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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 
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) 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookinger: 
Onsd. d. 19. juni hus 21 (kl.8-14) 
Torsd. d. 27. juni –massage i tv-rum kl 8-15 
Lørd. d. 13. juli hus 26 st. 
Lørd. d. 17. aug. hus 18 
Lørd. d. 31. aug. hus 14 
Lørd. d. 7. sept. hus 6 
Lørd. d. 21. sept. hus 9 
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: 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsdag d. 24. december hus 21 
 
 
 
 
 

 
Søndagsrengøring den 16/6 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:  
Yeh, Topper fylder 3 år den 17. juni. Til lykke 
store dreng J  
  

   
 
Nye adresser i hus 17 
Hanne og Jørgen benytter ikke længere 
deres bakke-mail – ’efter 40 års hårdt slid,’ 
som Jørgen skriver.  
Fremover skal vi bruge følgende e-
mailadresser til dem: 
Sloth.hanne@gmail.com	&		
Jskielboe@gmail.com		
 
Husk Sankthans søndag den 23. juni 
Info om dagens festlige fejring kommer med i 
næste uge, så reserver endelig søndagen på 
Bakken, for det bliver hyggeligt J 
 
Invitation til Trivselsdagen 14/9 
Kære Bofæller 
Vi vil gerne bede alle om at reservere lørdag 
den 14. september 2019, hvor vi har 
trivselsdag. 
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Vi i stamgruppe 2 står for arrangementet og 
vi vil gerne prioritere en lidt større snak om, 
hvad vi gerne vil have, at Bakken skal være. 
Baggrunden er, at Bakken har været igennem 
et succesfuldt generationsskifte med mange 
nye dejlige familier og heldigvis stadig mange 
af de ”gamle” bofæller i husene. 
  
Ved ethvert stort generationsskifte er det 
vigtigt at tage en fordomsfri snak om, hvad vi 
gerne vil have at Bakken skal være. Hvad 
skal vi bevare og hvad skal vi lave om? 
Den snak giver kun værdi, hvis så mange 
bofæller som muligt er med, og derfor vil vi 
meget gerne appellere til, at I prioriterer 
trivselsdagen og dermed Bakken. Vi kan 
aldrig undgå, at enkelte vil være ”ramt ” af 
forældres sølvbryllup eller bedstevennens 
bryllup – men det går også nok, hvis alle 
andre bare prioriterer arrangementet ved at 
spærre dagen for arbejde og andre aktiviteter, 
som kan udskydes. 
  
For Bakken lever kun, hvis vi alle prioriterer 
fællesskabet – ellers ender vi blot som en 
grundejerforening med restaurant og fælles 
trampolin. 
  
Vi glæder os til at se alle den 14. september. 
  
Med venlig hilsen 
Stamgruppe 2 
   
PS: Der er sørget for et fantastisk 
børnearrangement til alle på nær de 
allermindste, derfor vil vi opfordre til, at 
forældrene prøver at trække på 
bedsteforældrene fra kl. 9-15.00, hvor vi 
holder møde. 
 

 

We love Bakken 

Nyt fra hestefolden 
Her til aften omkring kom Asbjört, Peter 
sømands barnebarns hest på besøg. Det er 
også en islænder, men en hoppe, så det var 
spændende at se, om ’drengene’ blev helt 
kuldrede. Heldigvis gik det rigtig godt. 
Hoppen skal kun gå her, indtil Helene og 

Anna har fundet et nyt hestested, hvor den 
gang gå. 
Som jeg har skrevet ud, så får hestene meget 
ofte besøg af en lille gruppe børn, som ikke 
bor på Bakken.  
Børnene har fået en opfattelse af, at de må 
gå ind til hestene uden andre er tilstede, og 
det virker som om, at de har svært ved at 
forstå, de beskeder jeg giver dem.  
De må altid hjertens gerne give hestene græs 
og nusse dem, men vil I hjælpe mig med at 
håndhæve, at der altid skal være en voksen 
med, hvis børnene går ind i folden. Og hvis 
de spørger jer om lov til det ene eller andet, 
så henvis venligst til mig. 
Kh Lene 
 

 
 
Oldemors spinattærte 
Bjørk lavede mad i onsdags og introducerede 
en ny version af en spinattærte. Flere spurgte 
om opskriften på den velsmagende tærte, så 
den kommer her:  

 

PS: Det er Dittes mormors opskrift.
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Kære Bofæller. 
  
Så har startskuddet til det store gravearbejde ’i byen’ lydt. Det betyder, at der vil blive gravet 1 meter dybe 
render med tilhørende høje jordvolde på kryds og tværs af Bakken: Det bliver et sandt virvar af 
skyttegrave.  
  
Planen er følgende: 
  
Uge Ugenr Aktivitet Bemærkninger 
1 23 Hovedrenden fra fodboldbanen og hen 

til plantekassen på Fælleshustorvet 
graves inkl stikrende til Fælleshuset 
(27). Kabelskab 3 etableres på Hus 7’s 
nordgavl. 

Der bliver lagt køreplader hen over den gravede 
rende i Strædet samt adgangen til Fælleshuset 
sikres. 

2 24 Sydgående hovedrende mod vest graves 
og stikrender ind til 7-8, 9-11 og 12-14 
graves. 

Der skydes ind under terrassen ved hus 7-8 

3 25 Nordgående hovedrende mod vest 
graves og føres ind mellem hus 3 og 4 
inkl. stikrende til 4-6, 1-3 og videre over 
strædet til 15-17. 

Vandslangen til fårene forsøges pillet op. 
Alternativt må vi lave en midlertidig løsning. 
Der lægges køreplade eller lignende, så man 
kan komme forbi udgravningen. 
Skraldespandene der står i mellemgangen skal 
flyttes ud i strædet. 

4 26 Videre på 1-3 og 15-17   
5 27 Hovedrenden fra plantekassen på 

Fælleshuset og sydpå op langs volden 
mod øst graves ink. stikrende til 18-20. 
Desuden etableres kabelskab 2 for 
enden af volden og EL-bilsrenden 
graves. 

Legehuset i Hus 18s have skal flyttes et par 
meter ind  i haven. 
Der er ikke parkering langs volden i denne uge. 
EL-bils og lampeprojektet kan foregå i denne og 
den efterfølgende uge. 

6 28 Hovedrenden syd på over Kolbøtten 
graves inkl. stikrende til 21-23 

  

7 29 Hovedrenden graves gennem 
trærækken og igennem hus 24 og 25s 
have 

  

8 30/32 Hovedrenden graves mod syd til 
transformerstationen, Kabelskab 1 
oprettes samt stikledning til hus 24-26 

De to haveborde skal fjernes fra gravezonen – 
evt. flyttes over til Gårds Østgavl 

  
Lige så snart et stykke rende er graves, lægges varmerørene ned og der fyldes delvist op med jord. Efter et 
stykke tid fyldes der ydermere grus på, hvorefter der lægges EL og fibernet. Sluttelig kastes renden til og 
etableringen påbegyndes. Som tommelfingerregel går der ca 4 uger fra de starter med at grave til de 
påbegynder reetableringen – i haverne. Hovedrenderne kommer til at stå åbne i længere tid – nok frem til 
medio september.  
  
Som alle planer, er denne plan vores bedste bud på indeværende tidspunkt, og den vil med garanti blive 
revideret en gang eller to, så hvis gravetidspunktet er vigtigt for dig, så hold dig løbende orienteret hos mig. 
  
Hilsen, 
Mik 


