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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 
Trivselsdag 14/9 (stamgrp. 2) 
Sangaften for børn søndag 27/10 
(eftermiddag) 
Indvielse af jordvarme 05.10 15-17  
Dragedag 26.10 
1. advent (stamgrp. 3) 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag 17.01.20 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 10. september 
Tirsdag d. 8. oktober 
Tirsdag d. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:  
Torsdag d. 19. september 
Mandag d. 21. oktober 
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Lørd. d. 31. aug hus 3  
Lørd. d. 21. sept. hus 9 
Lørd. d. 28. sept. hus 25 
Sønd. d. 6. Okt. Hus 25 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
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: 
Lørd. d. 25. januar 2020 hus 2  
Lørd. d. 2. maj 2020 hus 

Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25.12 hus 10 
 
Næste rengøring er 01/09 kl. 10, og det 
er stamgruppe 4: 
Hanne 7 
AD 
Mikael 
Mikkel + Kamma + Rasmus 
Christian + Aslan 
Louise + Iris 
Jens 
Jacob + Villy 
Maria 

  
 
På torsdag d. 29/8 fylder søde Sille 12 år – 
stort tillykke... 

     
 
Ravgylden honning i hus: 
Så har bi-gruppen høstet årets honning og 
det er jo altid skønt. Dette år gav ca. 45 kilo, 
hvilket er fint i betragtning af, at vi faktisk ikke 
fik noget honning fra to ud af fire stader! 
Årsagen er, at det var små familier, som først 
kom ordentlig i gang med at indsamle 
honning sent og derfor tager vi ikke honning 
fra dem. Hvis vi har fire fine familier næste 
sommer, kan det blive den bedste 
honninghøst nogensinde – forudsætningen er 
selvfølgelig, at de ikke sværmer, at det ikke 
er tyveri fra andre bier osv. Der er mange 
udfordringer som biavler, men heldigvis er det 
med til at gøre arbejdet interessant – og i 
hvert fald aldrig kedeligt! 
  
Sammen med honninghøsten har vi fået 
Christian hus 21 med i gruppen, som 
erstatning for Hans, så medlemsskabet 
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forbliver i hus 21J  
 
Kh Bakkens Bier 
   
 

 
 
 
Kom og smag den gode gin: 
Nogle af jer har tidligere smagt gin fra 
Copenhagen Destilleri, som Örn (hestenes 
ejer) er medstifter af. På fredag vil han gerne 
servere en G&T for os i forbindelse med 
fredagsmiddagen. Han vil tage flere 
forskellige typer med, så I får mulighed for at 
smage hele repertoiret (hvis man kan holde til 
det!!). Selvom I ikke med til fredagsmaden, er 
I meget velkommen til at få en drink efter 
middagen og smage på de skønne dråber. 
Kh Lene 
  
Et egetræ på marken?: 
Lene og jeg er blevet enige om, at vi gerne vil 
give hinanden et stort træ i fælles gave til 
vores sølvbryllup. Træet vil vi gerne forære til 
Bofællesskabet, så den gamle beslutning om 
at få plantet et træ ude på foldene mod 
hjørnet ved Dageløkkevej kan blive opfyldt. 
Det var et sted, som Erik foreslog og 
fællesmødet dengang godkendte. 
  

Træet bliver Bofællesskabets, og dermed er 
det jo også Bofællesskabet, som bestemmer 
over det, hvis nogen vil fælde det en gang i 
fremtiden. Men indtil den dag vil vi meget 
gerne sidde på vores terrasse og kigge ud på 
det. Og håbe at heste, får eller nogle helt 
andre dyr får glæde af at kunne få lidt 
skygge. 
  
