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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 
Cafemøde om affaldssorteringen kl 20-21.30 
1. advent (stamgrp. 3) 
Vejledning i jordvarmen d. 2. dec kl. 20.30 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag d. 17. jan 2020 
Fastelavn d. 23. feb. (stamgrp.1) 
Arbejdsweekend d. 28.-29. marts 
Arbejdsweekend d. 25.-26. april 
Arbejdsweekend light* d. 16.-17. maj 
Skt. Hans d. 23. juni (stamgrp. 2) 
Arbejdsweekend d. 22.-23. aug. 
Jubilæum d. 29. aug. (jubilæumsgrp.) 
1. advent d. 29 nov. (stamgrp. 4) 
3. advent d. 13. Dec. (stamgrp. 5) 
Nytårsaften (stamgrp. 6) 
*Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves frokost 
eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver levering af fx 
pizza, og der stilles drikkevarer frem. 
 
Bestyrelsesmøder i 2020: 
Tirsdag d. 14. januar 
Tirsdag d. 18. februar 
Tirsdag d. 10. marts 
Onsdag d. 15. april 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Onsdag d. 29. januar 
Torsdag d. 27. februar 
Mandag d. 23. marts 
Torsdag d. 23. april Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17 juni 

2019 – bookinger: 
Fred. 29. nov. hus 21 (TV-rum til overnatning 
fra kl 15) 
Lørd. d. 30. nov. hus 21 (kl 8-14) 
Tors. d. 5. dec. Kl.20.30 Film i fæ-huset 
Fred. d. 6. dec. massage i tv-rum 
Lørd. d. 7. dec. Hus 6 
Torsd. d. 19. dec. Massage i tv-rum 
Tirs. d. 24. dec. 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 hus 2  
Lørd. d. 22. februar hus 3 
Lørd. d. 14. marts hus 18  
Lørd. d. 21. marts hus 14 
Lørd. d. 18. april hus 25 
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. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 
 
Næste rengøring søndag den 1. 
december kl. 10 er stamgruppe 3: 
Peter, hus 2  
Marckus, hus 5  
Karen-Sofie, hus 8  
Suzan, hus 10  
Erik, hus 13  
Charlotte & Esther, hus 15  
Hanne, hus 17  
Luis & Mateo, hus 23  
Nana & Hugo & Topper, hus 25 
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Fødselsdage på Bakken:  
Lisbet fylder 64 år i morgen og fejrer dagen i 
solen på Tenerife J og Johan kan fejre sin 
52-års dag lørdag den 30. november. 
Hjertelig tillykke til jer begge. 
 

 
Nyt i kalenderen for 2020  
Bestyrelsen har sat datoer på 2020, så nu er 
alle vigtige fælles-arrangementer sat ind i 
kalenderen herover.  
 
Tøser invaderer TV-rummet på fredag! 
På fredag d. 29. november holder Bjørk 
pigehygge for sin klasse, med overnatning i 
TV-rummet i FÆ. Pigerne spiser sammen 
med os, og fortrækker dernæst til TV-rummet, 
hvor der skal foregå alskens uvisse aktiviteter. 
Dvs. at hvis Disney-show har et forventet 
publikum på fredag, skal vi lige have fundet 
ud af noget med en skærm og en hyggekrog 
ude i det store 1-sals-rum. Vil dé af jer, som 
kommer til fredagsmiddag d. 29. og har børn 
for hvem TV-kiggeri i FÆ er en uomgængelig 
del af fredagsritualet, ikke lige give lyd, så jeg 
kan arrangere derefter? 
Mange tak, 
Ditte 
 
Status på jordvarmen 
Kære Bofæller. 
 Så har der atter været byggemøde, og nu 
går det rimelig stærkt med at få mangellisten 
lukket. Regner med at alle anlæg/fyrrum er 
afleveret til Bakken inden den 5/12-19, hvor vi 
har aftalt afleveringsmøde. 
  
Når et anlæg bliver afleveret, åbnes der for, 
at I kan indrette og flytte jeres ting ind i 
fyrrummene og de private skure igen dog 
med overholdelse af visse restriktioner – 
anlæggene skal jo kunne serviceres. Vi skal 
nok melde ud hvem, hvornår og hvilke 
restriktioner så hurtigt som muligt. 
  
Når de 10 anlæg er afleveret til Bakken, 
kommer Vejleby Smedie rundt til de huse, der 
skal have ventiler og radiatorer for at aftale 
nærmere. 
  
Vi skal selv stå for den individuelle 
finjustering af anlæggene, så I kan så småt 
begynde at gøre jer jeres overvejelser i 
fyrgrupperne om, hvad I ønsker 

justeret/ændret: varmere, koldere, cirkulation 
døgnet rundt…. 
  
Vi fortsætter den gamle ordning med, at der 
er et fast kontaktpunkt mellem Bakken og 
vores serviceleverandør (Gastech), af to 
grunde: 
1.For at kunne give så en hurtig og effektiv 
support af Bofællerne som overhoved muligt, 
skal vi have vores eget fremskudte 
supportcenter. Erfaringen gennem de sidste 
35 år er, at langt de fleste ’problemer’ er 
forståelses- eller betjeningsproblemer, som 
nemt kan afhjælpes af os selv. 
2.At Bakken har et samlet overblik over, 
hvordan anlæggene kører, hvad der evt. skal 
laves/ændres/reklameres over. Med andre 
ord at IS’et har én samlet stemme overfor 
leverandøren, hvilket stemmer smukt med, at 
det jo er formelt og reelt set er IS’ets 
installationer. 
  
