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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 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. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookinger: 
Torsd. d. 23. maj massage i tv-rum 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Fred. d. 31. maj hus 22 
Lørd. d. 1. juni hus 22 
Torsd. den 6. juni – massage i tv-rum kl 8-15 
Torsd. massage den 13/6 
Onsd. d. 19. juni hus 21 (kl.8-14) 
Lørd. d. 17. aug. Hus 18 
Lørd. d. 31. aug. hus 14 
Lørd. d. 7. sept. hus 6 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
 

2020 – bookninger: 
Torsdag d. 24. december hus 21 
 
Søndagsrengøring den 26/5 kl.10 - 
stamgruppe 3:  
Peter 
Marckus 
Karen Sofie 
Suzan 
Erik 
Charlotte + Esther 
Hanne 17 
Luis + Mateo 
Nana + Hugo + Topper 
 
  

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
Stort tillykke for Christian (18) med de 39 
år 20/5, og Victor 25/5 med de 4 år 

 
 

 
 

 Hurra for gravkoføren og Bakkens ølkusk 
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Nøgler og lås til trailer m.m.: 
 Selvom jeg også selv har glemt at lægge 
nøglerne til traileren i Hus 10’s postkasse 
efter brug, så er det naturligvis uheldigt at 
nøglen ikke forefindes på rette sted når 
den lige skal bruges. Jeg tror såmænd at 
nøglen ligger i en god bofælles 
arbejdsjakke eller buks efter 
arbejdsweekenden. Tjek lige efter! Det er 
nu knap så galt, bare vi finder den igen. 
  
Straks værre er det, at låsen bare kan 
vrikkes af – som i, er ikke låst ordentligt. 
Og alligevel heldigt, da jeg så kunne 
bruge traileren. Måske bestyrelsen skulle 
foranledige at der opsættes et nøgleskab 
med reservenøgler til alle 
bofællesskabets aflåste ”ting, sager og 
rum”, idet jeg formoder at alle bofæller 
skal have lige adgang til vores fælles 
”ting, sager og rum”.  
  
De bedste hilsner 
Henrik 
 

Forslag til opgaver på 
arbejdsweekenden: 
 
Når jeg også sætter forslagene i Bakkanalen, er det ud 
fra en antagelse af, at der kan være forslag og 
forhåndsinformation af almen interesse. 

 

Oprydning i kælderdepotet fortsat: 
Oprydning, kassation  og organisering af de 
gamle duge i depotrummet.  
Oprydning, kassation af papirruller m.m. på 
øverste hylde t.v. for indgangsdøren.  
Oprydning og organisering af 
udklædningstøj og 
jule/påske/fastelavnsting. 

Flyttekasser til duge og udklædningstøj er 
sat ned  i depotrummet.   
 

Oprydning i kælderværkstedet fortsat: 
En del af de større depotting, der fylder op 
på hylderne, må kunne anbringes på 
hylderne i det ydre kælderrum ved 

bagtrappen. Andet, som er private 
efterladenskaber kan anbefales hjemtaget i 
forvejen. Der kan uden tvivl kasseres 
bunker af tomme dåser, ubrugeligt værktøj 
og andet skrammel. 
 

Imprægnere de udendørsborde der ikke 
fik sidste gang, bl.a.:  
Rundt bord på Sydtorvet. 
De to borde på Kolbøtten. 
Rundt bord ved fodboldbanen. 
Bord ved hesteskur.  

Hjemmelavet fodboldmål - Vigtigt 
Forstærkning af samlinger i hjørnerne, så 
det kan flyttes uden at skride sammen.  
 

Rydning af det gamle hønsehus ved Sct. 
Hansbålet.  
Evt. forhøre sig i forvejen på fællesmødet 
om nogen har aktier i det. 
 

Slå Lysesiv på høengen bag andedam og 
omkring søen: 
Skal  slås nu, inden de blomstrer og sætter 
frø.  
Egnet redskab:  Buskrydder med græskniv  
 

Nedskære tæt/lav slåenopvækst på 
nordlig del af brakarealet foran Skeltoften: 
Arealet bør ryddes nu, inden slåenkrattet 
helt tager magten over området.  Det 
afskårne rives sammen og samles i bunke. 
Transporteres til Sct Hansbålet, hvis der er 
tid.  
Redskab: Buskrydder med savklinge.  
 

