
 1 

 

 
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 light* d. 16.-17. maj 
Sønd. 14. juni sangeftermiddag kl.15 
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: 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17. juni 
 
GF 2020 
11.juni via Microsoft Teams 
 
2020 – bookninger: 
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 
Lørd/sønd. 2. og 3. juli hus 10 
 
Rengøring søndag med 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:  
I morgen mandag den 4. maj fylder August 8 
år og onsdag den 6. maj fylder Bjørk 14 år. 
Til lykke til jer begge to og ha’ en dejlig dag. 

 
 
Tørretumbler reserveret fæ-rengøring 
Kære bofæller,  
Så står vaskeriet atter funklende rent og klar 
til endnu en uges flittigt brug 😊 
 
For at kunne gøre rent har jeg rykket al privat 
vasketøj ud i postrummet. Da jeg ikke mener 
det er en del af opgaven, at slæbe rundt på 
folks private vasketøj, når man rengør 
vaskeriet, har jeg tilladt mig at lade det stå i 
postrummet ☺ Så det vil sikkert være 
værdsat af alle dine medfæller, hvis du der 
har vasketøj i vaskeriet hurtigst muligt får 
hentet det hjem eller transporteret det tilbage 
ind i vaskeriet, hvis det står i kø til en 
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vaskemaskine (dem er der i øvrigt to ledige af 
pt.) 😊  
God søndag til alle ☀❤ 
Kh. Katrine  
 

 
 
 
Store mængder plastafffald 
Kære bofæller 
Bakkens skraldemand har lagt en brosten på 
plastcontainerens låg.  
Bofæller må midlertidigt smide plast i 
containeren til venstre. 
 

 
 
Kommunens kontakt er orienteret om behovet 
for justering af vores containervolumen. 
Regner med at mødes med vedkommende 
mandag for at løse opgaven. 
 
Den grønne papcontainer til højre må ikke 
benyttes, da ordningen er blevet opsagt og 
containeren vil blive afhentet af udlejeren den 
kommende uge.  
Pap lægges i den pap-container, som 
kommunen har leveret til formålet. 
 
God weekend 
Jørgen 

Det sjovt at være kaptajn  
notits fra Peter Sømand 
 

 
 
Skralderne fra arbejdsweekenden 
Kære Bofæller 
I lørdags havde Hus 1 fornøjelsen af at 
indsamle skrald på bofællesskabets områder. 
Omkring strædet, P-pladsen og langs 
Dageløkkevej fik vi samlet så meget skrald at 
vi næsten fyldte "Stem på Helge" 
cykelvognen.  
 

 
 
Vi fandt en aftagelig hætte med pelskant (se 
foto), som nu ligger i vaskerummet.  
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Desuden opdagede vi at den nordligste trailer 
på P-pladsen bliver brugt 
som  deponeringssted for affald, f.eks. store 
bunker af gratisaviser og reklamer, samt 
andet udefinerbart elektronisk affald (se foto), 
som vi ikke samlede ind og derfor fortsat 
ligger derude. 
 

 
 
Det kunne måske være en idé at vi 
overdækker trailerne, når de ikke bliver brugt, 
for at undgå dette i fremtiden? 
Kh. Anders og Tine 
 
Hvor ender regnbuen? 
 

 
Og regnbuen ender på Torben Herbøls 
terrasse 🌈🌈🌈 
Foto: Anne-Dorthe. 
 
Hestene overnatter i stalden 
Bliv ikke forskrækket, hvis du kigger ind i 
hestestalden efter kl.17 og ser to nysgerrige 
heste stikke hovedet frem. 
 

 

 
Hestene bliver trukket ind hver dag i en 
periode, fordi Storm er hårdt angrebet af 
mitter (små insekter), som myldrer frem om 
aftenen. Man kan se det på Storm,  fordi han 
kløer sig meget – nogle gange helt til blods. 
Et af rådene i fht. sommereksem, som 
lidelsen hedder, er at fjerne hestene fra 
mitterne, som ofte findes i fugtige områder,  
og sætte hestene på stald. Efter et par nætter, 
er det allerede bedre. Kh Lene 
 
Ny teenager på Bakken 
Det er måske ikke til at se det, men denne 
vinter-eg reagerer lidt som en teenager! Da 
gartner Jørgen plantede træet, sagde han, at 
træet ikke skulle have for megen støtte, for så 
ville det bare blive al for doven til at klare sig 
selv. Så havde vi hørt det med!  
Vi håber, at træet vil slå rod på Bakken og 
med tiden blive en smuk ’sparekasseeg’. 
Endnu en gang tak for gavekortet ved vores 
sølvbryllup til træet. 
Kh Arne og Lene. 
 

 
 
 


