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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: 
Onsdag d. 14. august 
 
Fællesmøder i 2019:  
Tirsdag d. 18. juni 
Onsdag d. 21. august 
 
Arbejdsweekend: 
24.-25. august 
 
2019 – bookinger: 
Onsd. d. 19. juni hus 21 (kl.8-14) 
Torsd. d. 27. juni –massage i tv-rum kl 7-15 
Lørd. d. 13. juli hus 26 st. 
Torsd. d. 8. aug. massage i tv-rum kl.8-15 
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. 28. sept. Hus 25 
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 23/6 kl.10 - 
stamgruppe 6:  
Tine & Victor, hus 1  
Anne og Kaluka hus 3 
Dan, hus 4  
Christian & Jacob, hus 6  
Kim, hus 8  
Dorthe, hus 11  
Johan & Walter, hus 20  
Lise, hus 22  
  

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
Topper fylder 3 år i morgen den 17. juni. 
Jørgen kan fejre sin 71-års fødselsdag den 
22. juni og Jens bliver 73 år til Sankthans-
aften den 23. juni. 
Tre store hurraer og til lykke J  
  

   
 
Husk Sankthans søndag den 23. juni 
Så er der kommet opslag i fælleshuset vedr. 
Sankthansaften.  
Læg mærke til at tilmeldingen er på onsdag, 
hvor I både kan skrive antal spisende og køb 
af antal bakke-lammekoteletter til grillen. 
Stamgruppe 1 sørger for nye kartofler, salat, 
ketchup osv., brød samt pølser J 
Andet kød medbringer I selv. 
Klokken 15 laver børnene en heks til bålet, så 
kig gerne i gemmerne efter aflagt 
hekseudstyr og indtørrede edderkopper, 
gammelt tøj, hullede strømper, kost mmm.  
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Ny mail til Mette  
Kære bofæller, vil I godt sørge for at slette 
min gamle mail-adresse og erstatte dem 
med: metteiversen43@gmail.com  
Og hvis I ikke kan slette adresser i jeres 
adressearkiv, så send mails til mig på hus 24-
mailen i stedet for hus24@bf-bakken.dk  
Hilsen Mette 
 
Hilsen til naboerne fra Energnisterne 
Nedenstående er sendt til vore naboer: 
 
Kære naboer.  

Du modtager denne mail idet vi har fået 
oplyst at du er kontaktperson for en af vore 
nabo - grundejerforeninger/bestyrelser.  

Vi vil sætte stor pris på at du svarer 
modtaget - hvis du kan bekræfte du har 
denne rolle - så vi ved vores orientering er 
kommet til rette person. 

Det er vores ønske at I, som bestyrelse eller 
grundejerforening, bringer budskabet videre 
til jeres grundejerforeninger.  

Som de fleste måske har bemærket, bliver 
der gravet en del på Bofællesskabets jorde i 
øjeblikket. 

Vi er i gang med den afsluttende fase i vores 
projekt med at etablere jordvarme i alle 
husene. 

I efteråret blev der lagt 11. km slanger ned i 
jorden på markerne – og nu er tiden kommet 
til at få jordvarmen helt ind i husene.  

Vi ved at mange naboer går over vore åbne 
marker og i vores stræde. Vi vil derfor blot 
orientere om at det ikke altid vil være optimalt 
at gå på de områder hvor der arbejdes. Vore 
entreprenører passer selvfølgelig på når de 
kører med deres maskiner, men det vil nok 
være en god ide at tale med især evt. 
mindreårige om faren på sådanne 
byggepladser. Der vil være store huller, 
revner - måske fyldt med mudder eller vand. 

Hvis i har spørgsmål eller oplever gener i 
forbindelse med projektet – så skriv til  

energnisterne@bf-bakken.dk – eller kom forbi 
og tag fat i os. 

Vi forventer at alt er etableret og klar til brug 
primo oktober.  

Det er vores ønske at I, som bestyrelse eller 
grundejerforening, bringer budskabet videre 
til jeres grundejerforeninger. 

 

Mange hilsener og på forhånd tak fra 

Bofællesskabet Bakken 

  

V/Energnisterne 

Bakken 1: Anders Rehfeld 

Bakken 4: Dan Mølholm 

Bakken 10: Suzan Madsen 

Bakken 11: Mikael Rasmussen 

 
Nedenstående pressemeddelelse er også 
udarbejdet af Energnisterne: 
 
