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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 412 
 

til blokrådsmødet torsdag den 8. januar 2009 kl. 1930 
1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 4. december 2008 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Blokrådets forretningsudvalg 
 b. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Ændring af Blokrådets Forretningsorden, § 7 (s 12) 
 b. Godkendelse af driftsregnskab 2007-2008 (s 13) 
 c. Gangstrøgene tilbage til blokkenes beboere (s 21) 
 d. Frigivelse af penge til fortsættelse af Hip Hop projekt (s 23) 
 e. Tilskud til loft i Spisehuset (s 24) 
 f. BSU – Boligsocialt Udvalg (s 24) 
6. Eventuelt 
 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 412 
 

Side Indhold 
 3 Indvielse af Molok-containere 
 4 Nyt fra BR-FU og andre udvalg 
 5 Julens åbningstider 
 6 Blokrådets kalender 2009 – igen igen 
 7 Nyt fra Ejendomskontoret 
 8 Vi sparer, men skal betale mere! 
 9 Kassen smækker i, når du siger op 
 9 Energihjørnet 
 10 Klip din egen Julemand 
 11 Indkaldelse til afdelingsmøde 
 12 Blokrådssager 
 26 Referat af Blokrådsmødet 4. december 2008 
 36 Praktiske oplysninger 
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Borgmester Jesper Bach indvier (= kaster den første affalds-
pose i) den første af de store nye affaldscontainere. 

Derefter siger John, 406F (formand for Furesø Boliselskab og 
medlem af Teknik/Miljø Udvalget) et par velvalgte ord. 

Bagefter er der en lille forfriskning. 

TMU glæder sig til at se så mange beboere som muligt til 
indvielsen. 

Molok består af 3 basiselementer: en container, en løftesæk og et låg. 
Containertypen har hidtil ikke været anvendt i Furesø kommune. Det 
specielle ved containeren er at 60% er nedgravet – herved undgås 
lugtgener m.v. 
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
BRUGTE JULETRÆER  
Brugte juletræer skal placeres på 
vendepladserne ved siden af con-
tainerne. Husk at afmontere jule-
pynten, da træerne genanvendes, 
så vi ikke skal bruge husleje-
kroner til indkøb af flis. 

RYD GANGENE  
INDEN NYTÅRSAFTEN 
Vi har jo tidligere oplevet en min-
dre brand eller to i forbindelse med 
nytårsfestlighederne, fordi nogle 
beboere har ladet poser med affald, 
stakke med gamle aviser eller en 

kasseret sofa stå i forgården til en A-lejlighed eller i det indre gangstrøg. 
Så kommer der måske et animeret selskab forbi og smider en cigaret, og 
så er ulykken der. Der kan derfor ikke opfordres kraftigt nok til, at den 
enkelte beboer sørger for at fjerne sit affald, inventar og dørmåtter fra for-
rum, reposer og indre gangstrøg inden nytårsaften, så risikoen for brand 
minimeres. 

DE ER HER!! 
Det forlyder, at Furesø Kommune har gademedarbejdere på arbejde i Fa-
rum Midtpunkt om aftenen op til jul, i julen samt mellem jul og nytår. Det 
henstilles til forældre med teenagebørn, at de lige holder øje med deres 
børns færden i eftermiddags- og aftentimerne. 

OPSTILLING TIL BOLIGSOCIALT UDVALG 
I henhold til Blokrådets Forretningsorden, § 13, stk. 3, er den maksimale 
valgperiode til de af Blokrådets udvalg, hvortil der kræves valg, 12 måne-
der. Medlemmerne af Boligsocialt Udvalg blev valgt på februar-mødet sid-
ste år, så opstilling til genvalg eller til valg af nye medlemmer skal ske på 
blokrådsmødet den 3. februar 2009. Deadline for aflevering af opstilling til 
Midtpunktet nr. 413 er torsdag den 15. januar kl. 1800. 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
Blokrådet, Blokrådets Forretningsudvalg, Ejen-
domskontoret, KAB og Blokrådets Sekretariat øn-
sker beboerne i Farum Midtpunkt en rigtig glæde-
lig jul og et godt nytår. 
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JULENS 
ÅBNINGSTIDER 
NÆRBIKSEN 
JULEAFTENSDAG 
1. OG 2. JULEDAG 
NYTÅRSAFTENSDAG 
NYTÅRSDAG 
0900 – 1600 

VASKERIET 
24.12 LUKKER KL 1600 
25.12 LUKKET 
31.12 LUKKER KL 1600 
01.01 LUKKET 

SPISEHUSET 
23.12 KL 2100 MUSIK: SO LONG JOHN 
24. & 25.12 LUKKET 
26.12 LUKKER 2100  
31.12 & 01.01 LUKKET 
 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 
23.12 – 01.01 LUKKET 
 

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 
23.12 – 01.01 LUKKET 
 

EJENDOMSKONTORET 
24. – 26. & 31.12 & 01.01 LUKKET 
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Senere afleveringsfrist for artikler til bladet 
Af Bladudvalget & Forretningsudvalget 
 
Ved en produktionsomlægning for 
”Midtpunktet” har det vist sig muligt 
at ændre afleveringsfristerne for 
indlæg til det kommende nummer af 
bladet, så der er bedre tid for ud-
valg, husmøder og beboere til at ud-
arbejde artikler og blokrådssager. 

Bladudvalget har i samarbejde med 
Forretningsudvalget og Blokrådsse-
kretariatet i langt de fleste tilfælde 
kunnet overholde en tommelfinger-
regel om, at der skal være mindst en 
uge mellem Blokrådsmødet og afle-
veringsfristen, så: 

• når der har været BR-møde en 
tirsdag, er der tidligst afleverings-
frist om torsdagen i den følgende 
uge (7 hverdage). 

• når der har været BR-møde en 
torsdag, er der tidligst afleve-
ringsfrist om mandagen i den 
næstfølgende uge (7 hverdage). 

Til gengæld vil muligheden for sene-
re aflevering kun blive efterkommet 
i ekstremt sjældne tilfælde, og den 
vil kun komme i anvendelse for me-
get vigtige indlæg, som så skal afle-
veres renskrevet på mail eller cd. 

For BR-sagers vedkommende gælder 
yderligere, at et kort sagsresumé 
skal foreligge til afleveringsfristen, 
så Forretningsudvalget kan fastlæg-
ge rækkefølgen af blokrådssagerne, 
og at eventuelle huslejekonsekven-
ser skal være beregnet og medtaget 
ved endelig aflevering. 

 

Blokrådets reviderede kalender 2009 
 Blokrådet og Midtpunktet Husmøde 
Måned BR-møde Afleveringsfrist MP nr. Udkommer Dato Tid/sted 
Januar tors. 8 tors. 15 413 tirs. 27   
Februar tirs. 3 tors. 12 414 tirs. 24   
Marts tirs. 3 *) tors. 12 415 tors. 26   
April tors. 2 tirs. 14 416 tirs. 28   
Maj tirs. 5 tors. 14 417 tors. 28   
Juni tors. 4 SOMMERFERIE   
Juli FERIE man. 13 418 tirs. 28   
August tirs. 4 tors. 13 419 tors. 27   
September tors. 3 man. 14 420 tors. 24   
Oktober tors. 1 man. 12 421 tirs. 27   
November tirs. 3 tors. 12 422 tirs. 24   
December tirs. 1 tors. 10 423 tirs. 22   

*) Afdelingsmøde 2009: tirs. 3. marts kl. 1900  Første BR-møde 2010: tirs. 5. januar 

Ændringer 
i kursiv 
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
DET SKER PÅ EJENDOMMEN I JANUAR 

Vi vinterbeskærer og glatførebekæmper. 

Vi renser også stadig rør op og laver almindeligt vedligehold. 

 

NØDVENDIG TRÆFÆLDNING 

 

Gartnerafdelingen har fældet popler på voldstien ved blok 46 nær ved de 
store legehuse på skråningen. Poplerne var rådnet op på grund af 
kulsvamp. 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Berit, Bladudvalget 
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Forventet Aktuelt

 

Lige nu er den samlede budgetoverskridelse på 769.805 kr. 
Budgetoverskridelsen svarer til, at en stor gennemsnitsforbrugende lejlighed 
skal efterbetale 555 kr. – og en lille tilsvarende 234 kr. 

Som det ses af diagrammet,  
skyldes den forventede  
efterbetaling absolut ikke 
”fråds” med forbruget af 
varme og varmt vand, 
men blandt andet de 
stigende energipriser, 
kombineret med den gæl-
dende a conto-betaling (som 
du selv kan forhøje hos KAB).  

I næste nummer af bladet bringes  
en artikel fra TMU, som forklarer 
sammenhængen nærmere. 
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VEDLIGEHOLDELSESKONTOEN LUKKER,  
NÅR DU OPSIGER DIN LEJLIGHED 
Af Ejendomskontoret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange beboere der vil flytte, glem-
mer desværre at vedligeholdelses-
kontoen lukker, når de indgiver op-
sigelsen til KAB. 

Lovgivningen er således, at man ik-
ke længere kan hæve på vedligehol-
delseskontoen, når administratoren 
har modtaget ens opsigelse af leje-
målet. Det betyder, at man – selv 
om der er hele tre måneder til, at 

man skal flytte – ikke kan bruge af 
den vedligeholdelseskonto, som man 
selv har været med til at spare op 
til, f.eks. til at få ordnet gulvene, så 
man slipper for en fraflytningsreg-
ning af gigantiske dimensioner. Og 
der hjælper ingen kære mor! Så 
husk at få ordnet dine gulve og god-
kendt regningen, før du sender op-
sigelsen til KAB. 

Inden du går i gang med gulvene, 
skal du selvfølgelig lige snakke med 
os på Ejendomskontoret, om det 
overhovedet er nødvendigt – om det 
er noget, der ville blive påført din 
fraflytningsregning. 

ENERGIHJØRNET
Nååååhhhh – så meget!!! 
DSVKU - Det særlige Varmeklageud-
valg har behandlet årets klager over 
varmeregnskabet. 

Her har det vist sig, at mange beboe-
re er overraskede over stigningen i 
varmeudgifter – og det kan vi godt 
forstå. 
 
Siden sidste år er udgifterne steget 
ca. 35%. 
Halvdelen af stigningen skyldes stig-
ning i fjernvarmeprisen. 
Den anden halvdel skyldes koldere 
vejr. 

