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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: 
8. maj 
29. maj 
 
Fællesmøder i 2018:  
GF 25. april 
14. maj 
12. juni 
 
2018 – bookninger: 
Lørd.-sønd. d. 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 29. april kl.10 
ved stamgruppe 2: 
Henrik, Hus 3  
Johanne & Katrine + Johan, Hus 6  
Mik, Hus 11  
Arne, Hus 14  
Flemming, Hus 16  
Gerda, Hus 19  
Kirstine & Esther, Hus 21  
Mette, Hus 24  
 
Fødselsdage:  
Den 23. april fylder Kim 57 år. 
Stort til lykke J 
 
 

 
 
Husk:  
Generalforsamling i Grundejerforeningen 
Bakken og Bofællesskabet Bakken I/S 
onsdag den 25. april 2018.  
 
 
Trivsel på Bakken 
Kære bofæller, stamgruppe 1 er stille og roligt 
begyndt at tænke tanker vedr. vores 
trivselsdag den 15. september, derfor blot 
denne lille reminder om at spærre kalenderen 
for alt andet ;) 
Kh stamgruppe 1 
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Skal fælleshusaltanen renoveres eller 
nedlægges? 
 
Vi har i vedligeholdelsesgruppen over en 
længere periode haft 
"renovere/nedlægge fælleshusaltan" på listen 
over opgaver til arbejdsweekends. 

Altanen har været lukket længe, fordi den er 
farlig at færdes på. Samtidig har der været en 
del bofæller, som foreslår, at vi nedlægger 
den. Argumentet har været, at den alligevel 
aldrig rigtig blev brugt.  

Vi har i gruppen ikke kompetencen til at 
beslutte, at den kan nedlægges. Vi finder det 
samtidig unødvendigt at renovere den, hvis 
den er uønsket. Derfor står opgaven på vores 
liste og afventer en afklaring før vi kan handle 
på den. 

Vi forestiller os ikke, at opsætning af ny altan 
efter den nye model (hus 18) er relevant. 

Anslåede ressourcer:  
Nedlæggelse: 3 bofæller, 2 dage 
Renovering: 3 bofæller, 2 dage, 5000 kr. 
 
Punktet kommer til drøftelse på fællesmøde. 

Pva. 
Vedligeholdelsesgruppen 
 
 
Salg af hus 21 
Kære bofæller 
Vi sendte nedentående til jer forleden. Vi vil 
absolut ikke presse nogen til hurtig 
stillingtagen, men hvis I ved, at I ikke er 
interesserede i hus 21, så giv os gerne 
besked nu. (En del har allerede givet besked 
og tak for det). 
 
***  
Som foreskrevet i 
hussalgsproceduren annoncerer vi 
hermed vores hus til salg internt på Bakken i 
to uger. Har der ikke meldt sig en intern 
køber senest onsdag den 2. maj, går vi videre 
til interesselisten. 
 
Hus 21 har i stueetagen entré, 
bad, spisekøkken/alrum og to værelser med 
hems. På 1. sal er der en stue, to værelser og 
altan. I alt 144 m2 beboelse og en grund på 
302m2. I er selvfølgelig altid velkomne til at 
komme og se huset. 

 
Pris: 4,95 mio. kr. 
 
Hvis I allerede nu ved, at I ikke er 
interesserede, må I meget gerne skrive det til 
os nu, så vi kan evt. komme hurtigere videre 
i salgsprocessen.  
 
Kh. Kirstine og Hans 
 
 
Er i til dans? 
Her kommer et lille reklameindslag:  
 
Der er Ballroom med Nivå Big Band i 
Kulturstationen fredag den 4. maj. 
Kom og vær med til at fejre 
befrielsesdagen med jazz af bedste 
skuffe - udsat for det helt store orkester. 
Vi åbner dørene fra kl. 18, hvor man er 
velkommen til at nyde sin medbragte 
mad ved bordene. Men fra musikken 
starter omkring kl. 20, henvises til at alle 
drikkevarer handles i baren. 
 

 
 
 
Vil I læse mere om aktiviteterne i 
KulturStationen (som Maria, Jørgen og jeg er 
medlemmer af) eller være medlem eller selv 
arrangere sangaften, foredrag eller f.eks.  
fællesspisning, så kig på hjemmesiden:  
Kulturstationen3050.dk 
Kh Lene 
 
 
 
 
 
 
 

 


