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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 
Fastelavn 3/3 (stamgrp.6) 
Arbejdsweekend 30-31/3 
Arbejdsweekend 27-28/4 
*Arbejdsweekend light 25-26/5 
Sankt Hans 23/6 (stamgrp. 1) 
Arbejdsweekend 24-25/8 
Trivselsdag 14/9 (stamgrp. 2) 
1 advent (stamgrp. 3) 
3 advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
 
* Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves 
frokost eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver 
levering af fx pizza, og der stilles drikkevarer frem. 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 5. februar 
Tirsdag d. 12. marts 
Tirsdag d. 9. april 
Tirsdag d. 14. maj 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Mandag d. 21. januar 
Tirsdag d. 19. februar 
Onsdag d. 20. marts 
Torsdag d. 25. april (GF) 
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookninger: 
Lørd. d. 26. januar hus 2 
Tors. d. 31. januar massage i tv-rum 
Lørd. d. 2. februar hus 18 
Sønd. D. 3. februar hus 25  

Sønd. d. 9. feb. hus 21 
Lørd. d. 16. februar hus 23 
Lørd.-sønd. d. 23-24. februar 20 
Lørd. 02. marts hus 6 
Lørd. d. 9. marts hus 23 
Lørd./sønd. 23. + 24. marts hus 3 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Lørd. d. 18. maj hus 5 
Sønd. d. 19. maj hus 7 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Lørd. d. 31. august hus 14 
Lørd. d. 7. sept. hus 6 
d. 23. november hus 3 
Tirsd. d. 24. dec. hus 20  
Tors. d. 26. december hus 4 
 
Søndagsrengøring den 27/1 kl.10 -  
stamgruppe 1:  
Lotte 
Hanne 12 
Lene/Marie 
Jørgen 
Torben 19 
Sara/Sebastian 
Søren 
   

  
 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Total festuge med hurra, sang og smukt vejr: 
Mik 21/1 med de 63 årJ 
Christian 21 24/1 med de 40 år 
Katrine 25/1 med de 30 år 
Stort tillykke alle treJ 
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Fliser: 
Kære Bofæller  
I forbindelse med badeværelses renovering i 
Hus 10 mangler vi 4 - 5 af de originale 
rødbrune fliser 25x25  . Vi skulle vel ikke 
være så heldige at en bofælle ligger inde med 
et par ekstra de vil af med - mod behørig 
betaling fortsås - alternativt nogen der ved 
hvor man kan fremskaffe disse?  
 

 
 
Pap, papir og glas: 
Hej alle 
Jeg har indmeldt de næsten fyldte glas- og 
aviscontainere, så de kan blive  tømt inden 
næste regulære tømning d. 12.2. 
 
Papcontaineren er fuld. Begræns derfor 
tilførelsen af pap mest muligt indtil på fredag 
(tømmes hveranden fredag) 
 
VI HAR KUN TILSTRÆKKELIG KAPACITET 
TIL PAPKASSER DER BLIVER TRAMPET 
FLADE  
/Erik 
 
Fastelavn søndag d. 03.03 på Bakken. 
Det bliver festligtJ 
 
Gulv:  
Kære Bofæller 
I forbindelse med af etableringen af nyt gulv 
på førstesalen er de gamle gulvbrædder taget 
op og stablet på stilladset mod syd. I morgen 
bliver de hejst ned med kran og vil midlertidigt 
stå stablet på gårdspladsens vestlige side. 
Brædderne skal sorteres og bruges til 
loftsrum, hems og fadebur. Håber ikke det er 
til stor gene. 
  
De bedste hilsner 
/Henrik  
 
 
 
 
 
 
 

Natur-almanakken: 
Bænkebidere, biller og andre smådyr 
overlever vinteren som voksne. De gemmer 
sig under blade, bark, i træstubbe og jord. 
Mange danner frostvæsken glycerol, for at 
kunne tåle frosten. 

 
 
 
Tænk fra Januar 2019: 
Ligger nu i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
  
Få adgang til resultater på Tænks 
hjemmeside www.taenk.dk  
Brugernavn hus24@bf-bakken.dk Password 
3050 
  
Kort om indhold:  
  
Der reklameres for Forbrugerrådets 
magasin Tænk Penge, der koster 276 kr om 
året - for 6 blade. Var det en ide at tegne 
dette abonnement også? 
Det indeholder information om økonomiske 
produkter fra banker, forsikring, realkredit og 
pension. 
  
Tænk oplyser at der er indgået aftale om at 
tænks testresultater må indgå i 
markedsføring af konkrete produkter som er 
testet. Bemærk der findes både Bedst i test 
og Godt køb. 
 
Der er test af bl.a. rejer, foodprocessorer, 
kaffemaskiner og microbølgeovne. Fitness 
centre og måltidskasser sammenlignes og 
vurderes.  
  
Der informeres om  
Muligheden for at spare på elregningen ved 
at flytte el forbrug imellem kl 17-20 til andre 
tidspunkter samt gratis streaming af film og 
serier via bibliotekernes tjeneste Filmstriben . 
 
Der advares mod  
køb af billetter via Viagogo. De sælger falske 
billetter - eller billetter til overpris på luskede 
måder.   
/Suzan 
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Væk med reklamerne: 
Jeg er helt enig med Jacob 25 -  vi bruger alt 
for meget papir på  
reklamer. Og man kan tit se en stor stak 
urørte reklamer og lokalaviser  
blive smidt ud om søndagen. Man kan nemt 
tilpasse sine reklamer, så man  
kun får det, man selv beder om. Jeg har fx 
bedt om at få fra Humlebæks 4  
supermarkeder, og frabedt mig en masse 
andet. Jeg hjælper gerne andre  
med at “customize”. Men det bedste vil være, 
hvis de fleste af os helt  
afbestiller reklamer, så der ligger nogle få ex 
til fælles kigning i  
fælleren. Få dit ugentlige reklame-kick i 
fælleren! 
Kh Anne-Dorthe 
 