Energnisterne sætter gang i den 
grønne omstilling  
I idylliske Humlebæk omgivet af skøn natur 
og med egne naturarealer ligger 
Bofællesskabet Bakken. Ved første øjekast 
ligner området mest af alt en lidt malplaceret 
gruppering af små huse, midt i ingenting. Men 
zoomer man lidt ind, former der sig hurtigt et 
andet billede af et kvarter med små hyggelige 
stisystemer, der fører en rundt mellem 
husene, de små græsarealer og ud til de ti 
tønder land med heste, og får som bofællerne 
deles om.   
Bofællesskabet er stiftet i 1980 og er formelt 
set et interessentskab. Det består i dag af 27 
enheder, der huser alt fra børnefamilier til 
pensionister.  
5 dage om ugen er der fællesspisning, hvor 
et hold bestående af to voksne og et barn 
står for planlægning, indkøb, madlavning og 
opvask. Fællesspisningen giver mulighed for, 
at man som bofælle blot behøver at tænke på 
madlavning ca. en dag hver femte uge, 
samtidig med at alle kan mødes og diskutere 
dagens små og store begivenheder. 
Madholdene er som oftest sammensat på 
tværs af familier. Det skaber et godt 
sammenhold og viser, at børnene kan mere 
end man tror.  
Udover at værne om fællesskabet, vil Bakken 
også gerne værne om miljøet. De forsøger så 
vidt muligt at leve økologisk og er meget 
bevidste omkring madspild og 
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genanvendelse. Men som de selv ytrer: ”Man 
kan altid gøre mere”, derfor har de nu 
opstartet et projekt, hvor de får udskiftet 
deres 10 naturgaskedler til et stort 
jordvarmeanlæg. Det betyder at deres CO2-
udledning vil blive reduceret betydeligt, da 
naturgas er en fossil energikilde, der udleder 
CO2 ved afbrænding. Afhængig af hvor stor 
en andel af vedvarende energi der er i 
elforsyningen, vil CO2-besparelsen variere, 
men på nuværende tidspunkt anslår 
Energistyrelsen, at besparelsen vil være ca. 
15% svarende til ca. 15 tons CO2 årlig. 
Bofællerne vil også kunne mærke en forskel 
på varmeregningen, der vil blive betydeligt 
lavere, da jordvarmeanlægget kører på el, og 
med den lave elvarmeafgift bliver det dyre 
anlæg på sigt også en økonomisk gevinst.    
Egentlig lå det ikke fjernt for Bakken at tænke 
mere vedvarende energi ind i deres 
varmeforsyning. Allerede for 20 år siden fik 
de i forbindelse med udskiftningen af de 
gamle gasfyr til nye naturgasfyr samtidig 
etableret solfangere på 2 af deres 10 
varmeenheder. En varmeenhed består typisk 
af 3 huse. Da man for ca. 3½ år siden stod 
overfor endnu en udskiftning af kedlerne greb 
de chancen. Med hjælp fra en dygtig, uvildig 
energirådgiver, der i sidste fase blev stillet til 
rådighed af Fredensborg Kommune, gik en 
lille gruppe bofæller, der kalder sig 
”energnisterne”, i gang med at undersøge 
alternativer til den hidtidige 
naturgasforsyning. Der var flere muligheder 
oppe og vende, men i sidste ende faldt valget 
på etableringen af et horisontalt 
jordvarmeanlæg. Det var helt ideelt med de 
10 tønder land, der hører til Bakken, hvor der 
er god plads til de 11 km slanger, der skal til 
for at give varme til de mange bofæller.  
Processen, når man er et bofællesskab på 27 
boliger, der skal blive enige om en linje og 
ikke mindst en stor omstilling fra det 
nuværende, er normalt ikke altid gnidningsfri. 
Og det var den heller ikke i bofællesskabet 
Bakken. Men processen bar tydeligt præg af 
en stor fælles lyst til en mere grøn linje i den 
fremtidige opvarmning, og endte med 100% 
enighed om det jordvarmeprojekt, der nu er i 
fuld gang. Og det på trods af, at 
etableringsomkostningerne er væsentligt 
dyrere, end hvis man blot havde skiftet 
naturgaskedlerne til nye kedler. Til gengæld 
er de anslåede driftsomkostninger væsentligt 
lavere. En ikke helt uvæsentlig grund til at 
jordvarmeprojektet til ca. 5 millioner kr. kunne 

blive realiseret relativt gnidningsfrit er, at 
Bakken har solgt det gamle stuehus og 
dermed udvidet bofællesskabet med 2 
enheder. Indtægterne herfra bruges til at 
finansiere jordvarmeanlægget.  
Det viste sig dog at, selvom beslutningen gik 
lige igennem hos bofællerne, så er det ikke 
så lige til at etablere 11 km jordvarmeslanger 
på en mark, tæt på bevaringsværdig natur og 
andre udfordringer. De myndighedsmæssige 
tilladelser skulle jo være på plads, og det kan 
godt være en længere proces, især med et 
projekt af den størrelse. Efter godt et år kom 
alle tilladelser dog i hus, og i efteråret 2018 
blev de 11 km jordvarmeslanger lagt i jorden.  
Næste etape forløber i sommeren 2019, hvor 
fælleshustorv, stisystemer og baghaver skal 
graves op, så der kan nedlægges forsynings- 
og stikledninger til alle 10 varmeenheder. I 
den forbindelse står bofællerne også overfor 
at skulle rydde teknikrummene, som også 
bliver anvendt til private skure, så der kan 
blive plads til de nye anlæg. Forventningen er 
at anlægget vil stå helt færdigt til 
fyringssæsonen 2019 - omkring 1. oktober.  
For at være på forkant med det grønne, nu 
hvor der alligevel er gang i graveriet, så 
nedlægges der også fibernet samt 
elinfrastruktur til elladestandere. Dermed 
bliver det muligt for bofællerne og deres 
besøgende at få lynhurtigt internet samt 
opladet deres elbiler. 
 
 
 
 


