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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. 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) 
 
Bestyrelsesmøder i 2020: 
18/8 
15/9 
20/10 
17/11 
 
Fællesmøder i 2020:  
26/8 
24/9 
26/10 
24/11 
 
GF 2020 
11.juni via Microsoft Teams 
 
2020 – bookninger: 
(Som udgangspkt. er det meste pt. aflyst 
– men spørg venligst de respektive huse). 
Lørdag d. 18. juli hus 21 
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. d. 13. marts hus 14 
Lørd/sønd. d. 24. og 25. april hus 8 
Lørd/sønd. d. 2. og 3. juli hus 10 
 
 
Rengøring søndag 9/8 kl. 10 med 
stamgruppe 2: 
Sebastian + Sille 
Johanne + Katrine + Johan 
Mik 
Arne 
Flemming 
Ditte + Isak 
Mette 
Henrik 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Sommertid og fødselsdage... (mens 
der er ferie på redaktionen) 
 
Tirsdag 30/6 fylder Suzan 59 år 
Torsdag 4/7 fylder Nana 38 år 
Fredag 10/7 fylder Johan 3 år 
Søndag 12/7 fylder Hugo 3 år 
Fredag 17/7 fylder Richard 5 år 
Lørdag 18/7 fylder Hanne 17 66 år 
Fredag 24/7 fylder Mette 77 år 
Mandag 27/7 fylder Thor 7 år 
Torsdag 30/7 fylder Johanne 39 år 
Onsdag 5/8 fylder Christian 6 38 år 
Torsdag 6/8 fylder Dorthe 66 år 
 
Stort tillykke og sol/sang til jer alleJ  
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WCér: 
Vi har lidt af en udfordring med kloarkerne i 
Fælleshuset. Jeg skal nok komme med en 
samlet redegørelse, når vi er i mål, men indtil 
videre, må man ikke bruge toiletterne i 
Fælleshuset. Jeg har låst dørene. 
/Mik 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kære læsere - til lykke!  

Gennem længere tid har Bakken savnet et organ, der kunne håndtere de mange og ofte gentagne betragt- 
ninger, udbrud, rygter og løftede pege ngre, som løbende mailes til BF-Bakken.dk på alle tænkelige 
tidspunkter af døgnet.  

Da Bakkanalen udkommer regelmæssigt hver uge, burde Bakkanalen være det mest oplagte sted at for- 
midle den slags ytringer.  

Redaktionen har derfor besluttet, at udvide Bakka- nalen med et håndsprit nyt tillæg, så bofæller også 
fremover får adgang til tanker og indfald, som ikke nødvendigvis behøver at havne i vores mailbokse, der i 
forvejen er fyldt med vigtigere emner.  

Navnet ”Bagkanalen” har været nærliggende og det du nu læser, er Bagkanalens allerførste udslip!  

Bagkanalen skal levere følgende: Debatstof om alverdens Bakke-emner, både saglige, syrlige, ironi- ske, 
sarkastiske, vandvittige, begavede eller mindre begavede.  

Hermed er der fortsat åbent for ytringer af hidti- 
dig karakter, der ikke nødvendigvis forudsætter, at skribenten har stukket en nger eller lignende i jorden 
forinden.  

Bagkanalen skal kunne rumme sådanne udfordringer, akurat som vores forbillede ATS er lykkedes med, at 
underholde og provokere på en og samme linje.  

Vi håber i det mindste, at Bakkens nye platform :) re- ducerer antallet af Bf-Bakke-mails og øger interessen 
for at læse Bakkanalen, i hvert fald den sidste side.  

Med respektfuld hilsen fra Bagkanal-redaktionen.  

Vigtigt svar efterlyses  

Det er snart længe siden, at en rådvild bofælle mailede følgende spørgsmål ud i cyberspace. 
Måske, måske ikke, har han allerede fået svaret. Men under alle omstændigheder bliver emnet ikke mindre 
aktuelt i takt med at tiden går:  
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CORONAEN: 
ER DER NOGEN DER VED NOGET OM, HVORNÅR VI MÅ GÅ I BAD, ELLER SKAL VI BARE 
FORTSÆTTE MED KUN AT VASKE VORES HÆNDER ?  

Med venlig hilsen, Peter Armfelt.  

OPFORDRING:  

Fra Søren Altid ForSørensen har Bagkanalen modtaget følgende opfordring til Bakkens hundevenner:  

“Hundekiks/hundemad i vaskemaskine  

Selve overskriften er måske uretfærdig, for i teorien kan det være andre end hundeejere, som er den 
skyldige..  