Vi vil tillade os at sætte sagen på næste 
fællesmøde, så Bofællesskabet kan afgøre, 
om man ønsker at få et træ i gave – og om 
beslutningen fra snart mange år siden stadig 
står ved magt, om at få et egetræ på marken. 
Kh. Lene og Arne  
  

 
 

 
Trist dødsfald: 
Lørdag morgen i det smukkeste vejr, blev den 
mørkebrune hest Klubbur desværre aflivet. 
Klubbur var Örns fars hest, da han levede, og 
den hest, som jeg red på. Hesten var blevet 
ramt af en sygdom, som hedder forfangenhed 
og som især islændere kan få, hvis de får for 
meget saftigt græs. Det har vist sig, at 
sukkerindholdet i græsset er steget voldsomt 
med det gode solskinsvejr og det kunne han 
ikke holde til – samtidig med at han åbenbart 
har haft en stofskiftesygdom, som ikke 
tidligere har været et problem. 
Mandag bliver han kørt væk, men indtil da  
ligger han skjult under en presenning ved 
hegnet ud mod Dageløkkevej. 
 
Kh Lene 
  
Optælling: 
Jeg har i dag lave en optælling af service. 
Men jeg ved jo godt, at jeg ikke får medtalt fx 
de to tallerkner og den salatskål, jeg selv har 
herhjemme.  
 
Jeg kunne tælle bl.a.: 
7 hvide tærtefade og  
10 høje hvide porcelainsfade 
10 stålkander 
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9 vandkarafler 
 
Hvis nogen af jer har flere af disse 
derhjemme, så skriv lige en mail til hus9. Det 
samme gælder, hvis du har nogle af 
bofællesskabets: 
- store spisetallerkner 
- kagetallerkener  
 
Kh Anne-Dorthe  
 
Hvem har set skaftet til mini-mobben? 
Den er savnet i FÆ... 
 
Indvielse af jordvarmen:  
På kommende fællesmøde beder vi om hjælp 
og input til indvielsen - men her får I vore 
tanker.  
 
Vi har sat start tidspunktet til kl. 15 og regner 
med at annoncere at det varer til kl. 17 
 
Vi forestiller os  
 
1. At vores formand starter med at byde 
velkommen 
2. At Borgmesteren derefter vil forestå en 
indvielse og formentlig holde et indlæg. 
3. At der for de teknisk interesserede bliver 
mulighed for at høre et indlæg om projektet 
og diverse tekniske detaljer. 
4. At vi byder på nogle forfriskninger, og at 
andre bofæller melder sig til at beslutte og 
gennemfører de praktiske aktiviteter det 
kræver.  
5. Ideer og hjælp til andre festlige 
markeringer modtages gerne.  
 
Vi er i dialog med Lorry - som pt. har meddelt 
at de vil komme i ugen op til indvielsen. Lorry 
fokuserer ikke udelukkende på jordvarmen - 
men også bofællesskabet generelt. 
Detaljerne er dog ikke på plads.  
 
Vi vil invitere lokalaviser, håndværkere, 
rådgivere og  kommunens klimateam. 
Derudover har vi tænkt os at invitere 
nabobebyggelser via deres grundejer 
formænd.  
 
Vi har overvejelser omkring invitation af 
interesselisten - og ønsker fællesmødets 
input til dette - herunder evt. 
opbakning/interesse i at tilbyde rundvisning 
ved samme lejlighed. 
 

Endelig tænker vi at bofæller frit kan invitere 
interesserede i jordvarmeprojektet. 
 
Vi håber på stor tilslutning fra bofæller i 
indvielsen. - Uden stor tilslutning fra bofæller 
bliver det lidt tamt. 
På fællesmødet forsøger vi at skabe os et 
overblik over hvor mange bofæller der 
forventer at deltage.  
 
 
Hilsen Energnisterne 
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Arbejdsweekend aug 2019: 
Tak for god indsats og flot vejr... 
Her er et par glimt fra dagen... 
 