Venlig hilsen 
Teknik- og Miljøudvalget 

(se også artiklen på side 8) 
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AFDELINGSMØDE 
Indkaldelse til ordinært møde 3. marts 2009 
Af Blokrådets Forretningsudvalg og John, 406F, afdelingsbestyrelsesformand 

 
 
I forbindelse med blokrådsmødet 
tirsdag den 3. marts 2009 afholdes i 
henhold til vedtægterne for Farum 
Boligselskab obligatorisk afdelings-
møde kl. 1900. Der indkaldes her-
med til mødet med følgende dagsor-
den: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for perio-

den siden sidste møde. 
3. Godkendelse af afdelingens bud-

get for 2009-2010 - budgettet 
behandles i detaljer på det efter-
følgende blokrådsmøde. Regn-
skabet, der skal godkendes af 
Blokrådet den 8. januar 2009, 
fremlægges til orientering. 

4. Indkomne forslag, der skal være 
os i hænde til Midtpunktet nr. 
414 torsdag den 12. februar 
2009 kl. 1800. 

5. Valg af medlemmer til afdelings-
bestyrelsen. Man kan stille op / 
lade sig opstille på selve mødet. 

Følgende er på valg: Henry, 258F, 
Gerd, 206G, Mikkel, 406B, Birger, 
403A, Berit, 44D, Torben, 403D og 
Steffen, 28B  
Herudover består afdelingsbesty-
relsen af: John, 406F, Sabine, 
74E, Jakob, 161B, Hans, 222F, 
Kirsten, 34E,  Niels 112E, Per, 
15H og Mogens, 279E. 

6. Eventuelt. 

Alle beboere har adgang til og stem-
meret på afdelingsmødet. Hver lej-
lighed har 2 stemmer. 

 

 
 

I forbindelse med afdelingsmødet 
indkaldes hermed til afdelingsbesty-
relsesmøde for afdelingsbestyrelses-
medlemmerne kl. 1830-1900 samt til 
nyt møde i forlængelse af blokråds-
mødet samme aften. 
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BR-sag 412.a: Ændring af  
Blokrådets Forretningsorden, § 7 
Forslagsstiller: Berit, 44D 

Gældende formulering af § 7 lyder: 
”Dagsordenen for det ordinære blok-
rådsmøde har følgende faste punk-
ter: 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat 
4. Debat og meddelelser fra udvalg 

a. Blokrådets forretningsudvalg 
b. Andre udvalg 

5. Blokrådssager 
6. Eventuelt” 

Den senere tids udvikling har været 

Det er dermed også op til mødets 

For at imødekomme gæsternes na-

1. Godkendelse af dirigent 
n 

a udvalg 

5. 

Skulle der på et BR-møde ikke være 

Huslejekonsekvenser: 

Afstemningstema:

sådan, at Blokrådet med jævne mel-
lemrum har gæster udefra, som skal 
orientere mødets deltagere i forbin-
delse med et eller flere dagsordens-
punkter. I de fleste tilfælde fore-
trækkes det, at gæsternes indlæg – 
og eventuelt den efterfølgende debat 
– finder sted relativt tidligt i mødets 
forløb, men det er hver gang op til 
det siddende Forretningsudvalg at 

tage stilling til, hvornår indlægget og 
debatten skal finde sted, og indpas-
se det i dagens dagsorden. 

deltagere at godkende Forretnings-
udvalgets valg af tidspunkt for et 
sådant ”ekstra” punkt på dagsorde-
nen. 

turlige ønske om at ”komme til” så 
tidligt som muligt i mødets forløb, 
og for at mindske Forretningsudval-
gets behov for overvejelser om, 
hvornår en given gæst skal bidrage 
med sit indlæg, foreslås det at udvi-
de dagsordenens punkt 4 med 
punktet ”Indlæg fra gæster”, som 
placeres inden nuværende punkt 
4.a ”Blokrådets Forretningsudvalg”. 
Dagsordenen vil derefter se således 
ud: 

2. Godkendelse af dagsorde
3. Godkendelse af referat 
4. Debat og meddelelser fr

a. Indlæg fra gæster 
b. Blokrådets forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 
Blokrådssager 

6. Eventuelt 

nogen gæster, springes punktet blot 
over. 

Ingen 

 
§ 7 i Blokrådets Forretningsorden 
ændres som ovenfor beskrevet. 
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BR-sag 412.b: Godkendelse  

al-

f bla-
le 

se-let-
regnskab’. På BR-mødet kan regn-

s til 
sidetallene i driftsregnskabet og til-

tamoplysninger om bebyggelsen

af driftsregnskab 2007-2008 
Forslagsstillere: Driftsbudgetudv
get og Blokrådssekretariatet 

Sammen med dette nummer a
det er udsendt dels det origina
driftsregnskab, dels et ’læ

skabsmedarbejder Anne Brønnum 
og driftschef Frank Carlsen fra KAB 
besvare eventuelle spørgsmål.  

I nedenstående gennemgang redegø-
res for regnskabets vigtigste punk-
ter. I gennemgangen henvise

hørende noter. 

Regnskabet ender op med et mindre 
overskud. 

 

SIDE 1 og 2 

S  
har 1645 boliger, 

gdomsboliger. Under er-
hvervslejemål hører lægerne, tand-

et. 

Ordinære udgifter  

Nettokapitaludgifter 
Afdragene på vores lån – prioritets-
ydelserne – er på godt 24 mill og 
svarer stort set til budgettet. 

ffentlige og andre faste udgifter 
sskatterne er faldet en anel-

Farum Midtpunkt 
heraf 53 un

lægen, Nærbiksen, og Spisehus
Herudover er der institutioner, fæl-
lesfaciliteter, garagebure og lager-
rum mv. 

 

SIDE 3 

O
Ejendom
se. 

 

Vandafgiften er sat til O. Det er ikke 
en fejl, men afregningsformen er 
ændret da FM er overgået fra kollek-
tiv til individuel afregningsform. 
Vandudgiften kan ses side 18 – un-
der note 15). PKT. 305. 33 UAF-
SLUTTEDE FORBRUGSREGNSKA-
BER. Vandregnskabet er på knap 
12 mill. Kr. 

Renovationen er steget. Det skyldes 
flere containertømninger. 

Forsikringer – dækker primært byg-
ningsforsikringerne – er steget. 
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Afdelingens energiforbrug er lidt hø-
jere hvilket skyldes større kWh-pris 
mv.  

Administrationsbidrag til Furesø Bo-
ligselskab er administrationsbidra-

 side 10 
fremgår at Farum Midtpunkt – fra 

get til KAB samt udgifter til drift af 
Furesø Boligselskab. På

Furesø Boligselskab – modtager et 
tilskud 1.620.422 kr.   

Dispositionsfonden er en lovpligtig 
fond, som henstår på en bankbog i 
boligselskabet. Pengene er reserve-
ret til konsolidering og ekstraordi-
nære tab. Den er, som man kan se, 
stillet i bero. 

De offentlige og andre faste udgifter 
er på 24.114.104 kr. mod budget-
tets 24.420.000 kr., altså lidt min-
dre end forventet. 

Variable udgifter 
Renholdelse, side 10 – note 3, dæk-
ker: 

1 Ejendomsfunktionærer: lønninger 
til gårdmænd, folkene på Ejen-

jdstimer i forbin-
ng samt udgifter 

Udgiften til ejendomsfunktio-

domskontoret og andet personale. 
Der er også indtægter på denne 
konto: f.eks. refusion af løn ved 
sygdom og kurser. På kontoen bog-
føres også overarbe
delse med snerydni
til sikkerhedsorganisation og fælles-
tillidsmand, arbejdsskadeforsikring 
mv. 
nærer er mindre end budgetteret. 

2 Rengøring: dækker primært udgif-
ter til rengøringsfirmaer, af sekun-
dære udgifter er hundeposer, rengø-

ringsmidler, vinduespudsning samt 
udgifter til hovedrengøring på trap-
per og reposer.  

5 Traktoromkostninger: indeholder 
udgifter til diesel, vejsalt, urea og 
vægtafgifter. 

 

8 Renholdelse diverse: kursusudgif-
ten på 66.033 kr. er tæt på de bud-
getterede 70.000 kr. Telefonudgif-
terne er steget lidt. Kontorhold er 
faldet i forhold til det budgetterede. 
Udgifter til EDB er 0. Udgiften til 
rensning af måtterne i Servicecen-
tralen er lidt højere end budgetteret. 
Udgiften til udryddelse af skadedyr 
er mindre end budgetteret. Renhol-



 

BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 412 
  

 15

delse diverse er i lighed med tidlige-
re år mindre end budgetteret. Kon-
toen indeholder alt det, man ikke 
kan finde ud af at kontere andre 
steder – lige fra kaffe til luftrenseren 
på toilettet. Skovturen, lægeerklæ-
ringer og vaccinationer figurerer og-
så her. 

Alt i alt er udgifterne på renholdel-
seskontoen mindre end budgetteret. 

Tilbage til side 3. 

Almindelig vedligeholdelse 
Vi kalder konto 115 for hovsa-
kontoen, fordi alle vedligeholdelses-
udgifter i princippet bør være plan-
lagte – og dermed stå på konto 116. 
Men det er jo ikke alt, man kan for-
udse. Udgifterne på konto 115 om-
fatter mindre snedkerarbejde, låse 
og nøgler, dørpumper, gulvskader 
mv. Regnskabet viser at udgifter 
langt under det budgetterede.  

planter og muld. Ellers er kontoen 

lser, kloakarbejder, VVS-
arbejder i lejlighederne, el-arbejder 

mfurer og emhæt-
ende ma-
mv. 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse 
Udgifterne på konto 116 er afholdt 
af henlæggelserne – dvs. vores op-
sparing. I 07/08 er budgetteret med 
27.357.000 kr. – der er brugt 
24.079.836 kr.  

Der er i øvrigt henlagt 23 mill. kr. i 
perioden således, at saldoen pr. 
30/6 2007 er på 31.449.000 kr. 

Pengene på konto 116 er i øvrigt 
brugt i den daglige husholdning til 
alle former for reparationer, fornyel-
ser og vedligehold. I flæng kan næv-
nes malearbejder på udendørs træ-
værk, maling i gange, på døre osv., 

brugt til reparationer af glasfiberen i 
badevære

ude og inde – listen er nærmest 
uendelig. Så vi fortsætter: elevator-
reparationer, reparationer af køle-
skabe, frysere, ko
ter. Reparationer af det kør
teriel, værktøj, dørpumper 

Istandsættelse ved fraflytning 
Udgifterne på konto 117 er også 
dækket af opsparede midler (hen-
læggelserne). Der er afholdt udgifter 
for 3.785.471 kr. til den istandsæt-
telse, som afdelingen skal betale i 
fraflyttede lejligheder. 

 

Kontoen til indvendig vedligeholdel-
se vedrører den enkelte lejligheds 
individuelle vedligeholdelseskonto. 
Kontoen kan anvendes til male- og 
gulvlakeringsarbejder. 