Uanset hvad, så har vi i dag vasket tøj i maskine nr 3, og da jeg tog vores ny vasket tøj ud, så lå der nogle 
hundekiks/godbidder i blandt det “rene” tøj. 
Da jeg tjekkede efter, så lå der en hel del af dem inde i gummifugen.  

Så her kommer en opfordring til alle som har godbidder i lommerne, venligst tøm lommerne for den slags 
ting.  

Jeg havde selv glemt 1.500kr i lommen, havde det været det i vores vask, så ville sagen være helt an- 
derledes ;-)  

Kh Søren”  

Kort før deadline/redaktørens sengetid, k denne fulgt op på Sørens indlæg med et supplerende ditto, som 
vist nok blev mere vandet end vandvittigt: 
Redaktøren synes dog selv, at han ramte en sjov vinkel med nedennævnte betragtninger, netop før han faldt 
i søvn på afsendertasten. Bagkanalen bringer hermed indlægget i sin fulde ordlyd, der ligner en ren svipser:  

“Hej Søren 
Jeg fandt engang en sammen ltret “hund” i lommen, som havde været med på en kulørt.  

Heldigt, at det ikke drejede sig om ere tudser på hvid- vask og at Bakkepolitiet ikke fattede mistanke. 
Mistanke – k du den..?  

Ok – indrømmer, at historien er vandet i forhold til din, som til gengæld er kikset.  

Jeg er list træt, od nar ZZørgzz  

Velkommen  

til bofællesskabets nye medlem, som ytter ind i hus 3.  

Det er en såkaldt ”rotte-hund” og den tjenstgørende redaktør har googlet sig frem til et billede af arten, som 
ligner det lille pus på fotoet her til 
højre (vist nok - tjekkes før tryk).  

Hunden i hus 3 er en lille legesyghvalp, som aldrig har gjort en kafortræd! Eller kunne den på at spise 
Græs...  
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Hø i hus: 
Vi har fået presset ballet Og behøver hjælp 
tilsat få dem ihus inden der kommer regn i 
dag.  
Alle som har mulighed må  meget gerne 
hjælpe kl 14 i dag. Vi mødes på marken.  
Kh Mikkel og hyderne 
 
Behandling: 
Jeg er snart færdiguddannet som 
kropsbehandler hos ManuVision. Jer, der har 
kommet hos mig, ved at der er visse ligheder 
mellem ManuVision og Body SDS, som Lotte 
er uddannet hos. 
 
ManuVision har fokus på det enkelte 
menneske, så to behandlinger er sjældent 
ens. Jeg arbejder med bl.a. pulsering, tryk og 
ledfrigørelse og kan hjælpe med alt fra stress, 
søvnmangel, angst, skader og at skabe 
velvære i kroppen. I kan læse mere om 
behandlingsmetoden her: 
https://manuvision.dk/kropsterapi/hvad-er-
kropsterapi/ 
 
Jeg foreslår to dage om måneden, hvor jeg 
reserverer mit behandlerrum her i nummer 23 
til bofæller. 
En elevbehandling koster 400 kr. (så får i en 
rabat på 100 kr. per behandling) 
 
Det bliver i hverdagene efter sommerferien, 
men første dag er søndag den 12.7. 
 
Tiderne er: 
 
10:00 – 11:00 
 
11:15 – 12:15 
 
12:30 – 13:30 
 
13:45 – 14:45 
 
Jeg sørger for at finde en god måde I kan 
melde jer til næste behandlingsdag. 
 
For at imødekomme Sundhedsstyrelsens 
retninglinjer, må jeg bede jer om at tage eget 
lagen og tæppe med. Vi spritter hænder af før 
og efter behandlingen, og jeg har et 
mundbind, hvis I ønsker, jeg bærer det. 
/Sara 
 
 

 

Dagen derpå: 
Fællesmødet d. 17.6  og referat af samme 
har ikke just medvirket til at kaste lys over 
begivenhedernes skæve gang på 
generalforsamlingen. Derfor denne 
kommentar til referat af dagsordenens 
punkt 7 “nyt fra bestyrelsen”.  
 
Af referatet fra generalforsamlingen 
fremgår, at Torben under behandlingen af 
budgetposten “afdrag på jordvarmegælden” 
fremlagde bestyrelsens forslag om 
afskrivning over 8 år.  
Det er derfor ikke korrekt, når der i referat 
af fællesmødet står, at forløbet på 
generalforsamlingen afskar bestyrelsen 
enhver mulighed for at fremlægge sit 
forslag.  

