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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 kalenderen i fælleshuset. 
 
Arrangementer 
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: 
29. maj 
 
Fællesmøder i 2018:  
14. maj 
12. juni 
 
2018 – bookninger: 
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 
Lør/søn d. 3. + 4. nov hus 26 1.sal 
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 
Søn. d. 19. maj hus 7 

Søndagsrengøring den 20/5 kl.10 med 
stamgruppe 4: 
Maria, hus 3  
Hanne, hus 7  
Anne-Dorthe, hus 9  
Mikael, hus 12  
Mikkel, Kamma og Rasmus, hus 15  
Christian og Aslan, hus 18  
Louise og Iris, hus 20  
Jens K, hus 22  
Jacob og Villy, hus 25  

  

Fødselsdage:  
Sara har fødselsdag tirsdag den 15. maj og 
fylder 37 år og søndag den 20. maj kan 
Christian i hus 18 fejre sin 38 års fødselsdag 
Stort tillykke til jer begge J 
 

 
 
 
Hvem ejer pilehegnet på sydtorvet? 
Hegnet har ligget på skråningen ved gården 
et stykke tid, og under arbejdsweekenden 
lagde jeg det ud på sydtorvet, så det blev lidt 
mere synligt. Har hegnet mon været Brigitte 
og Sørens? Eller er der nogen andre, som vil 
kendes ved det? Sara vil gerne overtage det. 
Kh 
Lene 
 

Gin & Tonic-aften også for børn! 
Fredagsmadholdet håber, at vi bliver mange 
både børn og voksne til spisning på fredag. 
Og godt nok er G&T kun for voksne, men der 
er også drikkevarer til børnene og en 
børnevenlig version af menuen. 
Vi ses J 
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Ombygning af stuehus 
Kommentar til nyt skitseforslag. 
Tak for nyt skitseforslag. Det er overordentlig 
glædeligt, at samarbejdet i ejerforeningen ser 
ud til nu at være landet med et for alle parter 
spiseligt forslag. Til lykke med det. 
Da jeg ikke kan deltage i fællesmødet på 
mandag, vil jeg gerne her have lejlighed til at 
give mit besyv med.  
Selvom min tilgang til det foreliggende forslag 
overordnet er positiv, vil jeg alligevel gerne 
knytte en kritisk kommentar til udformningen 
af vestgavlen. Med førstesalens to dørpartier, 
hver forsynet med en tilsyneladende buet 
fransk altan af en vis dybde, opleves øverste 
del af gavlen som meget tung og 
dominerende i forhold til stueetagen. God 
latin i bygningskunst som i så meget andet er 
ellers, så vidt jeg ved, at tyngden bør ligge 
nederst.  
Kunne det være en overvejelse værd, at se 
på om de to indadgående døre med fordel 
kan konverteres til to udadgående 
dobbeltdøre med indvendigt værn? For mig at 
se ville den løsning både æstetisk, 
økonomisk og praktisk være langt at 
foretrække. Lysindfald og udsyn ville være 
mindst lige så godt. Desuden ville man slippe 
for alle de gener med indadgående døre, som 
bofællerne iøvrigt bøvler med. I og med at 
dørene bør være todelte, vil de mere opleves 
som høje vinduer end som døre, når de 
åbnes.  
Erik 
 
 

Færdiggørelse af nordskrænt og 
grussti 
Spørgsmål og lidt research.   
Grussti 
Vil forbedring af underlaget på grusstien 
gennem æblehaven kunne sikre, at det 
øverste lag herregårdsgrus forbliver fast og 
stabilt?  
Vil anlægning af en faskine, hvor grusstierne 
mødes, kunne forhindre, at der samler sig 
vand på stiens laveste punkt?  
Hvis grusstien skal omlægges, kunne det så 
være en idé at nedlægge en drænslange med 
forbindelse til faskine? 

