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Fibernet til Bakkehusene 
Bestyrelsen har de forgangne 1,5 år arbejdet på at 
finde en erstatning for vores sløjfeanlæg. Vi har 
arbejdet på at få udskiftet til fibernet i tæt samarbejde 
med Fibia Woow, som har været os til stor hjælp.  
 
Mange møder og korrespondancer er foretaget med 
Kultur Styrelsen, som skal give os godkendelse. Vi har 
ansøgt om føring af fiberkabel på facaderne og ende 
gavle, men har fået afslag. Dette betød at den eneste 
vej til beboerne var i ende-gavlens hulmur og over 
lofterne, og denne løsning har Fibia og deres 
entreprenør efter mange møder nu endelig afslået, da 
den bliver for vanskelig for dem og alt for dyr for os.   
 
Så Bestyrelsen må desværre meddele, at der ikke 
endnu er fundet en løsning, og at det ser sort og 
meget dyrt ud af lave den alternative model, som er at 
nedgrave kablerne i veje og stier og føre ind gennem 
haverne til beboerne.  
 
Vi fortsætter dialogen med Kulturstyrelsen om en 
model, som kan de godkende.  
 

Internet fra anden udbyder end Yousee 
Vi arbejder på at åbne vores sløjfeanlæg for andre 
udbydere af internet end Yousee. Vi giver besked så 
snart det er sket. Det skal dog nævnes, at ikke alle 
udbydere kan tilbyde internet på vores kabling.  

 
Trailer lån og depositum 

Bakkehusene har en trailer til udlån. Den har høje 
sider og overdækning. Den kan lånes mod betaling 50 
kr., som går til de små reparationer, vi må forvente der 
kommer.  
 
Traileren kan lånes ved at kontakte Anne Grethe på 
telefon 2186 0780.  
 

 

 

 

Vandledning og udbedring af små 
skader efter etableringen 
Bestyrelsen arbejder desværre for halv kraft på grund 
af sygdom og orlov, men sætter gang i udbedring af de 
mangler, der er noteret ved gennemgangen, efter 
sommerferien.  
  

Klipning af hække på bagstierne 
På den årlige generalforsamling fortalte vi, at 
Bakkehusene har indkøbt en hækkeklipper, og at Frank 
og Michael vil ved lejlighed teste den.  
 
Dette betyder ikke, at hækkene klippes af 
Bakkehusene, men at beboerne stadig selv skal 
klippe hækkene mod stierne, indtil andet meddeles.  
 
Bemærk at klipperen klipper ydersider og top, så tjek 
din hæk for ting, der kan komme i vejen... her mener vi 
planter og træer, der hænger ud over hækken og 
andet (fx trådhegn), der ikke hører til i hækken.  
 
Fremover klippes hækkene på husenes forside lige 
over lågestolper og ikke under. Dette for at udnytte 
ny hækkeklipper til montering på traktor bedst 
muligt. De beboere der absolut selv vil klippe, skal 
altså anlægge en højde 2 cm over lågestolperne. 
 

Biobeholderen er frivillig i København 
Vi har noteret, at nogle beboere smider andet affald 
end bio-affald i Biobeholderen. Vi gør opmærksom på 
at ordningen er frivillig, så ønsker du ikke at sortere, 
kan du lade være og kun bruge din almindelige 
husholdningsbøtte.  
 
Biobeholdere, der indeholder andet end 
bionedbrydelige poser og bio-affald, tømmes i så fald 
ikke. Er du i tvivl om hvad der må komme i bio-
beholderen, kan du ringe til Anne Grethe på 2186 
0780, som gerne giver vejledning.   
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Orlov: Peter Kragelund 
Peter er på orlov, og i perioden dækkes tømrer-
området af Anne Grethe Helmark. 
Ejendomsfunktionen dækkes af suppleant Lars 
Hornum 2032 3731.  
 

Forebyg tilstoppet køkkenvask: Brug 
KOGENDE VAND dagligt 
Vores VVS’ere bliver ofte kaldt ud til rensning af afløb 
fra køkkenvask, hvor beboeren forgæves har brugt 
afløbsrens. VVS’eren fraråder al brug af afløbsrens, da 
det ved større propper blot gør problemet værre. 
Tilmed er det farligt for vvs’eren at rense afløbet, hvor 
afløbsrens er brugt, da det er stærkt ætsende.  

VVS’eren råder i stedet til at bruge kogende vand. Hvis 
man gør det til en vane at hælde en portion kogende 
vand (fx fra te- eller kaffe-brygning) i køkkenafløbet 
dagligt, forebygges propper helt automatisk. Det 
kogende vand opløser fedtpropper. Bestyrelsen gør 
opmærksom på, at det er beboerens eget ansvar at 
holde køkkenafløbet frit. Derfor er daglig brug af lidt 
kogende vand i afløbet en besparelse på sigt. 

 

Bio-affalds poser 
Du kan bestille bio-poser på dette link:  
www. kk.dk/biopose 
Linket kan benyttes af alle beboere til bestilling af 
nye bio-poser. De ankommer få dage efter bestilling 
og leveres af bladkompagniet på din trappesten. 
 

 
Juli, 2019 
Med ønske om en god sommer 
 
Bestyrelsen 
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