Derfor er der etableret et stærkt lokalt 
supportteam bestående af Søren, Christian 
(6) og Mik. Supportteamet har fået mail-
adressen: varmemester@bf-bakken.dk. Brug 
denne til alle ikke-akutte henvendelser (bl..a 
jeres svar på ovenstående 
spørgsmål/overvejelser), for så kan vi tre 
meget nemmere samarbejde om at betjene 
jer.  
  
Vi er pt. ved at udarbejde en komplet 
dokumentation og beskrivelse af vores 
anlæg, hvordan de virker, hvad bofællerne 
selv kan/skal gøre, og hvad varmemesteren 
kan hjælpe med. 
  
Denne vejledning bliver fundamentet for 
vores kursus til Bofællerne, der afholdes 
mandag den 2. december kl. 20.30. Så sæt 
kryds i kalenderen og vel mødt. 
 Hilsen, 
Søren, Christian d. VI og Mik aka Rip, Rap og 
Rup 
  
 
Cafemøde om affaldssorteringen 
Kære bofæller 
De af jer der har ideer og lyst til at engagere 
sig i måden vi efterlever kommunens krav til 
sortering af affald, inviteres hermed til en 
snak i fælleshusets pejsehjørne torsdag den 
28. november fra kl. 20.00 til ca 21.30. 
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Håber deltagerne forinden gennemlæser 
vedhæftede beskrivelse af nuværende 
affaldsordning samt de tanker, 
som ”affaldsudvalget” har gjort sig i 
forbindelse med det fremtidige 
sorteringssystem. 
 
Bakken har lovet kommunen en snarlig 
tilbagemelding på forvaltningens oplæg, som 
foreslår, at alt affald håndteres via en central 
opsamling, som f.eks. kunne være der, hvor 
nuværende affald opsamles bag fælleshuset.  
 
Det vil helt klart have en række fordele, men 
også ulemper, som drøftet på seneste 
fællesmøde. Fordele og ulemper er ligeledes 
forsøgt beskrevet i vedhæftede materiale. 
 
PRINT MATERIALET UD (er rundsendt af 
Jørgen til alle) til dig selv og gerne til andre, 
hvis I har adgang til en printer. 
 
Mange venlige affaldshilsner fra 
Affaldsudvalget v. Flemming, Luis og Jørgen	
 
Granit på tilbud 
Hej Alle, 
Som de fleste nok har set, så har jeg sikret 
muren ud mod Dageløkkevej, med en ikke 
helt ubetydelig mængde granit. 
 
Efter at have sorteret og sorteret lidt mere, 
helt præcist 32 paller, og ca lige så mange 
tons granit, så begynder jeg at have et 
overblik, på hvor meget der reelt er. 
 
Da vi ikke skal bruge det hele, så tænker vi at 
sælge noget af det, så inden vi går for bredt 
ud med det, så vil vi give jer bofæller en 
mulighed for at købe noget af det. 
Der er nogle enkle bofæller som har vist 
interesse for dem, som muligvis påtænker en 
ny for- eller bag terrasse. 
Hvis i stadigvæk tænker på det, så er det nu I 
skal hive fat i mig, skriv en mail, kom op og få 
en snak om granit. 
 
Hvad kan jeg fortælle om dem: 
De er blot 13 år gammel, og ligget i Rungsted. 
Huset blev bygget i 2006, og fliserne er lagt i 
forbindelse med det. 
Altså er de forsat helt nye, de kræver blot en 
højtryksrens og de er så gode som nye, med 
mindre man kan lide patinaen på dem. 
 

De er 5/6 cm tykke, og målene er 70cm, 
60cm og 50cm, alle i bredden, altså nogle 
ordentlige mobbedrenge der kan bruges til 
indkørsel, da de tåler trykket fra en bil, mindre 
traktor eller lignende. 
 
Prisen til den bredde del af befolkningen 
bliver 400 kr. pr. m2  
Blot for at give et eksempel på en ny pris, så 
er den oppe omkring 650 kr-900 kr pr. m2 
afhængig af tykkelse, og størrelsen på flisen. 
Som jeg umiddelbart kan se med denne farve, 
så er +700/750kr. for denne flise. 
 
Venne/bofælle-pris er 300 kr. pr. m2 
Det er vigtigt at sige at det kun er jeres pris, 
skulle der komme nogen udefra, en ven af jer 
eller lignende, så er prisen de 400kr. 
 
Jeg finder ikke lignende fliser på nettet, med 
mindre de er nye, så jeg føler mig virkelig 
heldig at have fået denne mulighed, da vi 
ellers aldrig ville kunne få råd til sådanne en 
terrasse :-) wuhhuu... 
 
Det bliver først til mølle, forstået på den måde 
at I bofæller har et forspring til og med tirsdag 
26 november. 
Mange hilsner 
Katrine og Søren 
 
 
 


