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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 
Dragedag 26/10 
Sangaften for børn søndag 27/10 
(eftermiddag) 
1. advent (stamgrp. 3) 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag 17/01-20 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:   
Mandag d. 21. oktober 
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Mand. 14. okt. kl.9-14.30 hus 6  
Torsd. d. 24. okt. massage 7-15 
Lørd. d. 26. okt. Hus 20 (kl14-17) 
Lørd. d. 2. nov. Hus 6 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
Lørd. 16. nov hus 26 st. 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Lørd. d. 30. nov. Hus 21 (kl 8-14) 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
2020 – bookninger: 
Lørd. d. 25. januar hus 2  
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 

Fred. d. 25.12 hus 10 
 
Næste rengøring søndag den 20. 
oktober kl. 10 er stamgruppe 3: 
Peter 
Marckus 
Karen Sofie 
Suzan 
Erik 
Charlotte + Esther 
Hanne 17 
Luis + Mateo 
Nanna, Hugo + Topper 
 

 
 

Fødselsdage:  
Jacob (6) fylder 8 år mandag den 14/10 – 
stort tillykkeJ 
 

     
 
Yoga: 
Kære Alle, 
Efter efterårsferien er der yoga igen, dog i en 
lidt ny version. 
Alle lige uger vil jeg gerne undervise onsdag 
aften kl.20-21.30.  
Hvis der nogen som skulle have lyst, kan vi 
også lave et hold torsdag formiddag kl.8.30-
10.00. Igen i lige uger. 
Hvis I skriver til mig om i gerne vil være med 
kan vi starter op i uge 44. 
På sigt vil jeg gerne igen undervise hver uge, 
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men jeg skal lige have løst min boligsituation. 
Kh Charlotte 
 
Status på jordvarme 19.10.19:  
Kære Bofæller. 
  
Det går fremad men langsommere end det 
passer mit temperament, men der er flere 
gode nyheder: 
 
1 Hus 24-26 har netop fået varme i dag og 

kører på jordvarme 
2  
3 Så mangler vi ’bare’ at få varme i Hus 21-

23☹ 
4 Dette er topprioriteten i morgen, men 

Steffen er syg og Lucas er på skole 
frem til torsdag, så vi er max 
pressede. Simon kæmper det bedste 
han har lært. 

5  
6 Udluftningen og rensningen af brinen går 

godt 
7 Det ser ud til, at vi har fået rigtig meget luft 

og snavs ud af brinen (væsken der 
løber i slanger ude i marken), så nu 
burde anlæggene snart køre mere 
stabilt og parat til den endelig 
fintuning. 

8  
9 Forsøg på stabilisering af jordvarmen 
10 I morgen kommer Jacob fra Gastech 

og ser, om han kan gennemskue, 
hvorfor vores jordvarme fra tid til 
anden stå af og kobler over på den 
dyre EL-patron. 

11  
12 Den nye 250 A er installeret. 
13 Endelig har Radius får levereret 

strømmen, så nu har vi nok EL til at 
gå vinteren trygt i møde med. 

14 Fælleshuset og Østlængen er også 
ført over på den nye EL-forsyning, 
samt er der er kommet strøm ud til 
EL-bilsskabet. 

15  
16 Reetableringen er næsten slut for i år 
17 Vi mangler lige at få det sidste asfalt 

lagt på Fælleshustorvet og ude ved 
parkeringspladsen, men så går den 
del af projektet i vinterhi. Til foråret 
kommer de op og laver de sidste 
græsplæner (hus 6, 18 og 19), trapper 
(hus 20 og 23), fodboldbanen samt 
fylder op hvor jorden har sat sig over 
vinteren. 

18  
19 Økonomien 
20 Vi kan stadig skimte og fornemme 

bunden af skattekisten, men jeg 
regner fortsat med, at vi holder 
budgettet. 

  
Næste byggemøde er onsdag den 23/10, 
hvorefter jeg sender nu status ud – hvis der 
ikke sker mirakler inden 
  
Har du spørgsmål, så hiv fat i mig, 
Mik 
  
 
Natur-almanakken: 
 
På døde stammer og grene kan du finde 
fyrsvamp (tøndersvamp) hele året. I gamle 
dage tørrede man svampen, pillede fibrene 
fra hinanden og brugte dem til at få gnisten til 
at fænge, når man slog ild med ildstål. 
 

 
 
Gærdesmutten bliver i Danmark vinteren 
over, som en af de eneste insektædende 
fugle. I de kolde vinternætter overnatter 
gærdesmutterne ofte flere sammen i reder 
eller redekasser. 
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Nyt fra Vedligeholdelsesgruppen: 
 
Kære Alle, 
Opvaskeafløb i grovkøkkenet: 
Idet opvaskeafløbet kan dryppe (nok mest 
når volumen er konstant og vandlåsen er 
fyldt) må man gerne tjekke om spanden 
under den skal skiftes, når man har haft 
madtjansen eller bare brugt 
opvaskemaskinen. Nøglen ligger i hus 15s 
postkasse. 
Vi skal have skiftet til bedre fittings, men det 
bliver ikke lige nu før ferien - medmindre 
nogen melder sig? 
 
Musikrummet i fællerkælder: 
Vi er desværre nødt til at bede om, at 
musikrummet ikke bruges den næste tid, idet 
der dels skal affugtes men mest fordi vi skal 
have behandlet og forebygget den skimmel, 
som især er i gulvtæppet og på betongulvet. 
 
Det foregår sådan her: 

1.     Søren sætter sin affugter derned 
i dag 
2.     Ventilationen er sat på konstant, 
det bør ikke ændres, den skal bare 
køre 
3.     Før 21.10: De bofæller, som har 
udstyr stående i kælderen fjerner det 
og renser det med rodalon. Det kan 
først sættes tilbage, når rummet 
meldes klar (der er keyboards, 
trommer, højttalere, forstærkere og al 
mulig andet godt). Hvis du er på ferie, 

så bed en bofælle hjælpe med at få 
det klaret. 
4.     Efter 21.10: Bofæller, som stadig 
mangler arbejdsdage ordner rummet: 

·       Fjerner det 
inventar/instrumenter, som ikke er 
fjernet og bortskaffer dem eller 
tager stilling til ekspropriation in 
absentia. 
·       Tager tæppet af og kører det 
på genbrugspladsen - skær det op 
i bidder, tag det ud af døren ved 
skakten, så vi undgår at slæbe 
skimmel op i stueetagen 
·       Renser hele rummet med 
rodalon 
·       Venter til alt er tørt 
 
Har man brug for en akutløsning til 
at bruge musikrummet findes en 
Plan B (som kræver, at man selv 
klarer ærterne og stiller udstyret, 
renset ind igen), sig gerne til, hvis 
det er noget for dig? 

  
Hvis du mener noget andet, end 
ovenstående, så skriv til Eva – alle andre 
behøver ikke være Cc – vi finder sikkert 
ud af en god løsning i fællesskab. 
Bedste hilsner Vedligeholdelsesgruppen 

 
HUSK fællesmøde 21/10 
 
 
Inspiration til din maddag: 
 
Tjek denne side ud: https://saeson-web.dk 
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Kære bogsluger, 
Gå lige forbi opslagstavlen og skriv dig på til 
bogklubbenJ 
Tak – fra Johanne 
 

 
 