Nordskrænt 
Er der tale om midlertidig eller permanent 
færdiggørelse af skrænten? 
 Vil hele skrænten eller dele af den få en 
hældning på mere end 20-25 %, så vi ikke 
kan vedligeholde med græsslåning?  
Hvis det er tilfældet, får vi nogle udfordringer i 
forhold til den oprindelige plan og vores 
aftaler med naboerne.  
Jeg har konfereret med min søn Rasmus om 
fsk. scenarier og researchet lidt på priser 
m.m. 
Tilsåning med græs er klart det nemmeste og 
billigste. Pålægning af 4-5 cm muld som 
afslutning af jordarbejdet rækker som såbed. 
Tilsåningen kan vi selv udføre. Og jo før jo 
bedre inden sommeren for alvor sætter ind. 
Blot vi sørger for at holde jordoverfladen 
fugtig, så græsset kan spire. Vi kan risikere, 
at kraftige regnskyl i perioden indtil græsset 
får ordentligt fat, skyller frø og muld ned af 
skrænten, så vi kan begynde forfra.  
Beplantning med bunddække eller lave 
busketter kan udføres med foreksempel 
stedsegrøn Cotoneaster eller Fjeldribs 
(hjemmehørende og mere spændende) 
Afhængig af den underliggende råjords 
beskaffenhed skal jordarbejdet afsluttes med 
et muldlag på 30-40 cm. Afhængig af 
plantevalg skal der på anslået 500 m2 skrænt 
plantes mellem 1500 og 2500 planter. Det 
lyder helt vildt; men er altså Birkholm 
planteskoles minimumsanbefaling. Alene 
udgiften til de billigste typer barrodsplanter vil 
løbe op i 35- 75.000 kr. Hertil skal så lægges 
udgiften til arbejdsløn. 
Beplantning med barrodsplanter kan tidligst 
foretages i det sene efterår. Det er lidt af en 
udfordring i forhold til, at projektet tænkes 
færdiggjort her og nu. En anden udfordring vil 
være, at skrænt og planter ligger blotlagt med 
risiko for erosion i årene indtil planterne har 
fået ordentlig fat. Problemet kan forsøges løst 
ved udlægning af kokosnet eller fiberdug 
inden plantning. Et andet problem vil være 
mega meget lugearbejde i årene fremover 
indtil buskene dækker arealet. Det kan 
muligvis undgås ved udlægning af et tykt lag 
flis.  
Men altså, sikke da et projekt. Og gab, hvor 
trist med en eller anden kedsommelig mørk, 
monokultur som entré til vores frodigt, 
blomstrende Bakken. Min umiddelbare 
fornemmelse er, at tanken om at kunne 
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etablere et dækkende “ vedligeholdelsesfrit” 
bunddække eller busket af flere grunde ikke 
har nogen gang på jord, medmindre da at en 
anlægsgartner kan komme op med et 
interessant projekt, som er økonomisk, 
æstetisk og vedligeholdelsesmæssigt 
spiseligt. 
Hvis ikke hele skrænten kan anlægges som 
græsplæne, kunne en mulighed være en 
kombinationstilsåning med en 
overdrevsblanding på den øverste stejle del 
og plænegræs på den nedre del langs stien, 
hvor skrænten antagelig skal flade ud. 
Overdrevsblandinger kan sammensættes så 
de passer til de givne vækstbetingelser på 
stedet, og vil typisk bestå af en større eller 
mindre mængde interessante naturgræsser, 
iblandet diverse hjemmehørende et- og 
flerårige blomsterplanter.  
Forslag til vedligeholdelse: Den nedre del 
langs stien vedligeholdes som slået 
græskant. Den øvre, stejlere del slås én eller 
to gange årligt. Hvis nogen af os får lyst til at 
give sig i lag med høslet, gør vi det selv. 
Ellers entrerer vi med en gartner, der har det 
nødvendige materiel. Efter tørring skal det 
tørre hø fjernes. De første år vil det desuden 
nok være nødvendigt ind imellem at fjerne 
grove vækster af flerårig ukrudt fra sovende 
frø som tidsel, bynke og brændenælde.  
Hvis vi ender op med en sådan 
kombinationsløsning, vil det være oplagt at 
indrage det blotlagte areal i frugthaven i den 
samlede løsning.  

Erik 
 

 
Naturnyt: Bukkejagten går ind 
Den 16. maj starter bukkejagten og mange 
af landets jægere er på færde i de tidligste 
morgentimer og igen ved aftentide nær 
solnedgang. For jægeren gælder det om at 
kende bukkens territorie. I skov og hegn 
afslører træer og buske bukkens fejning, 
hvor bukken med sin opsats (horn) fejer 
barken af træerne, der står tilbage som en 
skrællet pind. Bukken fejer dels for at 
markere sit territorium, men også for at få 
vinterhuden (basten) at opsatsen. 
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