På kontoen til indvendig vedligehol-
delse er anvendt 2.031.686 kr. Der 
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er henlagt 3.300.00 kr. Der står pr. 
30/6 2008 14.739.001 kr. på kon-
toen, og beløbet stiger stille og ro-
ligt. 

Da der på kontoen til istandsættelse 
ved fraflytning (fælleskontoen og 
indvendig vedligeholdelse) tilsam-
men er brugt mindre, end der er 
henlagt, går kontoen i nul, som den 
skal. 

 

Drift af fællesvaskeri 
Udgifterne har været på 629.059 
kr., mens indtægterne har været på 
638.711 kr. Det giver et overskud 

ide 12 er regnskabet for sel-
skabslokalerne. Lejeindtægten er på 
22.278 kr., udgifterne er på 107.096 

e udgifter konto 119, er min-
dre end budgetteret. Kontoen dæk-
ker udgifter til beboerdemokratiet, 
se specifikationen på side 13. 

1 Kontingent til BL

på 9.659 kr. På side 11 nederst kan 
man se det lille regnskab for vaske-
riet.  

Drift af selskabslokaler 
På s

kr. Det giver en nettoudgift på 
84.818 kr. 

Tilbage til side 3. 

Diverse udgifter 
Divers

 er vores med-
lemskab af BL, som er for almene 
boligselskaber, hvad LLO er for le-
jerne i private udlejningsejendom-
me. Udgiften er højere end budget-
teret. 

2 Beboermøder – der er brugt 
27.786 kr. til mødeudgifter i 
Blokrådet og dets udvalg. Udgifterne 
dækker kaffe, te, vand, sodavand et 
par pizzaer til forretningsudvalget 
på bebyggelsens regning, fordi de 
ikke kan nå hjem fra arbejde og spi-
se inden mødet.  

3 Tilskud til fester dækker sankt-
hansfesten, fastelavn, julefester og 
den slags. Beløbet er en anelse min-
dre end budgetteret. 

3 Beboerformål blokke – er de pen-
ge, som blokkene råder over.  

4 Afdelingsbestyrelsen – dvs. Bl
rådets udgifter starter 

ok-

getteret. 

r overskredet en 
anelse. 

med kurser. 
Der er budgetteret med 15.000 kr. 
og brugt 3.800 kr.  

Udgifterne til kontorartikler er min-
dre end bud

Inventarkontoen e
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Lønudgift til blokrådssekretær og 

  

8158 dækker udvalg, og den ram-
mer med et forbrug på 55.998 kr. 
langt under det budgetterede på 
220.000 kr. En del af forklaringen 
er bl.a., at Børne- & Ungdomsud-
valgets forbrug er konteret under 
fester. Herudover er der udvalg, som 
mod forventning ikke har brugt de 
penge de fik afsat i budgettet.  

8242 Beboerblade mv. ender med 
en nettoudgift 243.992 kr.  

8311 er løn til varmestuelederen – 
han sørger for, at det hele ikke løber 
grassat – og for, at Varmestuen åb-
ner og ikke mindst lukker til tiden. 

8731 Hjemmeside – indeholder både 
udgifter til support og webmaster-
service til hjemmesiden samt it-
support og programkøb til Blokrå-
det. Kontoen indeholder også udgif-
ter til it-kurser. Udgifterne er langt 

sekretariatsmedarbejder mv. er på 
269.373 kr. mod budgettets 
494.000 kr. 

Telefon, fax og internet er lavere end 
budgetteret. 

4099 Diverse, er en slags buffer, 
hvis der dukker én eller anden ud-

Udgiften er på 
ngt højere end de 

gift op, som ikke umiddelbart er pla-
cérbar andre steder. 
100.000 kr. og la
budgetterede 21.000 kr. 

8101 annoncer dækker annoncerin
efter ejendomsfunktionærer. 

8131 er gave

mindre end budgetteret. 

8990 Diverse dækker bl.a. studie-
kontrol – dvs. kontrollen af, at de 

om al-

unge i hyblerne nu også er beretti-
gede til at bo i dem – men også nog-
le gebyrer, statistikker o.l. 

Alt i alt havner vi på 1.395.401 kr. i 
diverse udgifter mod de budgettere-
de 1.901.000 kr. 

Tilbage til side 3: afsat til uforudsee-
lige udgiftsstigninger ender s
tid i 0. Udgifterne er bogført, hvor de 
hører hjemme. 

g 

r og blomster f.eks. be-
gravelser og lignende. 

De variable udgifter udgør 
14.295.398 kr. mod budgetterede 
19.466.000 kr.  
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SIDE 4 

Henlæggelser 
Henlæggelserne er opsparingen til at 
imødegå årets udgifter med. Opspa-
ringens størrelse beregnes efter pris 
pr. kvm. 

set bud-
gettet. 

 

. 

 er jo penge, som 
står i vores sparegris, fordi vi véd, at 

Tilbage til side 4. 

 udgifter

Henlæggelserne følger stort 

På side 14 er en specifikation på 
henlæggelserne. 

Man bør notere sig forbruget på
kontoen vedr. ”tab ved lejeledighed 
og fraflytninger”. Vi henlagde 1,4 
mill. kr. og der er anvendt 996.692 
kr. På kontoen var en saldo på 
4.988.580 kr. ved årets indgang. 
Ved årets udgang er saldoen på 
5.391.888 kr.  

De samlede henlæggelser er på 
30.184.761 kr. og bringer de ordi-
nære udgifter op på 93.230.073 kr. 

Om henlæggelserne kan i øvrigt 
nævnes, at vi i sparegrisen pr
30.6.2008 havde godt 60 mill. kr., 
hvilket giver os en fremragende li-
kviditet. Men det

der venter udgifter om hjørnet til 
vedligeholdelse, fornyelser og andre 
ting. 

 

Ekstraordinære  
125 Ydelser vedrørende lån til for-
bedringsarbejder er lidt mindre end 
budgetteret. 

skrivning på forbedringsar-126 Af
bejder mv. svarer til budgettet. 

127 Ydelser vedr. lån til bygnings-
skader er højere en budgetteret. 

129 og 130. Tab ved lejeledighed  er 
dækket af henlæggelser. 

 ydelserne vedr. det berømte 
særstøttelån
132 Er

 på godt 30 mill. kr., 

ager med 1,8 mill. 
kr. om året. 

som for ca. 12 år siden hev os op af 
sumpen. Vi afdr

De ekstraordinære udgifter er på 
28.775.347 kr., og dermed er de 
samlede udgifter nået til 
122.005.420 kr.  

 

På dette stade i regnskabet anes 
konturerne af et overskud i størrel-

som ha-

rivning på garagebure, 

sesordenen 268.592 kr., 
stigt bruges til yderligere henlæggel-
se til planlagt og periodisk vedlige-
holdelse, afsk
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og hvad der ellers kan være af af-
skrivninger. 

Lovgivningen kræver, at overskud 
skal anvendes primært til nedskriv-
ning af tidligere års gæld, sekun-

med andre 

ing på i alt 
122.274.012 kr.  

Indtægter

dært til afskrivninger og yderligere 
henlæggelser. Man kan 
ord ikke holde en fed fest for over-
skuddet. 

Så er udgifterne + den ekstraordi-
nære afskrivn

 

SIDE 5 

 
De ordinære indtægter på 
117.092.319 kr. er husleje for boli-
gerne, hyblerne, erhvervslejemål, 
institutioner, kældre og garagebure 
mv.  

Renteindtægterne er på 1.990.863 
kr. som står i forskellige værdipapi-
rer. 

Andre ordinære indtægter er tilskud 
fra selskabet, der som tidligere 
nævnt er Furesø Boligselskabs re-
turbetaling af en lille del af admini-
strationshonoraret. Pengene stam-
mer fra selskabets renteindtægter. 
Selskabet har også givet et tilskud

elvom det lyder glæde-
ligt, koster det jo altså også noget 

Med de ekstraordinære indtægter 
på 

 
på 675.000 kr. vedrørende gyngen-
de gulve. Leje af antenneplads har 
givet os en indtægt på 57.446 kr.  

Og så kommer indtægterne fra va-
skeriet og selskabslokalerne, som vi 
jo tidligere har gennemgået. 

Indsamling af indkøbsvogne giver 
60.000 kr. S

gårdmandstid og biltransport at få 
transporteret alle indkøbsvognene 
tilbage til Bytorvet, så i virkelighe-
den er der snarere tale om en udgift. 
De ordinære indtægter kommer nu 
op på 122.157.046 kr. 

kommer indtægterne op 
122.274.012 kr.  

 

 
SIDE 6-8 
Balancen, som er et øjebliksbillede 
af økonomien. 

 
SIDE 9 
Her finder man en kortfattet over-
sigt over, på hvilke konti der har 
været overskud og på hvlke, der har 



 

BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 412 
  

 20 

været underskud – altså i forhold til 
budgettet. Man skal under gransk-
ningen holde sig for øje, at budgettet 
lægges op til knap 1 1/2 år, før ud-
gifterne kendes.  Det er derfor over-
ordentligt vanskeligt at ramme alle 
konti præcist. Man er nødt til at ta-
ge det uforkromede øjemål på og 
konstatere, at vi i hvert fald ikke 
ender med et underskud. 

Note-apparat. Der er i gennemgan-
gen henvist til noterne. 

På side 20 er antenneregnskabet. 
Det skal føres særskilt – og opkræ-
ves særskilt på huslejeindbetalings-
kortet. 

 

Når man læser antenneregnskabet, 
kal man i øvrigt være opmærksom 

t, der hedder køb af enten 

 ord, man bruger for 
abonnementsafgift. 

FSLUTTENDE KOMMENTAR 
 vil ikke blive gennemgå-

lgelig stilles 
spørgsmål til Anne og Frank. Man 

ave undersøgt før blokråds-
ødet, så man kan sikre sig at få et 

fstemningstema

 
SIDE 10-20 

s
på, at dé
danske eller udenlandske TV-
kanaler, er det

 
SIDE 21 
Her finder man revisionens kom-
mentarer til regnskabet.  

VEDHÆFTET LANGTIDSBUDGET 
Langtidsbudgettet er på i alt 4 sider. 
Her kan man følge udviklingen gen-
nem de næste ti år.  

I januar 2009 starter diskussionen 
om budgettet for 2009/2010. På et 
særskilt møde vil langtidsbudgettet 
blive gennemgået, budgetønsker vil 
blive gennemgået mv. 

A
Regnskabet
et punkt for punkt på blokrådsmø-
det – men der kan selvfø

er også velkommen til at e-maile el-
ler ringe til Blokrådets Sekretariat 
forinden, hvis der er noget man ger-
ne vil h
m
kvalificeret svar på selve mødet. 

