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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 
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 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
29. maj 
 
Fællesmøder i 2018:  
31. maj: IS-møde + ekstraordinært fæ-møde 
12. juni 
 
2018 – bookninger: 
Sønd. d. 17. juni – massage kl.8.30-16.00 
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 3/6 kl.10 med 
stamgruppe 6: 
Tine & Victor, hus 1  
Dan, hus 4  
Christian & Jacob, hus 6  
Kim & Sara, hus 8  
Dorte, hus 11  
Johan & Walter, hus 20  
Lise, hus 22  

  
Fødselsdage:  
Arne fylder 55 torsdag den 31. og dagen efter 
den 1. juni fylder Gerda 84 år J  
Til lykke med dagen til begge to. 
 

 
 
 
Efterlysning 
Kære alle 
Vi har i alt tre sikkerhedshjelme med 
høreværn og visir. 
To hjelme fundet i fyrkælder og 
længeværksted er lagt på plads i 
kælderværkstedet. Den tredje har jeg ikke 
kunnet finde.  
Savnet ørnenæb med metalgrønt skaft og 
rødt håndtag af mærket Wolf er stadig ikke 
dukket op.  
Vh 
Erik 
 
(Billederne er tilføjet af redaktionen). 
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Snapshot fra arbejdsweekenden  
 

 
 
Concerto grosso for grøn frø, svane og 
vandnymfe. 
Foto: Erik 
 
Gratis gødning 
Apropos oprensningen af søen i weekenden, 
så ligger der nu nogle bunker kvælstofsholdig 
alger, som evt. kan benyttes som gødning. 
Så alle er velkommen til at forsynes sig – og 
det er rigeligt! Resten bliver fjernet efter 
sommeren, når det er udtørret og nogle kilo 
lettere. 
 
Bakkens honning til aftensmad 
De første 7 rammer honning fra Bakkens Bier 
blev slynget søndag aften og der blev ca. 12 
kilo.  
Det er flydende forårshonning, som ikke 
holder den konsistens ret længe, derfor har 
bigruppen doneret nogle glas til 
bofællesskabet, så honningen kan komme i 
omløb og blive til fælles glæde i f.eks. 
dressinger, desserter og andet godt.  
Hvis honningen stivner, kan den gøres blød 
igen efter en hurtig tur i en mikrobølgeovn. 
Glassene står på hylden over krydderierne, 
og i det ene glas er også lidt bivoks fra en af 
tavlerne. Det var ikke helt planen, at tavlen 
skulle ødelægges, men det skete pludselig – 
måske var voksen for varm – så nu kan vi 
servere voks med honning! 
Vi glæder os til at smage den søde honning 
sammen med jer andre. 
Kh 
Biavlerne på Bakken 
 
Boligløse naboer 
Tom Vedel, som tidligere har boet i hus 15, 
og hans kone, Susanne, har solgt huset på 
Mosevej pr. den 1. juli, derfor leder de med 
lys og lygte efter en lejelejlighed i 

Københavns-området, hvis nogen kender 
nogen! 
Kh 
Lene 
 
Stilladsopbevaring i Østlængen 
Tjek lige dette foto fra november 2017, inden 
stilladset igen bliver bragt tilbage i østlængen. 
Opbevaringspladsen er meget kneben, og 
der er faktisk kun den ene måde at få det 
anbragt på. 
 
Apropos sikkerhedsbøjlerne 
Sidst i oktober 2017 satte jeg stilladset op til 
brug for murers udskiftning af ståltegl på 
hus13. 
Størstedelen af stilladset hentede jeg hos 
Peter, resten i østlængen. Men ikke 
sikkerhedsbøjlerne, som Peter lå inde med 
og ville finde frem. Mureren blev imidlertid 
færdig med arbejdet inden bøjlerne så 
dagens lys, så jeg går ud fra, at Peter stadig 
har bøjlerne et eller andet sted. De otte bøjler 
er samlet i en kraftig, grå pose med 
snørelukke (tidligere til mine teltpløkker).  
Ole har i mellemtiden købt nye 
sikkerhedsbøjler, så nu skulle vi være rigeligt 
velforsynede. 
Lad endelig bøjlerne blive siddende i 
sidevangerne, når stilladset pakkes sammen. 
Det er af sikkerhedsgrunde helt nødvendigt at 
have bøjlerne ved hånden, når stilladset skal 
op i højden.  

 
Øverste hylde: Alle de lange stænger som 
underlag for de fire høje sidevanger. 
Nederste hylde: To gangbroer + to skråstiver. 
Desuden: Ophæng til de to korte sidestykker 
og hylde til de fire hjul. 
Erik


