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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: 
Onsd. d. 3. oktober: Massage i tv-rummet 
Lørd. d. 6. oktober hus 20 
Sønd. 14. oktober hus 6 
Sønd. 21.oktobe: Massage i tv-rummet 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Tors. d. 1. november: Massage i tv-rummet 
Lør/søn d. 3. + 4. nov hus 26 1.sal 
Lørd. 10. nov hus 14 
Sønd. 11. nov hus 6 
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. februar hus 23 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Sønd. d. 19. maj hus 7 

Sønd. d. 26. maj hus 3 
Tors. d. 26. december hus 4 
 
Søndagsrengøring den 7/10 kl.10 -  
stamgruppe 5: 
 
Anders & August, hus 1  
Anne-Lise, hus 5  
Ole, hus 7  
Helge, hus 9  
Lisbet, hus 13  
Hjørdis, hus 16  
Eva & Thor, hus 18  
Katrine & Richard, hus 26st  
 

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
Anne-Lise fylder 81 år den 1. oktober og 
samme dag fylder Anne-Dorthe 58 år. Den 2. 
fylder Anders 33 år og Walter fylder 8 år. 
søndag den 7. oktober. Hurraaaa. 
Stort tillykke til alle fire J  
 
Litteratur i klubben 
Litteraturklubben inviteres til træf i hus 12 den 
16.10 kl.20 til en snak om ’Vejene omkring 
Pisa’ – den første fortælling i ’Syv fantastiske 
fortællinger’ af Karen Blixen. 
 
Tid til massage 
Body SDS-Lotte har en ledig tid til massage 
den 3. oktober kl. 12.30. Skriv til hende på 
mobil 23841508, hvis du trænger. 
 
Hjælp i døren? 
Mit rockband Slyboots spiller på 
Kulturstationen fredag d. 26. oktober. Hvis du 
evt. kunne tænke dig at hjælpe os med at 
holde styr på indgangen i 1½ time sammen 
med en anden, så giver vi - udover de sjove 
snakke med publikum - en gratis billet og 
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drink. Giv mig et praj, så får du en udførlig 
beskrivelse af, hvad opgaven går ud på, 
inden du beslutter dig. 
Kh Dan 
 
Mere hjælp! 
Og er der nogen, som har lyst til at sælge 
billetter eller lange noget over disken fredag 
den 5. oktober, når Lone Grunwald synger for 
på nogle skønne viser, så er I også mere end 
velkommen. Eller kom glade som gæster! 
Jeg er tovholder på vise-arrangementet i 
KulturStationen og gir’ også gratis adgang til 
hjælperne J 
Kh Lene 
 
Græsslåmaskinen er i bedring 
Som I sikkert har læst kørte Erik på nogle 
skjulte marksten, som lå i græsset på 
Sydtorvet. 
 
Vi har nu fået skilt maskinen ad, og skaderne 
er lidt store. Det er et såkaldt lejetårn, en 
kilerem og en kniv, som er smadret. 
Fredensborg Skov og Have har bestilt delene 
hjem, og vi håber at den er rullende igen 
næste weekend. 
 
Vi kan ikke undgå uheld med maskiner - og 
det er jo altid de flittige, der er ude for dem :-) 
 
Men TO ting vi kan lære for at reducere 
skaderne: 
 
- Hvis du ser en stor sten eller et tov ligge i 
græsset, så vær sød at fjerne det inden 
græsset dækker det. (Sådan en reparation 
her koster trods alt et par tusinde i 
reservedele, selv om vi slev henter og skruer 
- og de penge kunne vi jo have brugt til noget 
sjovere!). 
- Hvis du kører med græsslåmaskinen og du 
kører i noget. Så SLUK maskinen og tjek med 
hånden om kileremmen kan køre rundt, og 
om noget er gået løs. Så undgår du at 
forværre skaden.  
 