Huslejekonsekvenser: 
Huslejekonsekvenser: Ingen – de 
har fundet sted for mere end et år 
siden. 

A : 
t godkender driftsregnskab 

ag. 

Blokråde
07/08 – eller tager det til efterret-
ning alt efter smag og beh
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BR-sag 412.c: Gangstrøgene  
tilbage til blokkenes beboere 
Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

GANGSTRØGENE TILBAGE  
TIL BLOKKENS BEBOERE 
Nu må det slutte- vi vil ikke finde os 
I flere chikanerier fra utilpassede 
unge! Udviklingen skal vendes: Fa-
rum Midtpunkt og de indre gang-

kenes indre 

over skal være multifunktio-
or alle al-

kal kunne lege i 

s, 
. 

mange 
mennesker. Vi ved også, at en god 
belysning samt rene rum skaber 
tryghed og velvære. Derfor er det 
vigtigt, at beboerne får indflydelse 
på indretning af gangstrøgene samt 
hvem der færdes i dem.  

Yderdøre som ikke kan låses, kan 
være problematiske, fordi der ikke 
er markeret nogen grænse. Det in-
debærer at de indre gangstrøg af 

mange opfattes som offentlige rum 
til transitfærdsel, bortkastning af 
affald, hvor frit ophold og aggressiv 
opførsel er tilladt. Derfor blive 
rummene centrum for en negativ 
spiral, hvor manglende beboertilste-
deværelse åbner mulighed for hær-
værk med forfald til følge: hvorefter 
beboerne har endnu mindre lyst til 
at opholde sig i de indre gangstrøg. I 
takt med at utrygheden forøges for-
stærkes effekten af den negative 
spiral. strøg skal igen være rare og trygge 

steder at færdes i. Blok
gangstrøg skal ophøre med at være 
transitområder. Vi forestiller os at 
de frem
nelle områder til glæde f
dersgrupper. Børn s
gangstrøgene, mens de voksne føler 

Adskillige undersøgelser har vist, at 
øde rum skaber utryghed for 

 
Derfor foreslår vi at der via bolignet-
tet åbnes mulighed for at alle blokke 
i FM aflåses, da Kriminalpræventivt 
Råd anbefaler aflåsning som den 
mest virkningsfulde handling vi kan 
foretage os. Hvis blokkens adgangs-
døre er låst vil en hærget dør eller 
en knust rude ikke længere være er 
en drengestreg, men et forsøg på 

det helt naturligt at opholde sig de 
tiltalende omgivelser. Vi forestiller 
os at der opsættes bænke og lege-
redskaber, at væggene udsmykke
at der opsættes plantekummer mv
Hvis der bruges brandhæmmende 
materialer vil brandmyndigheden – 
jf. ny lovgivning - kunne godkende 
førnævnte miljøfremmende foran-
staltninger.   
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indbrud, hvilket er en krim
handling. 

inel 

T 
FORBEDRE FARUM MIDTPUNKT  

kal vi 

 
dlingsplan er et led i 

larende ar-

ØKONOMISK KONSEKVENS 
1. Til aflåsning af blokkene oprettes 

en ekstraordinær anlægsudgift 
på ca. 8 mill. kr.   Vedligehold af 
låse, porttelefoner m.v. indgår 
herefter i langtidsbudgetterne. 
Der vil blive søgt om fondsmidler 
fra bl.a. Kriminalpræventivt Råd. 

2. I forbindelse med aflåsningspro-
jektet afsættes ca. 300.000 kr. til 
konsulentstøtte, indkøb og udar-
bejdelse af en handlingsplan.  

VI ER DE NÆRMESTE TIL A

For at komme i gang skal vi s
have gang i en forandringsproces. 
Og det kan kun gå for langsomt. 
Derfor ønsker vi at der så hurtigt 
som afsættes midler til iværksættel-
se af forandringsprocessen. Målet er 
at sikre et attraktivt og trygt bolig-
område, som på kort sigt vil fast-
holde bebyggelsens ressourcestærke 
beboere og på lang sigt tiltrække fle-
re. Til glæde for alle beboere i Fa-
rum Midtpunkt.  
 
Vi forestiller os at forandringspro-
cessen opdeles i tre faser: 
1. I forbindelse med etableringen af 

bolignet aflåses alle blokke.  
2. Der udarbejdes en handlingsplan 

for imødegåelse af repressalier, 
hærværk, chikane m.v. fra de 
utilpassede unge. Idet vi forestil-
ler os at nogen af dem vil forsøge 
at genvinde tabt territorium.
Denne han
den samlede forandringsproces 
og kan derfor ikke stå alene. 
a. Et led i denne handlingsplan 

vil være et eller flere forsøg 
med et mobilt overvågnings-
udstyr, for at undersøge dets 
effekt samt til at bistå SSP og 
Politi med det opk
bejde.  

b. Ekstern konsulentbistand vil 
sandsynligvis kunne tilføje 
yderligere punkter. 

3. Opgradering af de indre gang-
strøg. Gode fysiske rammer er en 
forudsætning for tryghed, trivsel 
og tilfredshed. Hvis omgivelserne 
er appetitlige, indbyder de til op-
hold af beboerne, hvilket gør fæl-
lesskabet stærkere og forebygger 
kriminalitet. De indre gangstrøg i 
FM er nedslidte, snavsede og er i 
deres nuværende tilstand des-
værre i sig selv en hæmsko for 
positivt ophold.  

DET MENER BEBOERNE 

Klik dig ind på Farum Midtpunkts hjem-
meside og kryds din mening af på 
Strømpilen 

I perioden 23. oktober - 15. december 
2008 spurgte vi på hjemmesiden: 

Synes du, at Farum Midtpunkts blokke 
skal aflåses og videovervåges? 

De 328 svar fordelte sig således 

Ja, det vil gøre mig mere tryg 72,9% 
Ja, men det er alt for dyrt 13,1% 
Nej, under ingen omstændigheder 14,0% 
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3. Renovering af de indre gangstrøg 
er et økonomisk og arkitektonisk 
omfattende projekt, som vil kræ-

dler 
 

t lån. Pkt. 3 ind-

ve ansøgning om eksterne mi
i et ikke ubetydeligt omfang. I
projektet skal bl.a. medtænkes 
belysning af såvel indre gang-
strøg som de ydre arealer, parke-
ringskældre mv. I budget 2009/ 
2010 afsættes ca. 200.000 kr. til 
konsulentbistand, med henblik 
på at få udarbejdet en realistisk 
tids- og handlingsplan til brug 
for fondsansøgninger.  

Huslejekonsekvenser: 
Huslejekonsekvens pkt. 1 & 2: 
,63% ved 20-årig0

går i det kommende driftsbudget. 

Afstemningstema: 
Blokrådet vedtager at iværksætte en 
forandringsproces i henhold til 

Hu
sk

BR
Fr
for
Fo

BS
projek
at danse hip hop af danseren Phillip 
Hylda
hold, 
og de
positiv omtale til Farum Midtpunkt. 

Sa
bland
søske ppen ved 

fun
for
me
pu

ovenstående beskrivelse.  
slejekonsekvens som ovenfor be-

revet. 

-sag 412.d:  
igivelse af penge til  
tsættelse af Hip Hop projekt 
rslagsstiller: Boligsocialt Udvalg 

U har indtil foråret 2008 kørt et 
t, hvor et hold unge har lært 

hl. Det er blevet til et dygtigt 
der bl.a. gennem opvisninger 
ltagelse i konkurrencer giver 

mtidig har interessen spredt sig 
t de unges venner og mindre 
nde, således at gru

projektet afslutning i foråret 2008 
gerede som positive rollemodeller 

 en større gruppe af børn og unge 
d tilhørsforhold til Farum Midt-
nkt.  

 

For at fortsætte, videreføre og styrke 
ne positive effekt beder BSU 
krådet om at frigive 12.500 kr. til

den
Blo  
fortsættelse af projektet i form af 
betaling af løn til træneren til 2 
ugentlige undervisningstimer.  

BSU ble
t
gelsen af fællesfonden, hvoraf de 
1 skulle frigives af Blokrå-
d
p

H
I  afsat i 
b

A

v i budgettet for 2008/09 
ildelt i alt 22.500 kr. ved nedlæg-

2.500 kr. 
et ved en blokrådssag. Det er disse 
enge, der nu søges frigivet. 

uslejekonsekvenser: 
ngen – pengene er allerede
udgettet til BSU. 

fstemningstema: 
B
t

lokrådet frigiver midler til fortsæt-
else af hip hop projektet. 
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BR-sag 412.e:  
skud til loft i Spisehuset 
slagsstiller: Spisehuset 

fteråret 2007 foretog Spisehuset 
ombygning af bar- og serverings-
alet. 

en forbindelse blev opsat lofts-
der. På grund af dårlig rådgiv-
g var man ikke opmærksom på, 
den valgte type loftsplader ikke 
yldte brandkravene. Brandmyn-
heden har efterfølgend

Til
For

I e
en 
lok

I d
pla
nin
at 
opf
dig e pålagt 
Spisehuset at nedrive det nyetable-

nyt loft. Det 
levet 

e 

rede loft og opsætte et 
indebærer at Spisehuset er b
pålagt en ekstra udgift som der ikk
er indtægtsmæssig dækning for. 

 

Spisehuset er et meget beskedent 
værtshus. Kundegrundlaget er FM-
beboere som i årevis har brugt ste-
det som et værested. Selv betragter 

ntakt hvis nogen lige plud-
selig ikke viser sig. Selv om folkene 
på Spisehuset kender hinanden 
godt er der også plads til nye – in-
gen holdes ude medmindre de laver 
ballade. 

Spisehuset håber at Blokrådet vil 
være behjælpelig med at betale ma-
terialeudgifterne til det ”nye” loft og 
ansøger om et tilskud på 15.000 kr. 
Spisehuset vil medfinansiere med 
den del der udgør håndværkerudgif-
terne ca. 30.000 kr. 

Huslejekonsekvenser: 
0.88 kr. pr. måned for en stor lejlig-
hed og 0,49 kr. pr. måned for en lil-

de stedet som en slags forsamlings-
hus. På Spisehuset ved de, at der 
altid er nogen de kan dele sorger og 

glæder med. I årevis har stamgæ-
sterne hjulpet hinanden ved svær 
sygdom og anden modgang. Man 
har holdt øje med hinanden og der 
tages ko

le lejlighed. 

Afstemningstema: 
Blokrådet støtter Spisehuset med 
15.000 kr. som anvendes til indkøb 
af nye loftsplader. 

BR-sag 412.f:  
BSU – Boligsocialt Udvalg 
Forslagsstiller: Mogens, 279E 

e hændelser 

 spejler situatio-
U 

Desuden er det 

ner. 