 
Af bestyrelsens skriftlige indstilling til 
generalforsamlingen (jf. noter til regnskab 
og budget) fremgår, at lånet til 
jordvarmeprojektet foreslås afdraget over 8 
år med årligt afdrag på 58.458 kr eller 180 
kr per måned per hus.  
Idet jeg går ud fra, at bestyrelsens 
indstilling er behandlet af bestyrelsen inden 
udsendelse, kan det næppe være korrekt, 
at beløbet på de 180 kr aldrig har været 
drøftet på bestyrelsesmøder. 

 
På de ordinære fællesmøder op til 
generalforsamlingen blev bestyrelsens  to 
tidligere forslag med GEF stigning på 
henholdsvis 425kr og 300kr drøftet. Det 
endelige forslag med GEF stigning på 152 
kr blev først lanceret med indkaldelsen til 
generalforsamlingen, og har mig bekendt 
ikke været behandlet på et forudgående 
fællesmøde.  
Det er derfor korrekt, når det refereres, at 
den månedlige afskrivning på 180 kr per 
måned per hus ikke har været drøftet på 
forudgående fællesmøde.  Men ikke 
korrekt, når refereratet angiver, at forslaget 
om en GEF stigning på 152 kr har været 
drøftet på forudgående fællesmøde.  
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Jeg er helt enig i, at de 180kr gav anledning 
til mere forvirring end afklaring på 
generalforsamlingen. Efter min opfattelse, 
primært fordi dirigenten insisterede på, at 
forsamlingen under behandlingen af 
budgetposten  “afskrivning på  jordvarmen”  
alene skulle forholde sig til næste punkt på 
dagsordenen, som var bestyrelsens forslag 
om en GEF stigning på 152 kr. Deraf den 
rodede diskussion med sammenblanding af 
forslag til budget og forslag til GEF,  som 
ikke just bidrog til forståelsen.  
Fremfor at pege fingre af bofæller med 
særinteresser indenfor økonomi, ville det  
nærmere være på sin plads med en 
anerkendelse af, at et par bofæller med 
særlig indsigt i vores økonomiske forhold 
op til generalforsamlingen havde gjort en 
reelt forsøg på at redegøre for vores 
økonomiske forhold og påpege det 
uhensigtsmæssige i GEF stigninger i 
størrelsesordenen 425kr og 300kr. At 
bestyrelsen så endte op med et spiseligt 
forslag til generalforsamlingen er absolut 
også anerkendelsesværdigt. Derfor trist og 
temmelig meningsløst, at det gik, som det 
gjorde. Det var småpenge, der skilte. Men 
for mig at se, ikke det, der fik kæden til at 
hoppe af.  
/Erik 
 
Introduktion til ny ovn - 2 
Sikkerhed og manuel  rengøring: 

  
Indtil videre er ovnen som udgangspunkt sat 
på demofunktion, så flest mulige får  lejlighed 
til at afprøve programmer og  funktioner uden 
nødvendigvis at sætte tidskrævende 
processer i gang.  
 
Flemming og Lene har tilbudt at være 
behjælpelige med at skifte fra demo til aktiv,  
når ovnen skal bruges til sommerspisning. 
Fra d. 7.7 kan man desuden gribe fat i Lisbet 
eller undertegnede. 
 
SIKKERHED 
• Tjek at ophængsstativerne er korrekt 

monteret. 

• Ovnlågen åbnes i to step, som angivet på 
mærkat. Med pause mellem hvert step, så 
man ikke bliver blæst omkuld af skoldhed 
damp. 
• Ved stege og grillfunktioner m.m. SKAL der 

indsættes en bradepande til fedtopsamling 
under stegeemnerne.  
• Kernetemperaturføleren  skal være anbragt 

i sin holder, når den ikke er i brug.  
 
MANUEL RENGØRING OG PLEJE 
• Sluk for strømmen inden rengøring. 
• Rengør  med blød klud og mildt 

rengøringsmiddel. Brug aldrig 
skuresvampe, ovnrens o.l. Displayet tåler 
muligvis ikke afspritning.  
• Håndbruserslangen udtrækkes/ tilbageføres 

roligt. Vælg brus eller stråle på 
bruserhovedet. Slangen fastholdes med 
den ene hånd under skylningen. 
• Ovnen SKAL være nedkølet inden 

rengøring. Benyt om nødvendigt Cool down 
funktionen. ALDRIG håndbruseren.   
•  
AUTORENGØRING OG AFKALKNING 
• Jeg regner ikke med at det bliver aktuelt, 

inden vi er hjemme igen. Herom senere.  
 
