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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 frokosten bliver 
levering af fx pizza, og der stilles drikkevarer frem. 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 12. marts 
Tirsdag d. 9. april 
Tirsdag d. 14. maj 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Tirsdag d. 19. februar 
Onsdag d. 20. marts 
Torsdag d. 25. april (GF) 
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookninger:. 
Lørd.-sønd. d. 23-24. februar 20 
Lørd. d. 2. marts hus 6 
Onsd. d. 6. marts massage i tv-rum. 
Lørd. d. 9. marts hus 23 
Fred. d. 15. marts kl. 9-12 hus 6 
Lørd. d. 16. marts hus 1 
Onsd. d. 20. marts massage i tv-rum 
Lørd./sønd. 23. + 24. marts hus 3 

Sønd. d. 7. april hus 1 
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 
Fred. d. 31. maj hus 22 
Lørd. d. 1. juni hus 22 
Lørd. d. 31. aug. hus 14 
Lørd. d. 7. sept. hus 6 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Tirsd. d. 24. dec. hus 20  
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
Søndagsrengøring den 23/02 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  
 

  
 
Fødselsdag på Bakken:  
Torsdag den 21. februar er det Dittes 
fødselsdag og hun fylder 39 år.  
Til lykke til dig J  
 
 
Nyt fra krydderihylden 
Som tidligere udmeldt, har vores 
krydderileverandør drejet nøglen om. Jeg 
har derfor kontaktet fsk. firmaer for aftale 
om levering fremover. Firmaet “Solhjulet” 
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har som det eneste reageret. Men fint nok 
med det, og tak til Charlotte for vinket. 
“Solhjulet” gør det udelukkende i 
økologiske produkter. Varesortimentet er 
omfattende og rettet mod såvel detail som 
catering og industri. Kundegruppen 
omfatter iøvrigt en del bofællesskaber. Det 
tegner alt i alt lovende, og jeg har derfor 
anmodet om at få os oprettet som kunde. 
Bl.a. for også at få adgang til at studere 
priser på hjemmesiden.  
Vores krydderibudget har hidtidigt ligget 
nogenlunde stabilt på rundt regnet 2500 kr. 
årligt. Jeg har endnu ikke haft mulighed for 
at sammenligne Solhjulets priser med 
sædvanlig leverandør eller butikspriser 
generelt. Men budgettet vil helt klart få et 
pænt hak opad med fremtidig leverance af 
økologiske kvalitetsprodukter.  
Bestillinger leveres til døren mandag og 
torsdag. Levering er gratis ved ordrer på 
over 2500 kr + moms. Ordrer derunder 
pålægges et leveringsgebyr på 350kr., 
hvilket selvsagt giver nogle udfordringer 
med at kunne begrænse indkøbene til et 
par gange årligt.  
Vi har stadig en del krydderier på lager, 
som for størstedelen skal bruges, inden vi 
igen bestiller stort hjem. Jeg giver besked, 
når vi her i overgangsfasen løber tør for 
enkelte krydderier af det faste sortiment, så 
madholdene kan tage højde for det.  
P.t. er der ingen ko på isen, bortset fra at vi 
er løbet tør for knust peber. Hvis nogen 
skulle komme forbi Inco e.l. ville det være 
rigtig godt med en bøtte knust peber til 
krydderihylden.  
Erik 
 

Området omkring samlebrønde og 
bålplads 
 
Samlebrøndene langs hestefolden er havnet 
overraskende langt inde på hømarken med 
det resultat, at en afskærmet 
sikkerhedsbræmme vil gnave en stribe på 
muligvis 8-10m. af hømarken på hele 
strækningen langs hestehegnet. Et pænt stort 
areal der umiddelbart fremover ikke vil 
kunne bruges til andet end passage.  

 
Den østligste samlebrønd befinder sig stort 
set hvor bålpladsen tidligere lå, så her skal 
der udpeges alternativt areal til bålplads.  
 
Den sydlige, lavtliggende del af fårefolden fra 
fodboldbanen og hen er vandlidende og 
kunne have god gavn af at blive hævet.  
 
Jeg foreslår, at vi hurtigst muligt kommer 
igang med at gentænke hele området derude 
omfattende bålplads, beskyttelse af 
samlebrøndene, adgangsforhold, evt. 
nivellering, trampestier og hegning af 
dyrefolde.  
 
Kunne det fx tænkes at slå to fluer med et 
smæk ved at indlemme samlebrøndene i en 
udvidet hestefold. Og dermed slippe for at 
skulle etablere nye former for afskærmning 
ved at nyttiggøre arealet til græsning.  
Bare en spontan idé.  
 