Med de utilfredsstillend
der præger bebyggelsen, må Blokrå-
det (BR) stille krav om, at BSU har 
kommissorium der
nen og beskriver det arbejde BS
forventes at udføre. 
essentielt, at BSU orienterer BR om 
indsatser, resultater og pla
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Til orientering 
blev BSU nedsat i februar 2007 med 
personkredsen fra Street Team føl-
gegruppen som medlemmer. Nuvæ-
rende BSU – der stort set er samme 
personer – blev valgt i februar/ 
marts 2008 (senere suppleret med 1 
medlem) på et ikke-opdateret kom-
missorium. Forslag der ønskede re-
degørelse for indsatser og resultater 
samt planer for fremtidig indsats
aktualisering af kommissoriet, blev 

 og 

nedstemt. 

Kommissorium 
BoligSocialt Udvalg er nedsat af 
Blokrådet med henblik på, at følge 
og gribe ind overfor situationer og 
adfærd der strider mod gældende 
ordensreglement. Udvalget udfører 
sit arbejde i samarbejde med BR-
FU, andre udvalg, ejendomskontor, 
administrator (KAB), SSP medarbej-
dere og Furesø kommune. 

BR-FU sikrer, at BSU er fast punkt 
på Blokrådsmøder, hvor BSU infor-
merer om hændelser og indsatser 
siden sidste blokrådsmøde samt ori-
enterer om planlagte og påtænkte 
indsatser for den kommende må-
ned. Udvalget er i sin informations- 

og orienteringspligt kun begrænset 
af tavshed om personfølsomme op-
lysninger. 

Huslejekonsekvenser: 
Ingen 

Afstemningstema: 
Blokrådet vedtager det beskrevne 
kommissorium, der skal tiltrædes af 
beboere der ønsker at blive valgt til 

lg. 

get på BR-

backing group for den 
boligsociale medarbejder. Herudover 

ig af opgaver i 

ige problemer, vi 
har i bebyggelsen med f.eks. psy-
kisk syge, utilpassede unge, sager 

delige over for 
sne), og 
ags pro-

BoligSocialt Udvalg. 

 
Gældende kommissorium  
for Boligsocialt Udvalg 
bringes på foranledning af Blokrå-
dets Forretningsudva

Kommissoriet er vedta
mødet 4. januar 2007: 

”Udvalget skal være samarbejds-
partner og 

skal udvalget tage s
samarbejde med den nye medarbej-
der og administrationen om de ret 
så mange forskell

hvor naboer er vol
hinanden (utilpassede vok
hvad vi ellers har af den sl
blemer.” 

Den boligsociale medarbejder til-
trådte 2. maj 2007 og fratrådte sin 
stilling 31. december 2007. 



  

REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 411 4. december 2008 
 

1. Godkendelse af dirigent   
2. Godkendelse af dagsorden  
0 Information fra sagkyndige vedr. sag a
3. Godkendelse af referat fra 4. novembe rkn.) 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Blokrådets forretningsudvalg 
 b. Andre udvalg 

er: 
rvåg

 
 
 

EPR

(Michael, BR-FU) 
(Godk. u/bemærkn.) 

 
r 2008 (Godk. u/bemæ

5. Blokrådssag
 a. Forsøg med aflåsning/videove

     
     

 b. FDM-grunden  
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSR

ning (5 ændr.forslag afvist/ 
 nedstemt, 
 opr. forslag: 6/19/0) 
(15/6/3) 

ÆSENTANTER 
Blok Navn Adr. Telefon 
A Martha 204C  
 Ole 214F  
 Annelise 214F  
B B. Nielsen 21C  
15 Sabine 74E  
 Eva 71B  
16 Margit 85D  
21 Niels 112E  
 Manfred 106B  
22 Lars A 114F  
 Lars P 121F  
24 Keld   
25 Christian 149D  

Blok Navn Adr. Telefon 
26 Jakob 44955868 161B 
 Bente 168B  
31 Erling 229A  
32 Tina 250D 44950182 
 Annemarie 246E 48394439 
33 Inge   
35 Kevin 289C  
 Ingrid   
36 Allan 292F  
41 Torben 403D  
 Mikkel 406D  
45 Michael 441A  
 Lars K 440A  

Uden stemmeret: 
Frank, KAB 

Gæster: 
Michael, Lyngby Politi 
Nikolaj, Willis Forsikringsrådgivning 
Mark, Det Kriminalpræventive Råd 
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1. Godkendelse af dirigent 
BR-FU foreslog Michael, 441A, som 
blev godkendt uden bemærkninger. 

. Godkendelse af dagsorden2  
Dagsordenen blev godkendt uden 
be

0. f

mærkninger. 

 In ormation fra  
sagkyndige vedr. sag a 
Referat af dette punkt findes på side 
30

3.

 umiddelbart før sagsreferatet. 

 Godkendelse af  
re ra rfe t f a novembermødet 

tet blev godkendt uden be-Refera
mærkninger. 

4. Meddelelser og debat 
4a: Meddelelser fra  
Blokrådets Forretningsudvalg 

FA AK  
– EN 
Gerd fra blok A er udtrådt af BR-FU 
og erstattet af Michael fra blok 45.  
Ta for odt samarbejde til 
Ge g n ti ael. 

GE R
M  gsen o U er af-
ta
at tiv al tilbagef

t elige Genbrugskon-
t

 t  at villige 
kan udtage mindre beløb til kaf-

ersonalet”, der 

kostningerne til et par årlige 
r. 

at over fører 

EJENDOMSKONTORET 
I uge 51 starter vi op på en ny "skrot-
bi ur", dvs. at vi i ugerne 51, 2 og 4 
registrerer de skrotbiler vi har ståen-
de. I den sidste uge tager vi så det 

lokale politi med, som vurderer køre-
tøjerne og som giver os tilladelserne 

SPØRGSMÅL TIL SEKRETÆREN  
Hvorfor e e opdate-
ret med husmøder i december og 

vorfor e or de-
ndeud-

2008 og frem til marts 2009 
 Ligeledes spørges også om da dette 
med ”undren af undertegnet” ikke 

besv øde 
r re-
rmen 

veret mandag eftermiddag på 
ndeud  i okto-

ber/november først kommer på tors-
dag eftermiddag? 
Venlig hilsen Kevin, 289C  

eddele fr  
kretaria  -

rin å de ud i-
r  i december skyldes data-
es enbrud.  Resp å 

RVEL
 VE

Deba
a,

 OG T t om m
OG LKOMM

k  et rigtigt g
merd o  velkom l Mich

NB UGSEN 
ruellem

: 
Genb g BR-F

lt
 ak

de
iteten sk øres til 
oprind

cep .  
De indebærer  de fri

fe mv. samt at ”p
 kan få dækket om-er ulønnet,

udflugte
 Genbrugsen også frem

kassebog over dagens indtægter 
og udgifter.  

lt

til dem vi må trække væk. 

r infoskærmen ikk

h r udvalgsmøderne f
cember ikke kommet på? Hu
valget har afleveret mødedato fra juni 

blev aret på sidste blokrådsm
eller i referat under evt. Hvorfo
spons tiden på ting til infoskæ
afle
hu valgets vegne

lser a BR-FU
Ing
la

 BR-se tet til Kevin – for
 informatk gen p eblevne

one på ITV
bas amm onstiden p

HUSK CYKELLYGTERNE 

 

Også når du ”kun” færdes på 
Farum Midtpunkts område. 
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ITV er fra 1 minut til 3 dage afhængig 

 
alg

af opgaven. 

4b: Meddelelser fra andre udv  

DVALGET 
Udvalgenes ønsker til budget 2009/ 

taget i Blokråds-
ecember. 

blev udsendt 

husene bliver kablerne 
det meste 
. Fra kæl-

kakten bag toi-
, E & 

F lejlighedsnumrene med TV/NET. På 
angstrøget bliver 
mmet ved A lej-

er 

 løs-
 var fremme. 

, da der er en etage mellem 

Men der er fundet en kabelbakkeløs-

de -
senteret for. Prøveopsætning af den 
nye til 
loft
bel udført i metal, den er 

Bol es afsluttet 
medio november 2009. 

der: 0-8 år 
med voksen ledsager. 

DRIFTBUDGETU

2010 skal være mod
sekretariatet fredag 12. d

BOLIGNETUDVALGET 
Udbudsmaterialet 
3.december 2008. 

Problemerne med kabelføringen er 
løst. I terrasse
ført i kælderen, og for 
skjult under loftspladerne
deren bores der op i s
letterne, og herfra forsynes B, C

den anden side af g
der boret op i målerru
lighedstypen, og herfra forsynes A & 
D lejlighederne. Kabelføringen bliv
derfor usynlig på gangstrøget, hvilket 
er en stor lettelse i forhold til den
ning der tidligere

I vestblokkene er denne løsning ikke 
mulig
gangstrøget og kælderen. 

ning som er langt mindre domineren-
end den vi tidligere er blevet præ

 kabelbakke der slutter helt tæt 
et kan ses i blok B ved nr. 14. Ka-
bakken er 

diskret og solid. 

ignetprojektet forvent

BØRNE & UNGDOMSUDVALGET 
Lørdag den 13. december kl. 15–18 
afholdes JULEDISKOFEST. Alder: 9–
17 år 

Søndag den 14. december kl. 11–14 
(hold 1) & kl.15–18 (hold 2) afholdes 
BØRNENES JULEFEST. Al

Begge arrangementer afholdes i Sel-
skabslokalerne Nygårdterrasserne 
206. 

 

Deltagelse er gratis for alle FM-børn. 

Åben debat synes afløst af frygt

Billetter hentes senest 5.12.08 på 
Ejendomskontoret. 

INDLÆG FRA BLOK 35 
 

Chikane og trusler er årsag til, at de-
ba ste 
blokrådsmøder har været holdt uden 
at debattører har turdet - eller øn-
sket, at givet sig til kende.  

En hidtil fri og åben debatform synes 
af være afløst af frygt. Hvordan det er 
kommet så vidt, er der sikkert lige så 
mange meninger om, som der er be-
boere. For et års tid siden var uroen 
koncentreret om B12, nu er det B22. 
For to år siden og tidligere var det et 
tredje eller fjerde sted. 

Urolighederne er fortsat uden at bo-
ligselskab, blokråd, BoligSocialt Ud-
valg eller kommune har fundet de ret-
te
tik  
den korte bane og på den la  
Som iagttager synes det som om der 

t om uroligheder ved de sene

 værktøjer til løsning af problema-
kerne. Der tales om indsatser på

nge bane.

 28 



  
tales på den runde bane – gentagel-
ser, uden der er fundet mærkbare 
løsninger.  

