maskinen startes 
- at gravemaskinen i øjeblikket bruges til at 
løfte trappetrinene på plads, og derfor kan det 
måske se ud som den kører i tomgang, men 
den er faktisk i brug hele tiden  
- at gruset, - trappetrinene lægges i, - skal 
komprimeres for hver 20 cm for at give et 
stabilt grundlag 
- at gruset skal komprimeres trin for trin, af 
hensyn til arbejdsprocessen med at opbygge 
trappen 
- at naturstenene også skal tilpasses (det vil 
sige skæres med en vinkelsliber), og det vil 
naturligvis også medfører larm 
 
Arbejdet har desværre trukket ud bl.a. på 
grund af vejrforholdene, men nu er der lys for 
enden af tunnelen. Arbejdet vil formentlig 
ligge stille mellem jul og nytår, - men vi håber, 
at alt er afsluttet i løbet af nogle få uger ind i 
det nye år. 
 
Som sagt er vi kede af de gener arbejdet 

medfører, og vi prøver gerne at tilpasse 
arbejdet til tidspunkter, hvor det generer 
mindst muligt, - men arbejdet skal jo laves 
færdigt. 
 
Med venlig hilsen 
Ole Sejer Jørgensen, formand for Bakken 
Bakken 7 – 3050 Humlebæk 
 
Skitsetegninger 
Kære Bofæller 
Hermed opdaterede skitsetegninger som 
forsøger at tage hensyn til de input gårdens 
ejerforening fik på det seneste fællesmøde. I 
samme ombæring vil vi opfordre til, i stil med 
Erik, at stille nye spørgsmål pr. mail inden 
fællesmødet den 11. april. Vi vil besvare 
spørgsmålene asap og senest på mødet.  

  
Til orientering vil visualiseringerne blive sendt 
ud så snart vi modtager dem. 
  
G’aften 
På vegne af gårdens ejerforening 
Henrik 
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