Hvis der skal renses kanter langs P-
pladsen: 
Buskrydder med skærehoved til grove 
snører er velegnet til det høje ukrudt.  
Greenbuster fliserenser er velegnet 
efterfølgende, hvis der skal gås i bund på  
chauséstenskanterne.  
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Hvis der skal renses kanter i strædet:  
Buskrydder med påmonteret stålbørste er 
velegnet til kanter ind mod den forhøjede 
brostenskant. 
Fliserenseren derimod er totalt 
uanvendelig, eftersom den støder hårdt ind 
på brostenskanten og ødelægger 
stålbørsterne ( fremgår desuden af 
brugsvejledningen) 
 

Udstyr og drivmidler til redskaberne: 

Blå benzin og vejledning til Greenbuster 
ved maskinen (4 takts miljøbenzin) 
Rød benzin og udstyr til buskrydder i 
værktøjsskab (2 takts miljøbenzin) 
Buskrydder er påmonteret skærehoved 
med grove snører 
Evt. ombytning af skærehoveder kun af 
kyndige bofæller. Sikkerhed og 
reservedele)  
/Erik 

 
Nyt strygestål: 
Der er indkøbt et nyt keramisk strygestål til 
daglig vedligeholdelse af de skarpe knive i 
fælleskøkkenet.  
 
Det er et rigtig effektivt til både at slibe og 
rette æggen op i modsætning til 
traditionelle strygestål, der kun retter 
æggen op.   

 
Keramiske strygestål er sarte. Selvom dette 
er forsynet med en aluminiumskerne, kan 
det knække ved tab på gulvet. Desuden får 
det nemt hakker, hvis man går for 
hårdhændet til værks. Da det tager godt fat 
med slibningen, bruges det derfor på en 
helt anden måde, end slagterens  
lynstrygning med traditionelle strygestål 
 

Tre rolige, bløde strøg på hver side af 
knivsæggen skulle være tilstrækkeligt i det 
daglige. Og gerne med spidsen af  

 

strygestålet støttet på bordet. Den korrekte 
vinkel mellem kniv og strygestål opnås ved 
at anbringe midten af tommelfingeren på 
knivens ryg. Youtube har masser af 
instruktionsvideoer. 
 
Da det nok ikke er realistisk, at alle lige 
giver knivene et par strøg inden brug, vil jeg 
foreslå, at skærpning af knivene fremover 
indgår som fast rutine til 
søndagsrengøringen. Så kan vi også få 
lejlighed til at lære af hinanden.  
 
Det nye kvalitetsstrygestål - testvinder i 
Politiken- har fremover  sin faste plads i 
skuffen med bagepapir, hvor det vil være 
bedst beskyttet mod at blive ødelagt.  
/Erik 

 
Børnedisko er aflyst, jeg havde ikke fået 
med mig, at der ikke var fællesspisning 
31.05, og at fælleshuset bliver derfor 
brugt af Lise og Jens den dag. 
 
Der er midlertidigt sat en ny dato 28.06, 
hvor der ikke sker noget den 
efterfølgende dag, så den burde være 
god… 
 
Jeg vender tilbage med mere info. 
 
/Søren 
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Arbejdsweekend venter... kom og vær 
med til sol, hård arbejde og pizzaJ 

 Natur-almanakken: 

Hvis du vil høre sangfuglenes store 
kor, så er det sidste øjeblik. Det er fra 
midt i maj – og til lidt ind i juni.  

Hvis du står tidligt op og tager ud i 
naturenallerede klokken 2, kan du få 
hele koret med. Først nattens fugle – 
natugle, nattergal, så solsorten, 
sangdroslen og alle de små sangere 
og gøgen med sin kukken. 

Hvem vil med? 

Og kan guide lidt? 

Kh Johanne 

 

 

 

 

 

 

Trivselsdag på Bakken 2019: 

Sæt et kæmpe kryds i familie-kalenderen 
ud fra LØRDAG 14. september. 

Vi er ved at lave en dag med diskussion, 
hygge, fest og ballade. 

Vi glæder os til at se jer, 

Kh Stamgruppe 2 

 