ør 
Johan Reimann fra Nordsjællands 

i Farum 

er-
ne i Farum Midtpunkt der venter på 

stort tillykke. 

der er indstillet 
til den ærefulde pris.  

n per-
soner der er velkomne i blokken der 

; citat: "råd 
til os fra de enkelte betjente er helt 

netop inviterer til 

Forslag om aggressiv kommunikation 
ser 

t til politikere, afvises med ar-

Så lukket at ingen kender ud-
valgets tanker og planer. Det er vel – 
om noget – i sådanne situationer, at 
BSU skal træde i karakter og vise sin 
berettigelse. 

B35 foreslår: 

Som et kuriosum har politidirekt

Politi indstillet indsatsen 
Midtpunkt til Det Kriminalpræventive 
Råds pris for 2009. Hvis aktørerne 
tildeles prisen, skal der – fra bebo

resultaterne – lyde et 
Men det er jo nok også mere proces-
sen end resultaterne, 

Sidst debatten gentog sig selv var ved 
blokrådsmøde 4/11-08, hvor B22 – 
der pt. er særlig hårdt ramt – havde 
rejst BR-sag om aflåsning og video-
overvågning af B22. Da BR-sagen 
blev afvist, rejser B22 samme sag ved 
BRM 4/12-08. Pris: 400.000 kr. for 1 
blok, 11.200.000 kr. for 28 blokke. 
Med rabat kan det måske gøres for 10 
mio. Og hvad opnås? Forslagsstillere 
skal ikke beskyldes for naivitet, men 
det tangerer. For ingen forestiller sig 
vel, at efter aflåsning er det ku

kommer ind og uønskede bliver ude.  

Argument der fremføres er

klart: Aflåsning af alle yderdøre og 
videoovervågning". Meget fint at høre, 
hvad enkelte politibetjente mener når 
de bliver spurgt. For et års tid siden 
var det politiledelsens bedste vurde-
ring, at aflåsning ikke ville hjælpe en 
dyt med den arkitektur FM har. En 
arkitektur der 
åbenhed og samvær i de indre gang-
strøg.  

med daglig opdatering af hændel
på hjemmesiden, omtale i MP, omtale 
i lokalaviser, generel presseomtale, 
kontak

gumentation om, at det giver for me-
gen opmærksomhed. Helt ærligt, 
hvad har I tænkt Jer – at tavshed er 
guld!  

Hvad gør vi så? Vi har jo BSU – Bo-
ligSocialt Udvalg. Det er et lukket ud-
valg. 

 

1) at BSU redegør for udvalgets 
indsatser siden valg ved BR-sag 
402a 7/2-08, og hvilke tiltag 
BSU har for løsning af de nu-
værende uroligheder. 

2) at blokke der oplever uro, ind-

 blokrådsmøder 
 med ori-

Debat om meddelelser  

et er øremær-
ket i budgettet skal der ikke rejses 

træder med repræsentant(er) i 
BSU. Og 

3) at fast punkt på
er information fra BSU
entering siden sidste blokråds-
møde og planer for indsatser i 
den kommende måned. 

Hilsen 
Blok 35 

fra andre udvalg 

Juletræsfester 
Torben, 403D – efterlyser en BR-sag i 
forbindelse med frigivelse af pengene 
til juletræsfesten. 

John, 406F – hvis beløb

BR-sag. 

Kattehegn arkitekt konkurrencen: 
Kirsten, 34F – takkede for det ind-
komne forslag. Desværre er hun ikke 
kommet videre med projektet, da det 
ikke kan godkendes af brandmyndig-
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heden. El-hegnet der blev forslået kan 
købes længere. Indtil der er fundet en 
kattehegn-løsning er der ikke andet 
at gøre end at holde kattene inde eller 

Spørgsmål til ejendomskontoret: 

have dem i sele. 

Eva, katteprojektet – hvad er grunden 
til at hegnet ikke kan godkendes af 
brandmyndigheden?  

Kirsten, 34F – det foreslåede hegn 
dækker hele terrassen. Kravet fra 
myndigheden er, at kun halvdelen af 
terrassen indhegnes. 

Torben, 403D – undrer sig over at se 
biler fra HRH parkeret i bebyggelsens 
ydre gangstrøg 

Frank, driftschef – håndværkerfirma-
ernes arbejdsvogne færdes på samme 
betingelser som driftsafdelingens kø-
rende materiel og er meget opmærk-
somme på den gående og cyklende 
færdsel mellem blokkene.  

Spørgsmål til teknik og miljø udvalget: 
Berit, 44D – Angående dag og nat-
sænkning, virker det eller? 

Inga, BR- sekretariatet – Jeg har 
spurgt TMU/Ole om det samme. Ole 
vil i en artikel i MP redegøre for hvor-
når ordningen virker, og hvorfor det 
af og til er nødvendigt at suspendere 
ordningen.  

5. Blokrådssager 
0. Information fra  
sagkyndige vedr. sag a 

Michael, Lyngby Politi (LP) – fortalte, 
at politiet kommer her til dagligt. Selv 
deltager han i SSP samarbejdet og er 
involveret i projekter som er målrettet 
børne-/ungegruppen.  

Hvad angår aflåsning + videoovervåg-
ning er det en god ide, da lukkede 

indre uvedkommende 

reale/dokumentation, men man skal 
vær  
komme nye tiltag fra de unge menne-
ske

 
del 
der var taget billeder af hærværks-

-
vær e 
unge har været til afhøring og der er 
blev

Torben, 403D – jeg har engang boet i 
, hvorfor har man så ikke 
 billeder der blev taget den-

der ikke noget til 
pfordrer til at man ved 

vor er det tilladt at 
opsætte videoovervågningsudstyr og 

35 – Ønsker redskaber til at 

døre kan forh
ophold i indre gangstrøg. Videoover-
vågning kan give vigtigt bevisemate-

e forberedt på, at der nok vil

r. 

Michael fortalte om en sag, hvor en
ruder var blevet knust, men da 

gruppen, kunne personerne bag hær
ket efterfølgende identificeres. D

et oprettet sagsakter. 

blok 12
brugt de
gang? 

Michael, LP – Ken
den sag, men o
fotografering er diskret.  

Kjeld, blok 24 – H

hvor må man ikke?  

Lis blok 
dæmpe på konflikterne. 

Michael, LP – Jeg har en aftale med 
Palle/EJK om at alt hvad der kommer 
ind videresendes til mig, hvis altså 
forurettede/beboeren accepterer det. 
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Margit, 85E – Hvis der videoovervåges 
i kun en blok, flytter de sig vel bare til 
en anden blok. 

Michael, LP – Ja, de flytter til andre 
områder. 

e i forbindelse 

 samtlige ind-
 

n virkning. 

tence der 
kræves, og alle overtrædelser skal ske 

ne. Se at få fjernet affaldet fra P-

her er skummelt. Belys-

skarp så man kan 

r enig med 
Mark, men nogle af de ting du næv-

kelig i forhold 
til ressourcesvage forældre som ikke 

ienteret indsats hvor kommu-

Nikolaj, Willis Forsikringsrådgivning – 
orienterede om reglern
med videoovervågning og pointerede, 
at optager man ulovligt, vil optagel-
serne ikke kunne bruges i retten. Det 
er vigtigt med en ordentlig skiltning. 
Der skal skiltes ved
gangspartier og det anbefales at man
starter med skiltningen før der op-
sættes kameraer. Videokameraer er 
dyre. I Mjølnerparken har de brugt 
2,5 mill. kr. ude

Hvis man ønsker at installere video-
kameraer, skal man sørge for at in-
stallationerne ikke står alene, samt at 
løsningen sker over hele FM. Der skal 
aflåses, og videokameraer skal skju-
les/hærværkssikres. 

Optagelserne med overvågningen 
kræver at man ansætter en dataan-
svarlig, der har den kompe

skriftligt til politiet. Optagelserne må 
max opbevares/gemmes i 30 dage 
hvorefter de slettes. Systemet kræver 
at sikkerheden er i orden, de skal sik-
res mod hackere og optagelserne må 
ikke distribueres. Ansatte i driften må 
ikke overvåges via webkameraer. 

Mark, Det Kriminalpræventive Råd 
(DKR) – Jeg kan ikke anbefale video-
overvågning, men vil derimod kraftigt 
opfordre til at gøre omgivelserne pæ-

kældre, giv jeres husorden et check, 
send den ud på flere sprog, sørg for at 
der i området er attraktive aktiviteter 
til de unge. Sats på en helheds orien-
teret indsats, få gjort noget ved be-
lysningen – 

ningen skal være 
se andres ansigter. 

John, FURBO – Jeg e

ner bl.a. affald er pga. ombygningen 
af affaldscontainer. En stor del af 
problemet er, at vi står med en flok 
gadebørn. Vi føler at kommunens 
indsats ikke er tilstræk

magter forældreskabet. 

Mark, DKR – Inddrag dem. 

Manfred, 106B – Problemet er, at når 
de ryger i fængsel så bliver de ”helte.” 

Mark, DKR – Jeg kan godt forstå jeres 
frustration. I skal i gang med en hel-
hedsor
nen/Ejendomskontoret og skolen mv. 
involveres. 

 

Margit, 85D – Vi mangler tiltag til de 
unge. Jeg ved at de har talt med Kir-

nisbord, som 
de unge kan bruge i skolens spisefri-

 

sten og Bent (de bløde gårdmænd) om 
at få opstillet et bordten

kvarter. 

Mark, DKR – Unge ønsker områder de 
må være i, undersøgelser fra England
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viser at videoovervågning ikke er 
præventiv. 

Lis, blok 35 – Kommunen: mangler de 

ve hjælp. 

 gerne en 

ikke at erkende at der er et problem? 
Vi skal kræ

Mark, DKR – Enig! 

John, 406F – Jeg er ikke i tvivl. Hvis 
der var flere kommunale aktiviteter 
for de unge – en masse blev sparet 
væk efter Brixtofte tiden – ville en del 
af problemerne være blevet taget i op-
løbet. 

Mark, DKR – Sørg for ejerskab. Jeg 
opfordrer til at man tager ansvar og 
ansøger om penge i de råd man kan. 
Vi har ikke mange, men ser
ansøgning. 

 

BR-sag:411.a: Forsøg med  
aflåsning / videovervågning 

Til sagen var indleveret 4 ændrings-
forslag: 

Nedenstående ændringsforslag blev 
oplæst under meddelelser fra BR-FU 

Blok 26 – ÆNDRINGSFORSLAG  
TIL BR-SAG 411.a: 
Blok 26 foreslår, at der etableres 
vagtværn fra DANGUARD med 2 

mand + 1 hund hver dag fra kl. 18.00 
– 02.00 (eller fra 16.00 – 24.00) 

den, hvis det 
ønskes, søge Landsbyggefonden om 

k 22 eller 
evt. hele FM. 

måned (jf. tilbud fremsendt til Bente, 

jlighed ca. 49,90 kr. pr. 
måned i et år. 

