
 1 

 
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 
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: 
Nye datoer er på vej. 
 
Fællesmøder i 2018:  
Ekstraordinært fællesmøde 27.06 kl. 19 
 
2018 – bookninger: 
Lørd. 7. juli hus 15 
Sønd. 15 juli hus 26, st 
Lørd. d. 18. august hus 3 
Lørd-sønd. d .1-2. september hus 21 
(kun booking af fjernsynsrummet natten 
mellem lørdag og søndag) 
Lørd. d 1.september hus 5b 
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 1/7 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:   
Helge fylder 55 år d. 27.06, mens Suzan d. 
30.06 fejrer sin 57-årige fødselsdag. Hip hip 
hurra… og alt godt til jer… 
 
Juli er fyldt med fest og fejring… 
Hold derfor øje med: 
Nana 04.07 1982 
Johan hus 6 10.07 2017 
Richard 17.07 2015 
Hanne S 18.08 1954 
Mette 24.07 1943 
Thor 27.07 2013 
Johanne 30.07 1981 
 
 
Kære bofæller, 
 
I indkaldes hermed til ekstraordinært 
fællesmøde onsdag den 27.6 Kl 19.00 
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Dagsorden er medsendt og handler om 
beslutning af indgåelse af aftale om 
færdiggørelse af svellemur og sti.  
 
Bemærk at vi starter lidt tidligere en 
sædvanligt.   
 
Hus 17 skal tage referat, hus 16 er 
tonemestrer. I finder selv evt. afløsere.  
 
/Vel mødt  
 
 
Ændringsforslag til fællesmødet d. 27.06 
 
Grundet fravær til fællesmødet vil jeg bede 
om at få behandlet nedenstående 
ændringsforslag  til Torbens og Flemmings 
indstilling om at få påbegyndt arbejdet med 
sti og vold hurtigst muligt.  
 
Medmindre anlægsgartneren er indforstået 
med at garantere for resultatet af såningen 
eller er indforstået med at såning udføres, når 
vi vurderer vejrforholdene egnede, udfører vi 
selv arbejdet og trækker dermed  
såentreprisen på 13.750 kr incl. moms ud af 
tilbuddet.  
 
Desuden vil jeg bede om at få tilføjet 
følgende bemærkning til indstillingen. 
 
Valg af græsblanding skal fremgå af 
tilbuddet. Frøblandingen skal som minimum 
bestå af S mærkede, hurtigtspirende og 
skyggetålende kvalitetsfrø.  
 
 
Begrundelse: 
 
Efter en lang tørkeperiode og med udsigt til 
en overvejende tør og solrig sommer et 
stykke hen i august skal der nok noget mere 
til end lidt ekstra opmærksomhed, hvis vi vil 
gøre os håb om  succes med græssåning i 
perioden fra slut juni til midt august.  
 
At græsset bl.a. skal sås på 45 grader stejle 
skrænter udgør desuden en særlig udfordring 
i og med, at en kraftig skylle vil få frø og 
spæde spirer til at sejle ned af skrænterne. 
Og så kan man ligesom begynde forfra.  
 
Hurtig spiring og udvikling af rodnet er derfor 
afgørende for succes. Det forudsætter, at 

jorden er tilpas fugtig inden udsåning og at 
den holdes fugtig de følgende ca. 3 uger, 
indtil græsset har fået fat. Altsammen forhold, 
der antagelig først vil være tilstede under 
sensommerens mere moderate temperatur, 
nedbør og fugtige luft med morgendug.  
 
At overlade afgørelsen af såtidspunkt til, 
hvornår anlægsgartneren lige har plads i 
kalenderen, vil være som at smide knap 
14.000 kr. ud af vinduet, medmindre 
gartneren vil garantere for resultatet eller 
medmindre et antal bofæller på forhånd 
melder sig til at tage ansvar for at holde 450 
m2 såbed fugtigt sommeren over. Begge dele 
må nok anses som urealistisk.  
 
 
Såning af græs med efterfølgende rivning og 
tromling er lavpraktisk arbejde, som vi selv 
kan udføre. Så medmindre anlægsgartneren 
er med på  at udføre arbejdet, når vi vurderer 
vejrforholdene egnede, er der ikke noget til 
hinder for, at vi gør det selv. Såfremt 
vejrforholdene til arbejdsweekenden sidst i 
august mod forventning skulle vise sig 
uegnede, kan et sjak på 2-3 mand gemme en 
arbejdsdag til senere udførelse. 
 
Udgiften til græsfrø vil være max.1000 kr., så 
selv med evt. leje af såvogn og tromle kan 
der stikkes en særdeles solid timeløn i 
Bakkens rummelige lommer med en Gør Det 
Selv løsning. 
 
Valg af græssorter: 
Græs er ikke bare græs. Der er forskellige 
kvaliteter og mange fsk. sorter og blandinger 
med hver deres egenskaber. Påtænkt  
græsblanding bør fremgå af tilbuddet. Vi skal 
som minimum sikre os, at der vælges en 
blanding af S mærkede, hurtigtspirende og 
skyggetålende kvalitetsfrø. Andre egenskaber 
kan meget vel komme på tale. Eksempelvis 
skulle iblanding af microkløver bl.a. have en 
erosionsdæmpende effekt.  
 
/Erik 
 
 
Efterlysning: 
Kære alle, 
Der har gennem et stykke tid manglet flere 
kasser vinglas i kælderdepotet. Desuden 4 
tærteforme, adskillige glasskåle og ikke 
mindst 12-14 kartoffelskeer i køkkenet.  
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Noget kan være gået til eller have hobet sig 
op i privaterne; men kartoffelskeerne? Det 
har vi ligegodt ikke været ude for før.  
 
Jeg har sat reservevinglas af blandet 
størrelse frem til i aften. 
 
Hvis nogen skulle komme forbi IKEA på et 
tidspunkt, må man meget købe 12 kasser 
vinglas: SVALKA 30 cl.  
 
Vh Erik 
 
 
Sankt Hans 2018: 
Kære stamgruppe 6 – tak for en dejlig 
Bakkeaften. Der var sang, god stemning, 
smuk heks, skøn sommermad og 
hyldeblomstersnaps. 
Især tak til Johan og Louise for majstang, 
blomsterkranse og kallas… 
Lad det blive en ny Bakketradition.  
 
Se et par glimt fra mark og det alternative 
bål… 
 

 
 
 
 
Natur-almanakken: 
 
I sommernatten sværmer natsværmerne. 
De orienterer sig ofte ved lugtesansen. 
Mange har store fjerformede følehorn, som 
de bruger til at lugte med. Natsværmerne 
lokkes af lys. Hæng et hvidt lagen over en 
tørresnor, og lys med en stærk lampe op på 
den. Så kommer de. 
 

 


