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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. 
 
Login til Tænk 
Bruger til Tænk er: hus24@bf-bakken.dk 
og koden er: 3050 
Vores medlemsnummer er K358761. 
 
Arrangementer: 
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. 3) 
3. advent d. 13. Dec. (stamgrp. 4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
*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: 
Onsdag d. 15. april 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Torsdag d. 23. april Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17. juni 
 
2020 – bookninger: 
Lørd-sønd. d 4.-5. april: Shelteret - hus 18 
Lørd. d. 18. april hus 25 
Sønd. d. 19. april hus 20 efter rengøring 
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Lørd/sønd. d. 30. + 31. maj hus 18 

Lørd/sønd. d. 13. juni hu2 18 
Sønd. 14. juni sangeftermiddag kl.15 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 
 
2021 – bookninger: 
Lørd/sønd. 24. og 25. april hus 8 
 
Rengøringen er indtil videre udsat.  
 
Fødselsdage på Bakken:  
På tirsdag den 31. marts har Maria 
fødselsdag og hun bliver 54 år.  
Til lykke med dagen J 

 
Tanker om affaldssortering 
Hvis ellers det holder stik, skal vi i gang med 
første etape af affaldssorteringen efter påske. 
Søren og jeg har kigget lidt på forskellige 
muligheder til fælleshuset. I første omgang 
regner vi med at gå efter en simpel og billig 
løsning, som vi kan bruge til at høste 
erfaringer med, inden vi kaster os over mere 
forkromede tiltag.  
En løsning kan helt enkelt bestå i at anbringe 
6 sorteringskasser under stålbordet i 
grovkøkkenet. Suppleret med de velkendte 
rullestativer til restaffald, vil vi således kunne 
sortere glas, metal, pap, papir og organisk. 
En “skraldevogn”, placeret udenfor døren, 
bliver nok nødvendigt som  hjælpmiddel til 
transport af kasserne.  
Kasserne skal kunne flyttes individuelt rundt i 
køkkenet, og gerne kunne sættes op på 
bordene.  De skal være lukkede i sider og 
bund. De skal være lette, og de skal kunne 
gå i opvaskemaskinen.  
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Vi har bl.a. kig på Ikeas opbevaringskasser, 
ca. størrelse 52x28x34. Bortset fra at de nok 
ikke holder evigt, opfylder de alle kriterier. 
Desuden er bunden udformet på en måde, så 
den kun får minimal kontakt med gulvet. Om 
nødvendigt kan der sikkert udtænkes en 
løsning, så kasserne ikke kommer i kontakt 
med gulvet, overhovedet.  
En anden løsning, kunne være et 
opbevaringssystem med plads til 6 bokse. 
Det afbildede blot som eksempel. I givet fald 
skal det være på hjul, så det er hævet over 
gulvet, og nemt kan flyttes når rengøring. 
Eneste mulige placering vil være under 
stålhylderne med glasskåle. Det vil så gøre 
rullestativerne med skraldeposer hjemløse.  
Som udgangspunkt bør skraldet tømmes 
dagligt. Så der bliver rigtignok lidt at se til for 
madholdene. Ud i skralderum af flere 
omgange. Ud med kompost og ned til glas- 
og papircontainere.  Altsammen afsluttet med 
vask af op til 6 kasser.  
Hvad tænker I ? Giv lidt feedback, og lad os 
snakke om det.  
Søren og Erik 

 
 
Rengøring i fht. Covid-19 
Lotte har udarbejdet en generel vejledning 
om hygiejne og rengøring i fælleshuset i fht. 
Covid-19. Vejledningen er udsendt og 
ophængt i fælleshuset.  
 

 

Dokumentation fra arbejdsweekenden 
Her er haveredskaber -  kun de fælles og 
intet andet.  
 

 
 
Her er kloakrenser, sneskraber og vejsalt.  
Varmeapparater og ventilationsfilter. 
Plantejord og potter.  Kul og koks, gynger og 
karruseller - foruden øl og andet godt.  
Låsen omstillet til fælleshusnøgle kunne være 
godt.  
 

 
 
Her er buskrydder og sikkerhedsudstyr.  
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Her er stavblender på ophæng med 
blenderhoved på bord, så ej det skvatter på 
gulv.  
 

 
 
Her er sten ved Dageløkkevej. Større sten 
forrest. Småsten i rende til mus og snog. 
Find en sten eller fyld på. Respekter blot 
afgrænsning.  
 

 
 
Og her er minsandten butsnudet frø på 
mødding.  
 

 
 
Erik 

Hjælp til høballeløft 
Kære bofæller 
Lige som arbejdsweekenden blev fløjtet af, 
blev 50 høballer sat af til os ved indkørslen 
til gården. De skal op på loftet i længen. 
Det vil tage ca 1 time for 5-6 personer. 
  
Fåregruppen håber meget på at få hjælp fra 
bakkefolk i morgen (mandag) kl 10, i ca. 1 
times tid. 
Hilsner fåregruppen    
	
 
 
 