Venlig hilsen 
Blok 26 

Blok B – ÆNDRINGSFORSLAG  
TIL BR-SAG 411.a: 
Aflåsning og overvågning skal gælde 
hele FM. 

Når man kan bruge 20 mill. på bolig-
net, kan vi også bruge ca. 10 mill. på 
at sikre beboerne og ejendommen, 
der vil også komme en besparelse på 
hærværks kontoen. 

Venlig hilsen 
Blok B 

kt med aflåsning af ind-

Fordelen ved dette forslag er, at det 
kan etableres straks, det er fleksibelt, 
man kan ændre tidspunktet – hvis de 
unge uromagere flytter til en anden 
blok, kan vagtpersonalet flytte med, 
og er der brug for dem andre steder, 
kan de tilkaldes. 

Man kan så i mellemti

tilskud til overvågning af blo

Pris til DANGUARD er 126.880 kr. pr. 

blok 26). 

Huslejekonsekvenser pr. år:  
Stor lejlighed ca. 90,08 kr. pr. må-
ned, lille le

Blok 45 – ÆNDRINGSFORSLAG  
TIL BR-SAG 411.A. 
Blok 45 anmoder blokrådet om at 
godkende, at der kan etableres et for-
søgsproje
gangsdøre og videoovervågning af 
blok 22 og 45. 
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Der afsættes kr. 150.000 til projektet 
til dækning af etableringsomkostning 
og vedligeholdelse i forbindelse med 

De i forbindelse med projektet opsatte 
rk håndteres som 

mode 2: det kriminalpræventi-
ve råd støtter ikke og projektstøtte-

Blok 32 – ÆNDRINGSFORSLAG  
TIL BR-SAG 411.A. 
Aflåsning og videoovervågning venter 
på bolignettet. Dels på grund af pris 
og dels på grund af tidshorisonten for 
opsætning af udstyret. 

Venlig hilsen 
Blok 32 

Michael, dirigent – Blok 26s æn-
dringsforslag er så vidtgående at det 
er en helt ny BR-sag, Jeg vil derfor 
afvise det. Tilbage er nu ændringsfor-
lagene fra blok B, blok 45 og blok 32. 

get fra 
blok 26 blev afleveret for 2 dage si-

Berit, 44D – Det er op til dirigenten at 

en 
slag, da der som 

terede herefter af-
stemningsrækkefølgen – det mest 

ringsforslagene. 

 er ind-

n fordelen er at der 
deoovervåges ret hur-

Bente, 168D – Hvor lang er tidsram-

eventuelt hærværk ved ødelæggelse af 
video, dørlåse eller døre.  

ting – anden hærvæ
hidtil over hærværkskonto. 

Ændringsforslaget er i to dele: 
Projektmodel 1: der bevilliges støtte 
fra det kriminalpræventive råd. 

Projekt

midlerne går til blok 22 til en løsning 
her og nu. 

Venlig hilsen 
Blok 45 

Bente, 168D – Ændringsforsla

den, der fik jeg intet at vide. 

vurdere om forslaget er for vidtgåen-
de. 

Efter summepausen afviste dirigent
blok B’s ændringsfor
anført af Niels, blok 22- ikke var be-

regnet økonomisk konsekvens af en 
aflåsning af samtlige blokke. 

Til gengæld indleverede blok 16 – et 
nyt ændringsforslag: 
”Blok 16 foreslår at vi forsøger med 
skiltning først og aflåsning når bolig-
nettet kommer, og blok 22 starter.” 

Dirigenten priori

vidtgående kom fra blok 45, herefter 
fulgte blok 32’s ændringsforslag. Blok 
16 blev udpeget som det mindst vidt-
gående af ænd

Lars, blok 22 – Forslaget fra blok 45, 
model 1 er attraktivt, hvad med øko-
nomien? 

Michael, blok 45 – Priserne
hentet hos en låsesmed i Slagelse. 
Løsningen er ikke optimal: der er ikke 
porttelefon, me
kan låses og vi
tigt. 

men før det kan etableres? 

Michael, blok 45 – Vi kan ikke give en 
tidshorisont. 
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Frank, KAB – For at kunne aflåse 
skal alle beboere skrive under på af-
talen før det kan godkendes. Hvis én 
fraflytter og der er en der ikke ønsker 
at flytte ind, er det blokken selv der 
hæfter for den tomgang af lejligheden. 

vad med 
dagplejerne er der også taget hensyn 

 brik-

k 22 – At vente på bolig-
nok. Vi har brug for en 
 nu, jf. blok 22’s inter-

eskemaundersøgelse. Bebo-
erne i blok 22 er utrygge, blokken  

ere 
iske chikanerier. 

edlem til mig 

s-
problem. 

det sammen med bolignet-
tet.  

, FURBO – Vi har ikke pengene. 
Hvis BR-sagen går igennem skal vi ud 

 

ed bolignettet at etable-
re dørtelefoner? 

Erling, 229A – Du taler om at hjem-
mehjælpere mv. får nøgle. H

til dem?  

John, 406F – Hvis man glemmer
ken kan man ikke komme ind, og der 
er ingen dørtelefoner man kan trykke 
på. 

Lars G, blo
nettet er ikke 
løsning her og
ne spørg

forslumrer og vi kan ikke læng
klare de unges psyk
SSP siger, at det vi udsættes for ingen 
sammenligning har med hvad der fo-
regår andre steder i FM. 

Torben, 403D – Hvor var I da der var 
uroligheder i andre blokke? 

Ingrid, 282D – Jeg har forståelse for 
situationen. Et familiem
har boet i blokken,  men jeg kan ikke 
forstå hvorfor det er beboerne der 
skal betale – det her er et samfund

 
Michael, 441A – Jeg har forståelse for 
blok 22, men mener ikke at det for-
slag er godt nok. 

Tina, blok 32 – I vores ændringsfor-
slag prioriteres blok 22’s interesser 
ved at aflåsning/videoovervågning 
bliver kæ

Lars, blok 22 – Blok 45’s forslag er 
positivt, men det falder pga. mang-
lende dørtelefoner. 

John

og hente 500.000 kr. og det vil give en 
huslejestigning til næste år.

Anne Marie, blok 32 – Er det muligt i 
forbindelse m

BLADUDVA
MEDLEMME

LGET SØGER FLERE  
R 

 

 

John, 406F – Jo, det er rigtigt. 

Berit 44D – Lige meget hvilken be-
slutning der træffes, koster det penge  

Lis, blok 35 – Jeg mener ikke at det 
er os der skal betale: Send regningen 
til kommunen, det er der den hører 
hjemme. 

Tina, blok 32 – Lis, det er helt korrekt 
– vi har forsøgt at påvirke kommu-
nen, og vi bliver ved, men det er en 
sej kamp. 

Lars, blok 22 – Hvor lang tid tager det 
at få pengene? 

Det er liiige i underkanten kun at 
være to personer i bladudvalget – 
den ansvarshavende og Blokrådets 
kommunikationsmedarbejder. 

 34 



  
John, FURBO – Aner det ikke, men 
det er et større projekt.  Der skal flyt-
tes en masse pantebreve osv. Sidst vi 
gjorde det var omkring bolignettet. 
Her tog det flere år at få lånet på 
plads. 

Jeanette, blok 45 – tidligere beboer i 
blok 22.  Jeg kan ikke forstå den 
manglende opbakning. 

Frank, driftschef – Husk at afsætte 

Afstemning 
Blok 45’s ændringsforslag faldt med 
stemmerne 3 for, 23 imod og 0 und-
lod at stemme. 

g 4 und-
lod at stemme. 

 nedstemte det oprindelige 
afstemningstema med stemmerne 
/19/0. 

lignettet, men det 
bedste vil nok være at den kombine-

rskudte arbejdstider. De vil i 
forbindelse med lettere gårdmands-

Tina, blok 32 – Jeg vil foreslå mit 

BR-sag:411.b: FDM-grunden

Blok 32’s ændringsforslag faldt med 
stemmerne 5 for, 17 imod o

Blok 16’s ændringsforslag faldt med 
stemmerne 12 for, 14 imod og 0 und-
lod at stemme. 

Blokrådet

6

Blok 22’ repr. – Vi vil gerne have en 
aflåsning via bo

midler til vedligeholdelse.  

res med overvågning. 

John, BSU – de bløde gårdmænd vil 
fremover have mulighed for at arbejde 
på fo

opgaver færdes rundt om i bebyggel-
sen uden for normal arbejdstid.  

husmøde, at der arbejdes videre med 
skiltning, videoovervågning og aflås-
ning af udsatte blokke.  

 

ntainerne? 

stemme. 

Niels, 112E – Er det ejendommen der 
tømmer affaldsco

John, 406F – Ja 

Blokrådet godkendte ordningen med 
15 stemmer for 6 imod og 3 undlod at 

6. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BACKGAMMON KLUBBEN 
Sidste torsdag i måneden kl. 1900 

. 

 
Sabine 74E 4499 8570 15 

161B 4495 5868 26 

Blok 14 01.06.09 – 31.05.10 
Blok 25 01.09.09 – 31.08.10 
Blok 31 01.03.09 – 28.02.10 
Blok 44 01.12.09 – 30.11.10 

Besked om medlemskab af BR-FU skal 
gives i god tid, da turen ellers går videre til 
næste blok. 

Paltholmterrasserne 15 

er: 

anligvis  
00 00

 

ail sendes og 

 – 18  
1000 – 1400 

EN 

øtte-team på telefon 7235 5843. 

Nygårdterrasserne 228A 
Farum Dart Klubs formål er at 
fremme kendskabet til Dart under 
Dansk Dart Union. Vi spiller og hygger 
mandage og torsdage 1930 – 2200. Med-
lemmer kan optages det år, de fylder 10 år. 
Kontingent (½ år) 300,- kr. senior, 125,- kr. 
junior (u. 16 år). Formand: Karsten Jørgen-
sen 267D, 4495 8426. 

i Seniorklubbens lokaler i nr. 215 
Kontakt: Per, 4499 1157 

BEBOERHOTEL 
Depositum: 200 kr. 
1 eller 2 personer: 60 kr. pr. nat

Leje sker gennem Ejendomskontoret. Væ-
relserne er møblerede, har dynetæpper og 
hovedpuder; toilet med håndbruser. Pænt, 
men beskedent. Værelserne er røg- og dy-
refrie. 