Hermed budt op til dans 
Erik 
 

Alternativt forslag til 
køkkenhaveområde 
Hvad er myter og hvad er virkelighed? 
Det slog mig i går, at det kunne for god 
ordens skyld være interessant at foretage et 
faktatjek af det åbne brakareal mellem 
Strandgårdsvænges vestrække og høengen. 
Som sagt så gjort. Ud med spade og 
tommestok på en dejlig forårsdag. 
For det første.  
Har afmærket et fritliggende, solbeskinnet 
areal på rigelige14x6 m langs kanten af 
høengen.  
For det andet. 
Har foretaget 5- 6 stikprøvegravninger i et 
spadestiks dybde. Fandt ingen spor efter 
byggeaffald, overhovedet. Jordprofil: Øverst 
15-20 cm nogenlunde porøst muldlag. 
Herunder fra tungere leret jord til ren ler. En 
del smårødder i det porøse lag; men ikke 
noget større problem. Og nok så vigtigt - på 
ingen måde vandlidende, som det 
lavtliggende markareal syd for de tre 
Lundhaver jo er.  
Til sammenligning har jeg foretaget 
prøvegravninger på det af havegruppen 
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foreslåede område. Jorden her kommer op 
som en sammenhængende leret klump uden 
muldlag. Efter en halv time står der vand i 
hullerne. 
For det tredje.  
Havde en god snak med Odd, der bor i huset 
bag det påtænkte område. Overraskende nok 
havde han ikke nogen forbehold overfor 
udsigten til, at der kunne kommme 
køkkenhaver her. Odd er engageret i 
naturpleje bl.a. også på arealet ud mod 
høengen, så det har vi haft en del snakker og 
samarbejde om i tidens løb. Vi var ret enige 
om, at en stribe køkkenhaver, beliggende 
mellem høengens høje græs og det 
omkringliggende brakareals blandede græs- 
og urtevækster fint kunne passes ind uden at 
dominere området. Desuden at der var gode 
muligheder for diskret placering af 
kompostbunke og div. grej.  
Fra at være skeptisk er jeg blevet temmelig 
overbevist om, at området og dets placering 
er langt det bedste bud på nyt område til 
udlægning af køkkenhaver. Solbeskinnet som 
det er, fra morgen til solnedgang. Med 
mulighed for hensigtsmæssig dimensionering 
af haverne. Med en efter vores forhold OK 
jordkvalitet, der kan gøres dyrkningsklar efter 
en gang fræsning og rensning. Med masser 
af plads og udvidelsesmuligheder. I så tilpas 
nærhed af vores bebyggelse, at man orker 
lige at smutte ud efter en dusk persille. Og 
ikke mindst - lige overfor Andedammens 
nærmest uudtømmelige vandkar. Alene det 
og nærheden til egen bolig, betyder mere end 
man umiddelbart tror, skulle jeg hilse og sige.  
Det foreslåede område er afmærket. Gravede 
huller og opgravet jord ligger frit fremme til 
beskuelse og sammenligning.  
Gak gerne ud og vurder selv.  

Erik  
 

Supplerende spørgsmål til 
energnisterne 
Tak til Mik for svar på tidligere stillede 
spørgsmål.  
Når jeg ikke bare spørger direkte, er det jo 
fordi jeg regner med at nærmere detaljer om, 
hvad der skal ske hvor og hvornår, kan have 
almen interesse. Og at spørgsmål og input fra 
bofællerne kan være relevante at have med 

til gruppens planlægningsmøder. Derfor min 
anmodning om et regulært punkt på 
dagsordenen.  
Og, ja! Godt at få klappet mest muligt af på 
forhånd. Derfor endnu en runde opklarende 
spørgsmål samt ønsker til kommende 
detailplanlægning. 
Er det korrekt, at afmærkningspælene i alle 
tilfælde angiver midten af arbejdsfeltet?   
I givet fald, til hvilken side, kan man så regne 
med at renden graves? 
Maskinernes bruttohøjde og bredde?  
Ca. tidspunkt for gravearbejde i de enkelte 
haver. Maj, juni eller august? 
Oplysning om dimensioner på Elskabe og 
målerskab.  
Hvor langt vil Elskab og målerskab rage ud i 
fællesstriben ml. Hus 25 og gårdens 
matrikel? (skabsdimensioner og stribens 
bredde ?) 
Holder Elskab og ladestandere ved P-
pladsen sig indenfor chausséstenskanten ? 
Er der mulighed for belysning i kommende 
ladestandere, som erstatning for manglende 
belysning på P-plads) 
Er reetablering af asfalt og 
chausséstenskanten indeholdt i entreprisen? 
Hvor mange m3 overskudsjord kan vi ca. 
påregne? 
Ønsker:  
At opravede render i haverne afsluttes med 
ny muld, i et lag svarende til eksisterende 
muld.  
At skader på græsplæner m.m. begrænses 
ved udlægning af underlag til opgravet jord.  
Mulighed for gennemgang af skur med 
installatør til afklaring af hvor meget, der 
nødvendigvis skal ryddes.  
Cirka tidspunkt for, hvornår skuret skal være 
ryddet. Før eller efter sommerferien?  
hilsen  
Erik 
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Fotos fra Arne i fbm forslag I 
fællesmøde-Bakkanalen 
Kære alle 
For at gøre debatten om gårdpladsen på 
fællesmødet lidt enklere, så er her billeder af 
de fire dele, som er omtalt i forslaget. 
 
 
Fase 1 

 
Fase 2 

 
Fase 3 

 
 

Fase 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


