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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 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
Tirsdag d. 9. oktober  
Tirsdag den 13. november 
 
Fællesmøder i 2018:  
Onsdag d. 24. oktober kl.20 
Torsdag d 22. november kl.20 
 
2018 – bookninger: 
Sønd. 30.sept. hus 3  
Onsd. d. 3. oktober: massage i tv-rummet 
Lørd. d. 6. oktober hus 20 
Sønd. 14. oktober hus 6 
Sønd. 21.oktober massage i Tv-rummet 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Lør/søn d. 3. + 4. nov hus 26 1.sal 
Lørd. 10. nov hus 14 
Lørd. 24. nov hus 3 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6 
Lørd. d. 15. december hus 20 
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. 16/2 hus 23 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Søn. d. 19. maj hus 7 
Søn- d. 26. maj hus 3 

Søndagsrengøring den 30/9 kl.10 -  
stamgruppe 4: 
 
Hanne 7 
Anne-Dorthe 
Michael 
Mikkel, Kamma og Rasmus 
Christian + Aslan 
Louise og Iris  
Jacob + Villy 
Maria 
 
 

  
 
 
Fødselsdage på Bakken:   
Der er ingen fødselsdage i denne uge... 
 
 
Natur-almanakken:  
 
Sangdroslerne trækker til deres 
vinterkvarter i Vest- og Sydeuropa. De 
trækker om natten. 
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Oprydning i traktorværkstedet og 
loftet på grisehuset: 
 
Hanne Kirstine, Lene og jeg har i dag 
ryddet op på grisehusets loft og i 
traktorværkstedet. 
 
Vi har nu samlet alle kurante brædder 
planker mv. på grisehusets loft, da det 
her er nemmere at få et overblik over, 
hvad vi har. 
 
De kurante plader står op langs væggen 
ved siden af traktoren. 
 
Resten er røget på lossepladsen. 
 
Nogen vil sikkert syntes, at jeg har smidt 
for meget ud - men husk: Hvis man har 
så meget liggende, at vi ikke har overblik 
over det, så bliver det aldrig brugt. Nu har 
vi de kurante dele tilbage, og man har en 

ærlig chance for at se, at vi har det, og 
dermed kan man bruge af det. 
 
Til info har jeg aftalt med Ole EP (tidligere 
hus 25), at jeg sælger hans store dobbelt-
vindue. Så håber jeg, at det forsvinder 
snart - derfor er det sat næsten yderst. 
 
Og så lige en opfordring. Værkstedet er 
ikke en for-station til lossepladsen. Så 
derfor, når du har juletræsfødder, gamle 
bordplader eller andet, som du ikke selv 
vil bruge, så er der ingen grund til at 
sætte det oppe i værkstedet - så er der 
nok heller ikke andre, som vil have det. 
Så er det bedre at annoncere det i 
Bakkanalen, og hvis ingen vil have det, 
så få det et andet sted hen, hvor det kan 
gøre gavn - eller erkend, at det hører 
hjemme på genbrugspladsen. 
 
mvh. Arne 
 

Brædder med søm skal hverken 
smides på P-pladsen eller grisehuset 
loft: 
 
Da vi i dag skulle rydde op på grisehusets 
loft fandt vi et utal af brædder, hvor der 
stak spidse rustne søm ud. 
Jeg ved godt, at dem der har smidt 
brædderne  ikke har tænkt på det, men 
det er altså en vanvittig handling. Man går 
op på et relativt mørkt loft, og så kan man 
træde sådan et søm direkte op i foden - 
og det er et sted, hvor børnene kan finde 
på at finde lidt barnefred. 
Jeg har set håndværkere være sygemeldt 
i måneder, fordi et rustent søm endte 
oppe i en fod eller endnu være et knæ 
giver betændelse og i værste fald 
invaliditet. Derfor er det også en 
dødssynd på en bygeplads at smide et 
bræt med et søm. 
Det samme ude på P-pladsen, hvis en i 
mørket træder op i den bunke med 
brædder og pæle, som ligger lige ved 
indkørslen, så kan de jokke sådan et søm 
op i foden.  

Sker det, vil Bofællesskaber utvivlsomt 
være erstatningspligtige (ud fra den 
generelle regel om, at et normalt 
tænkende menneske godt kan 
gennemskue, at man udsætter andre for 
fare ved at lægge sådan nogle brædder 
på en p-plads :-) 
Det tager et halvt minut enten at slå 
sømmene ned langs brætter eller trække 
det ud, når man har værktøjet fremme, og 
den der træder det op i foden skal lide 
under det i måneder. 
Det svarer lidt til at ræse ned gennem 
Strædet i bil for at spare 30 sekunder.  
 
mvh. Arne 
 
PS: Grisehusets loft er ikke til affald. Der 
må kun komme kurante brædder og 
planker op. Derfor intet med søm eller 
skruer i - heller ikke hvis de er slået ned.  
PPS: Vi smed alle brædder med søm 
direkte på lossepladsen. 
 
 