 
 

 
 

 
 
Fotograf Eva 
 
Natur-almanakken:  
 
Sidder man ude med noget sødt, vil der tit 
komme hvepse, her sidst på sommeren. Det 
er arbejderhvepse uden arbejde. Boet er 
opløst. Dronningen har fundet sig et sted at 
overvintre – og arbejderne skal nu bare 
overleve, til de dør af kulde. 
 
På egetræernes blade kan du finde 
kuglerunde og linseformede galler. Gallerne 
skyldes galhveps, der lægger æg i egebladet 
og samtidig sprøjter et sekret ind i bladet. Æg 
og sekret får bladet til at danne gallen, som 
larven lever af. Skær en galle over og se 
larven. 
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Bofællesskabet 
Bakken Referat af 
fællesmøde onsdag d. 21. august 
2019  

Til stede: Hus 1 Tine, Hus 3 
Sebastian, Hus 4 Dan, Hus 5 Anne 
Lise, Hus 6 Christian, Hus 8 Kim, 
Hus 10 Torben, Hus 12 Hanne, 
Hus 13 Erik og Lisbet, Hus 14 
Lene, Hus 15 Charlotte, Hus 17 
Jørgen, Hus 19 Torben og Gerda, 
Hus 20 Johan, Hus 21 Ditte, Hus 
24 Mette, Hus 25 Jacob, Hus 26 
st. Søren  

1. Valg af ordstyrer  

Christian Hus 6 blev valgt til 
ordstyrer  

2. Valg af referent  

Sebastian hus 3 blev valgt som 
referent. Anne Lise fra Hus 5 blev 
valgt til tonemester.  

3. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt.  

4. Godkendelse af referat fra 
sidste fællesmøde den 18. juni 
2019  

Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger.  

5. Punkter til beslutning.  

Der var ingen punkter til beslutning  

6. Punkter til debat  

a. Svelleprojekt beplantning v. hus 
1. Tine udlægger haveplanen 
vedhæftet som bilag 1 til 
særudgaven af Bakkanalen. Efter en 
spørgerunde til opklaring af 
projektets konkrete  

1)  

a. b.  

2)  

a. b.  

3)  

a. b. c.  

udformning, blev forskellige 
holdninger til projektet debatteret. 
Debatten fulgte 3 hovedspor:  

Diskussion om fællesjord  

Må der ligge noget privat på 
fællesjord hvem står for driften af 
det  

Valg af beplantning - æstetik og 
omfang  

projektets afgrænsning til vestsiden 
af nordenden Naboinddragelse  

Projektomfang  

Har vi råd? Har vi 
tid/ressourcer Hvornår er 
Svelleprojektet færdiggjort  

7. Udvalg, interessegrupper og 
opfølgning på opgaver  
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a. Orientering om indvielsen af 
jordvarmeprojektet fra 
energnisterne v. Susan  

Susan orienterer om dagen på 
baggrund af udsendte mail under 
overskriften Vore tanker om 
indvielse af jordvarme. Susan 
opfordrede dels alle til at komme, 
dels til at så mange som muligt 
hjælper til på dagen  

b. Orientering fra bestyrelsen  

5. Formanden orienterede om 
Bakkens overordnede 
økonomi og blev suppleret 
af kasseren. Hovedbudskabet 
var at den million vi tidligere 
i frimidler i dag er spist op af 
planlagte projekter. Dette 
ikke faretruende, men der 
manes til omtanke ved 
planlægning af større 
udgifter. Herudover 
skitserede formanden 
rammerne for en helhedsplan 
for Bakken.   

6. Formanden orienterede om 
de mulige rammer for 40-års 
jubilæet. Bestyrelsen 
nedsætter et 6-mandsudvalg 
som skal stå for 
koordineringen af projektet 
som mødet bakkede stærkt 
op om   

7. Jørgen Skielbo orienterede 

om skraldeprojektet og 
lægger op til at interesserede 
kan melde sig ind i udvalget.  

 8. Eventuelt  Der var 
ingen bemærkninger under 
Eventuelt   

Sebastian, 21.08.19  

 