BLADUDVALGET 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 /Fax 4495 6864 
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat 
mandage  1900 – 2000  
samt   1900 – 1930  
de dage, hvor der er blokrådsmøde. 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok

Jakob 
Tina 250D 4495 0182 32 
Michael 441A 3213 6469 45 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 
Servicecentralen 

Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendels
Mandag   1200 – 1800 
Torsdag   1400 – 1800 

Henvendelser på mail eller telefon: 
Sekretæren træffes sædv
mandag – torsdag 09  – 16  

I Sekretariatet kan du få information om alt i 
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om be-
boerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til 
blokrådssager m.v. 

Endvidere laves annoncer og meddelelser
til ITV, fotokopiering, op- og nedfotografe-
ring, husmødeindkaldelser, brevpapir, ind-
bydelser, sange, blok-hæfter og plastlami-
nerede dørskilte. Vi har også farveprintere i 
både A4 og A3. Fax og em
modtages. 

BORETIDER 
Mandag – fredag: 0900 00

Lørdag, søndag, helligdage: 

BORGERTELEFON
Har du problemer med sindslidende nabo-
er, kan du døgnet rundt kontakte kommu-
nens bo-st
Eller ring til regionens akut-team på telefon 
7026 8700. 

DARTKLUBBEN 
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EJENDOMSKONTOR 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911 
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag – fredag: 0730 – 1000 
Mandag tillige:  1600 – 1900 

Telefoniske henvendelser: 
Mandag – torsdag: 1230 – 1430 
Fredag:   1200 – 1300 

Man kan altid indtale sin besked på telefon-
svareren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 

FALCK-VAGTEN 
Vagttelefon ved vandskade, skader efter 
brand, elevatorstop, TV-udfald, manglende 
vand/varme o.l. katastrofer: 
Telefon 7024 4510, 
abonnementsnr. 18 20 30 40 

FARUM ITV 
Farum ITV sender døgnet rundt på kanal 
68, frekvens 847. Farum ITV er bebyggel-
sens interne infokanal. 
Henv.: BRs Sekretariat 4495 4887. 

FISKEKLUBBEN 
Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

FORKORTELSER 
BFU Boligselskabernes
BL Boligselskaber
BNU Bolignetudvalget 
BR Blokrådet 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BRM Blokrådsmødet 
BRS Blokrådssekretariatet 
BSU Boligsocialt Udvalg 
BU Bladudvalget 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget 
DBU Driftsbudgetudvalget 
DSVKU Det særlige Varmeklageudvalg 
EJK Ejendomskontoret 
FAU Friarealudvalget 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 

FV Fjernvarmeværket 
HCU Handicapudvalget 
HUU Hundeudvalget 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
KAU Katteudvalget 
KTU Kulturudvalget 
LLO Lejernes Landsorganisation 
MP Beboerbladet Midtpunktet 
NB Nærbiksen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 
TMU Teknik/Miljø Udvalget 
TVU TV-udvalget 
ØU Økonomiudvalget 

GENBRUGSEN 
Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag, torsdag, fredag: 1100 – 1700 
Vi køber ikke, men tage med glæde imod 
næsten alt. Køb/byt ting og sager, andre 
afleverer. Omsyninger og småreparationer 
af tøj foretages. 
Genbrugsen drives af frivillige. 

KAB 
Vester Voldgade 17 
1552 København V. 
Telefon: 3363 1000 
Mail: kab@kab-bolig.dk 

KATTEPROJEKTET 
Eva og Lis står for 
Blokrådets projekt 
vedrørende vilde/bort-
løbne katte. 
Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tam-
katte koster 75 kr. pr. døgn i gebyr ved ud-
levering af katten til ejeren. 
Henvendelse: Eva Binding, tlf.: 5114 8841, 
Lis Caspersen, tlf.: 4495 4001 

LITRA X 
Nygårdterrasserne 228A 
Klub for interesserede i jernbaner i størrel-
se H0. Der køres og bygges for medlem-
mer torsdage kl. 1900 – 2200 samt efter afta-
le. Kontingent: Sen.: 200,- kr. og jun.: 100,- 
kr. pr. kvt. 
Kontaktperson: Bo Damgård, 4495 0627. 

00 – 2100 

 Fjernvarmeudvalg 
nes Landsforening 
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MISBRUGSAMBUL
Pa
Te

andag, tirsdag, fredag 0930 – 1200 
 & 1500 – 1730 

00 – 1730 

12 
05

ning 25,- kr. Ring onsdag eller fre-

nkort-automat. Lynlotto 
f og Ergin. 

skontoret t

fås på 
kr. 

ede 

50,- kr. 

88,40  Danmarks Radio 1 (S) 
 

 ) 
 
 
 

93,10  Radio 100 Soft 

Radio 100 FM 

106,50  DR Klassisk 

B 

Nygårdterrasserne 206 

onto t. Plads til 75
e og økkengrej. Kom  -

 musik-
lmøble-

lemskab hos formand Bjarne Stubbegaard, 

r: 
Mandag – torsdag 1200 – 2300 

ag 1200 – 0200 
1200 – 2100 

on og billard. 

00 – 1800. 

Kanal 
2 

9 

ATORIET 
ltholmterrasserne 13A 
lefon: 4499 6211 

101,10  The Voice 
101,90  RTL Radio 
103,60  P2 Musik og Kultur
105,40  Klassisk Radio 

 

M
Torsdag   0930 – 1200

Onsdag lukket 

Antabus udlev. mand. & torsd. 15

NÆRBIKSEN 
Nygårdterrasserne 2
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 24  

Åbningstider 
Mandag – fredag 0900 – 1900 
Lørdag:   0900 – 1800 
Søndag:   0900 – 1600 

Udbring
dag kl. 1000 – 1200 og få varerne bragt om 

aeftermiddagen. D
og tips. Købmænd: Sere

PRAKTISKE TIPS 
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i 
pulterrummene. Strømmen går over fæl-

es regelmæssigt. lesmåler og afbryd
Postkassen ved Ejendom
mandag – fredag kl. 1730. 
Nøgler til knallertbure i P-kældrene 
Ejendomskontoret. Depositum 100,- 

ømmes 

Det er ikke tilladt at stille u-indregistrer
køretøjer i P-kældrene. 
Leje af garagebure: 1 pr. md. pr. 
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. 
Nøgler til elevatorer fås på Ejendomskonto-
ret for 100,- kr. 
Tilladelse til parabolopsætning fås hos 
driftschefen i KAB. 

RADIOFREKVENSER 
erdFrekvens  Program hv

88,90  Danmarks Radio 4 (S)
89,90 Danmarks Radio 3 (S
90,60 Sveriges Radio 1 (S) 
91,60 Sveriges Radio 2 (S) 
92,10 Sveriges Radio 3 (S) 

94,40  Radio Falcon 
97,10  Sky, Holland 
99,40  

107,10  MTV Lyd 
220,35  DA
227,36  DAB 

SELSKABSLOKALER 

Selskabslokalerne lejes ved henvendelse til 
Ejendomsk re  personer. 
Alt i servic  k fur og op
vaskemaskine, Mulighed for at låne

eanlæg: Garderobe, toiletter og 2 v
rede sale. 

SENIORKLUBBEN FARUM MIDTPUNKT 
For alle borgere i Furesø Kommune over 
50 år. Fast mødedag tirsdag kl. 1300 i nr. 
215. Ring og hør om aktiviteterne og med-

119F, telefon 4499 0603. 

SPISEHUSET 
Nygårdterrasserne 201A 
Telefon 4495 4967, 4495 7022 

Åbningstide

Fredag og lørd
Søndag   

Farum Midtpunkts mødested, hvor  
man kan spille backgamm
Restauratør: Ole Poulsen 

SSP 
Samarbejde mellem skole, socialforvaltning 
og politi. John Meyland, tlf.: 7235 5400, 

age kl. 08

TV-FREKVENSER 
Frekvens  Program 
48,25  Disney Channel 
168,25  ROJ TV S10 
175,25  ARD Tysk 1 5 
182,25  Sverige 1 (S) 6 
189,25  ZDF Tysk 2 7 
196,25  Sverige 2 (S) 8 
203,25  NDR 
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nmark (S) 10 
M/Cartoon S18 

lanet S19 
22 
23 

495,25  Discovery 24 
enhavn 25 

N 
BC World 

527,25  Eurosport/Q-TV 28 
29 

 
deo 

639,25  TV5 Europe 42 

45 
46 

687,25  TV2 Zulu 48 
3+ 49 

lle 54 
l 5 Danmark 56 

58 
775,25  National Geographic 59 

DR 2 Danmark 61 

66 
68 

 23 
00

G 413 

22.12.08 

ngsfrist for blok-
P 413, der ud-

manda-
nere afle-
il eller cd-

fristen ikke, kan 
et. 

 papir, cd eller mail. 
lget@farum-midtpunkt.dk 

D 

. 
es af andre 

efter indhentning af tilladelse. 

te synspunkter i ord og illu-
dvendigvis beboernes hold-

UNKT.DK 
med nyt om Farum 

nnoncer, alt om beboer-
oplysninger m.v. 

KALENDER FOR J

210,25  DR 1 Da
280,25  TC
287,25  Animal P
479,25  TV3 Danmark 
487,25  TV4 Sverige (S) 

503,25  Kanal Køb
511,25  CN 26 
519,25  B 27 

535,25  EuroStar 
543,25  TV2 30 
591,25  Vi 36 

655,25  TRT International 44 
663,25  BBC Prime 
671,25  MTV Nordic 

695,25  TV
703,25  RTL 50 
719,25  Sky News 52 
735,25  Deutsche We
751,25  Kana
767,25  TV2 Charlie 

791,25  
799,25  Norsk TV2 62 
815,25  Norge 1 64 
831,25  3 Sat 
847,25  Farum ITV 

VARMESTUEN 
Nygårdterrasserne 213 

VASKERIET 
Paltholmterrasserne
Åbent alle ugens dage 07  – 23  
Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. MIDTPUNKTET NR. 412 O

MP 412 husstandsomdeles 
Fotos:  FM 
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1825 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

15.01.09 kl. 1800: Afleveri
rådssager og indlæg til M
kommer 27.01.09. 

Man kan efter særlig aftale senest 
gen før afleveringsfristen få en se
veringsfrist for aflevering på e-ma
rom. 
Overholdes afleverings
Bladudvalget afvise stoff
Aflevér dit indlæg på
Mail: bladudva

Ansvarshavende: Berit, 44
Øvrige bladudvalg: sekretariatet. 

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde- og 
forfatterangivelse
Originale tegninger må kun brug

De af redaktionen fremfør
strationer dækker ikke nø
ninger! 

WWW.FARUM-MIDTP
e Officiel hjemmesid

Midtpunkt, beboera
demokratiet, praktiske 
Henv.: Blokrådets Sekr

00

etariat. 
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