
Dette udføres af Ejendomskontorets servicemedarbejdere i 
Paltholm-, Bybæk-, Nygård- og Birkhøjterrasserne: 

• Støvsugning af indre gangstrøg foretages en gang om måneden. I 
spidsbelastningsperioder kan der dog gå 3-5 uger mellem 
støvsugningerne. 

• Vi kan desværre ikke vaske gulvet i gangstrøget. Men 
hundeefterladenskaber bliver fjernet samme dag (medmindre det 
er weekend), og urinlugt bliver sprøjtet med neutraliseringsvæske.  

o For Birkhøjterrasserne er det anderledes. Her vaskes de 
indre gangstrøg / reposer hver 14. dag i sommerperioden 
og 1 gang om ugen i vinterperioden.  

• Støvsugning/trappevask udføres kun, hvor det er muligt. 

Cykler, inventar og andre genstande, som er anbragt 
ulovligt på gangstrøgene, i forrum ved A-lejligheder og 
på reposerne bliver ikke fjernet, og det påvirker 
selvfølgelig kvaliteten af det udførte arbejde. 

• Blokkene bliver hver dag gennemgået for storskrald, affald, 
cigaretskod og døraflåsning. Herudover tømmes affaldsspande. 

• P-areal og bede bliver gennemgået for affald to gange om ugen. 
Endvidere fejes P-arealerne ca. en gang om måneden.  

• Hundetoiletter bliver tømt dagligt på almindelige arbejdsdage. 
• Storskrald/affald ved spindeltrapperne og på indre gangstrøg, som 

beboerne har anbragt, bliver fjernet hver dag af gårdmanden og 
storskraldskører. 

Det er faktisk ikke gårdmændenes opgave at fjerne 
storskrald for beboerne. 
Det påhviler beboerne selv at transportere dette til de 
opstillede containere på hver stamvej eller til Furesø 
Genbrug på Gammelgårdsvej. 

• Brevkasser bliver aftørret en gang om måneden eller efter behov.  
• Sorte kanter bliver aftørret en gang om måneden. 
• Belysningen bliver gennemgået hver 2-3 uge i sommerhalvåret og 

oftere i vinterhalvåret. 
• Vask af vægge blev tidligere håndteret af vores 

”lommepengeprojekt”, men de ændrede skoletider gør, at vi ikke 
længere kan benytte os af den ”luksus”. I særlige tilfælde kan vi, 
hvis tiden er til det, sætte et par mand på opgaven. 

I hele Farum Midtpunkt bliver der efter behov udført løbende reparationer 

på de indre gangstrøg. 

 


