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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 
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. 9. april 
Tirsdag d. 14. maj 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Torsdag d. 25. april (GF) 
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookninger:. 
Tirs. d. 2/4 kl. 8 – 12 hus 20 
Fred. d. 5. april massage i tv-rum 
Lørd. d. 6. april hus 23 
Sønd. d. 7. april hus 1 
Tirs. d. 23. april massage i tv-rum 
Fred. d. 26. april massage i tv-rum 
Søndag d. 5. maj 2019 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Sønd. d. 12. maj hus 7 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Lørd. d. 18. maj hus 5 
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  
 
2020 – bookninger:. 
Torsdag d. 24. december 2020 hus 21 
 
Søndagsrengøring den 7/4 kl.10 - 
stamgruppe 5:  
Hanne 7 
Anne Dorthe 
Mikael 
Mikkel + Kamma + Rasmus 
Christian + Aslan 
Louise + Iris 
Jens  
Jacob + Villy 
 

  
 
Fødselsdag på Bakken:  
Vi må vente spændt på næste uges 3 
fødselsdage! 
 

   
 
 
Forvarsel om oprydning i og omkring 
fælleshusets kælder 
 
Kære Bofæller, 
 
På arbejdsweekenden i april skal der ryddes 
grundigt i visse dele af fælleshusets kælder 
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for at skabe plads til jordvarmeprojektet. Det 
bliver en større omgang. 
Det betyder, at værkstedet, kælderskakten, 
kartoffelrummet og det store rum med 
fryser bliver ryddet grundigt op. 
Hvis du har private effekter på nogle af disse 
lokationer, skal de derfor fjernes inden 15 
april, idet privat/ukendt materiel herefter bliver 
bortskaffet eller inkluderet og anvendt som 
fælles gods. 
Hvis du har holdninger til oprydningen, hvad 
der skal beholdes eller smides ud, bedes du - 
helst ganske kortfattet - redegøre herfor 
senest 10.4. 

 
På forhånd mange tak for hjælpen,  
 
Bedste hilsner, 
Vedligeholdelsesudvalget 
 
 
Stemninger fra denne arbejdsweekend 
Det var en rigtig fin arbejdsweekend og solen 
varmede os alle sammen, så det var svært 
ikke at blive helt glad i låget, og hvor nåede vi 
meget, og maden og kagen var så skøn J

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fotos: Jacob hus 25.
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