OBS!  Hvis ovnen ikke makker ret.  
Tjek at strømmen er tændt.  
Tjek om ovnen er sat på Demofunktion 
(angivet med rødt D på nederste menulinje) 
 
Indtil videre er der mulighed for at gribe fat i 
Lene, Maria, Jakob, Flemming, Lisbet eller 
undertegnede for råd og vejledning.   
 
/Erik 
 

Introduktion til ny ovn – 3 
 ICare rengøringssystem: 
 
Som udgangspunkt er der to forskellige 
måder at rengøre ovnen på:  

• Daglig manuel rengøring efter behov. 
• Automatisk rengøring/afkalkning med 

ICare systemets programmer.  
 
OVERORDNEDE VALGMULIGHEDER  
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• Vælg  ressourcebesparende øko-tilstand 
eller normal-tilstand. 
• Vælg “Let, middel eller kraftig” afhængig 

af tilsmudsningsgrad. 
 
ALTERNATIVE VALGMULIGHEDER 

•  “Hurtig rengøring”, kun med 
rengøringstabs. 
•  “Skylning”, helt uden tabs.  
• “Skyllecyklus”, kun med rengøringstabs. 
 
ICare registrerer automatisk ovnens behov 
for  afkalkning. Tilsmudsningsgraden 
registreres derimod ikke korrekt, når vi 
både bruger automatiske og manuelle  
 
DERFOR VIGTIGT 
Følg altid systemets anbefaling om 
afkalkning og anvendelse af antal Care 
tabs. Supplér anbefaling om rengøring og 
antal Active Green rengøringstabs med en 
konkret vurdering.  
 
FØR  AUTORENGØRING 

• Fjern alle bradepander m.m. 
• Anbring stegetermometer i holderen. 
• Nedkøl om nødvendigt til under 50 grader 

(cool down funktion). 
• Anbring udpakkede rengøringstabs i 

bundsien. 
• Anbring udpakkede Care tabs  i 

frontskuffen. 
 
SIKKERHED 

• Brug kemikaliehandsker til håndtering af 
tabs. 
• Ovndøren må ikke åbnes under 

rengøringsprocessen.  
• Efterlad ovndøren på klem efter 

rengøring. 
 
/Erik 
 

 

Introduktion af ny ovn 4 
Forslag til søndagsrengøringsrutine 

 

1. TJEK RENGØRINGSBEHOV med  
ICare. 

 
2.   MANUEL PLEJE (blød klud, mild sæbe) 

a. Ovn udvendigt.  
b. Ovndørens trelags glasplader.  
c. Ovnrumstætningens gummiliste. 
d. Håndbruser og slange (evt. 

eddikeopl.) 
e. Ovnrum (hvis ej autorengøring) 

 
3.   AUTORENGØRING  (hvis anbefalet) 
 
 
EKSTRAOPGAVE.  ( Stamgruppe 3) 

a. Afkalkning af luftfugtningsdyse. 
b. Rengøring af luftfilter.  

 
Her i løbet af sommerferien kommer jeg 
gerne ned  til søndagsrengøringen for at 
være behjælpelig med rengøring af ovnen. 
 
/Erik 
 

Græsslåmaskinen er tilbage:  
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Sct. Hans 2020: 
Dejligt med opbakning til drink, bål, spisning i 
fyrgrupperne og fødselsdag... 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
Redaktionen holder sommerferie frem 
til søndag den 9/8.. 
Kh Lene og Johanne 

 
 
 
Håndspritdispensere i fælleshus 
Ved Indgangsparti:         Ved køkken: 
 

 
Da håndsprit generelt ikke er noget børn, 
skal i kontakt med dagligt eller uden 
opsyn har vi valgt at hænge dispenserne 
ret højt Håber alle voksne kan nå der op 
😊  
OBS undgå at få det i øjnene! (se 
faktaboks) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks om håndsprit fra Plum 
Anvendelse: Hånddesinfektion. 
Aktive stoffer: Ethanol og propan-2-ol 
 
Sikkerhed: 
Meget brandfarlig væske og damp. 
Kan forårsage alvorlig øjenirritation. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Holdes væk fra varme, varme overflader, 
gnister, åben ild og andre 
antændelseskilder. Rygning forbudt. 
 
Førstehjælp: 
Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst 
fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet 
godt op. Fjern eventuelle 
kontaktlinser. Søg læge. 
Hudkontakt: Produktet er beregnet til at 
komme i kontakt med huden. I tilfælde af 
svie i sår skylles med vand. 
 
Særlige bestemmelser: Unge under 18 år 
må ikke erhvervs-mæssigt anvende eller 
udsættes for produktet.  
 
Bortskaffelse: Emballagen sorteres som 
plast og indholdet som farligt affald. 
 
Sikkerhedsdatablad findes i hus 4 