KOBL ALDRIG KLIPPEREN PÅ IGEN MED 
MOTOREN - SÅ RYGER DER EN KILEREM 
OG MÅSKE MERE, HVIS DEN IKKE KAN 
DREJE RUNDT. 
 

Apropos søm i træaffald. Græsslåmaskinen 
kørte over en klods med søm, som lå og flød i 
græsset foran porten. Det kostede et 
punkteret dæk. Vi har relativt mange 
punkteringer på forhjulene, og derfor har jeg 
nu bestilt et reservehjul, så vi ikke skal vente 
på at vi kommer til Fredensborg, at de lapper 
det og at vi skal hente hjulet igen.  
Så i fremtiden ligger der et reservehjul i 
værkstedet på hylden. Det er relativt nemt at 
skifte. 
Mvh. Arne 
 
Forslag til opsamlingsopgaver 
Kære vedligeholdelsesgruppe, hvis I har 
planer om at udbyde opfølgningsopgaver her 
i efteråret, er hermed endnu et par relevante 
forslag.  
For overblikkets skyld har jeg, i vedhæftede 
fil, samlet og redigeret samtlige mine forslag, 
udsendt i løbet af september. 
 
Søfolden:  
Fjerne sivbunkerne langs søens sydende (5 
stk.). Materialet deponeres på bagsiden af 
kompostbunken ude ved Dageløkkevej eller i 
bålbunken. Adgang til Søfold med traktor og 
vogn sker nemmest via hestefolden ved 
hesteskuret. Høriverne står i griseskuret.  
 
Udskifte ødelagt trefasestik på ledningen til 
den store Robot Cupé blender (stik skal 
købes). 
 
Reparere løse fuger på murværk over 
Fælleshusaltanen: Fugerne udfræses/ 
udkradses og omfuges med bakkemørtel (lille 
vinkelsliber med fugejern kan lånes). 
 
Ødelagt samlebrønd i sydvesthjørnet bag 
kompostbunken:  
Skal sikres med ny brøndring +låg, så stramt 
som muligt udenom samlebrønden. Mest 
muligt af brøndens defekte dele saves/ 
skæres af i terrænniveau.  Ny brøndring 
graves minimum 20-30 cm. ned under terræn 
og bør rage ca. 30 cm. over terræn. 
Midlertidig afdækningsflise returneres til 
hus13. 
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To udeborde på fodboldbanen sættes tilbage 
på Sydtorvet.  
Løs planke på det runde bord på 
fodboldbanen fastgøres. 
Løs planke på udebord på Sydtorvet 
fastgøres. 
Planere to dybe huller efter udgåede 
æbletræer i buskbeddet bag fælleshuset.  
Sløjfe og planere hul efter Vandslangeudtag 
på fodboldbanen udfor hus 7.  
 Planere gravede huller på materialepladsen 
samt fjerne presenning under jordbunke. 
Klippe hækkene i gårdhaven (også udvendigt 
langs Dageløkkevej). 

Info om div. redskaber  og materialer 
Høriver er i grisehuset.  
Murerværktøj, cement og muligvis 
bakkemørtel er på hylde i østlængens 
sommer/vinterrum + grisehus.  
Vinkelsliber med fræserjen kan lånes af mig.  
El- hækkeklipper og kabeltromle er i kisten i 
længeværkstedet (Henrik og jeg har nøgle) 
Akkuvinkelsliber/stiksav til brøndringen lånes, 
hvis muligt. Ellers håndsav.  
Indkøb:  
Brøndring med låg af passende diameter og 
længde (plast eller cement). 
Evt. en pose bakkemørtel.  
Trefasestik til Robot cupé blenderen.  
Vh 
Erik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Toilet til afhentning 
Hej alle. 
 
Vi har et lettere brugt toilet til afhentning på 
gården.  
Kom og hent det hvis i har et træt toilet, som 
ikke dur optimalt, ellers ryger det ud i den 
kommende uge.  
 
Mange hilsner 
26 Stuen 
 

 


