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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 415 
 

til blokrådsmødet torsdag den 2. april 2009 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 3. marts 2009 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 

 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 

 a. Nedlæggelse af Hundeudvalget (s 12) 
 b. Lavtage – bevaring af udseende ved renovering (s 12) 
 c. Bolignettet – nedlæggelse af hovedstation (s 14) 

6. Eventuelt 
 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 415 
 

Side Indhold 

 3 Kom og hør om bolignettet 
 4 Sådan gør du terrassen forårsklar 
 6 Knock out! 
 7 Graf'n 

 8 Vil du med i Dyrehaven?  
 8 Brev 
 9 Ud at køre med dyrene 
 10 Efter fem lange år 

 11 Ud at køre med pensionisterne 
 11 Efterlysning 

 12 Blokrådssager 
 16 Referat af Blokrådsmødet 3. marts 2009 
 17 Varme kroner 
 20 Påskens åbninstider 
 23 Vand koster også 
 24 Praktiske oplysninger 

 

Indstik: 

”Hvad egner sig bedst 
til vores terrasser?” 

Lige til at tage ud og 
medbringe på plante-
skolen  
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INDBYDELSE TIL INFORMATIONSMØDE 

BOLIGNETTETS TV-DEL BOLIGNETTETS TV-DEL 

 

 

 

Mandag den 30.marts 2009 – kl. 1900, i Servicecentralen 

 

På mødet vil der blive informeret om bolignettets TV-del – herunder hvor-
for udvalgene anbefaler at hovedstationen nedlægges, jf. BR-sag 415 x. 

På mødet vil der selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål til ”eks-
pertpanelet”, projektleder mv. Vi ser frem til et velbesøgt møde. 

 

Venlig hilsen 

TV- og Bolignetudvalget 
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Forår på terrassen 

Af Jan Erik, gartnerformand 

 

Nu står foråret for døren, og så skal der  
jo gøres en masse ting på terrassen. 
 
 
 

 

Terrassen 

Plantekasserne skal ordnes, gam-
melt ukrudt skal fjernes og smides i 
containerne til småt brandbart, og 

de skal beplantes med enten som-
merblomster, stauder, buske eller 
små træer. På ejendomskontoret kan 
alle få en velegnet planteliste udleve-
ret. 

Det er lettest at fjerne ukrudt mel-
lem fliserne, inden det bliver for 
stort. 

Fliserne på terrassen kan også ren-
gøres. Med en stiv børste skrubbes 

mos og alger af, og der kan efterføl-
gende sprøjtes med en blanding af 
vand og Atamon, 1-2 kapsler Ata-
mon til 1 liter vand. Udlægges med 
vandforstøver/sprøjte. Det kan være 
en fordel at fugte algerne inden man 

skrubber (så går det lettere af) og så 

skylle efter med vand. Samme me-

tode kan bruges på plantekasserne 
og terrasseadskillelsen. Man kan 
evt. komme ned på ejendomskonto-
ret og hente en spand Gori træbe-
skyttelse til sine plantekasser.  

Møblerne kan også få en opfrisker. 
Til de hvide plastikmøbler kan man 
købe nogle produkter i byggemarke-
det, som man kan behandle dem 
med, få et godt råd der. Møbler af 
træ kan slibes let med fint sandpa-

pir og så smøres ind i træolie. Møb-
lerne kan nemt renses for alger med 
vand og børste og evt. give dem en 
Atamon-behandling, så det holder 
lidt længere. Krukker på samme 
måde. 

Fuglene 

Fodres der fugle på foderbræt, er det 
helt fint med blandingsfoder af en 
god kvalitet (luksus vildtfugleblan-

ding) og så kun fodre med den 
mængde der bliver spist i løbet af 
dagen. Det der ikke bliver spist kan 
tiltrække rotter!!  

Fodres der i foderautomater, er det 
bedst med rene produkter, f.eks. 

solsikkefrø, hampefrø og nødder. 
Bruges der blandingsfoder i foder-
automater, sorterer fuglene frøene, 
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og det de ikke er så interesseret i, vil 
ligge på fliserne. 

Det er også en god ide at hænge 
fedtkugler op. Der kan man købe 

f.eks. spiraler i metal til at lægge 
fedtkuglerne ind i, efter man har 
fjernet det grønne net. De gamle 
æbler, gerne halvrådne (halveret) er 
solsorten og andre drosler meget 
glade for. 

Det bedste tidspunkt at fodre fugle 
på er om morgenen, når de starter 
deres søgning efter føde. 

Frøædende fugle har også brug for 
vand, året rundt. Et fuglebad vil 

forøge besøget af fugle med op til 
50%, men husk at rengøre badet 
ofte og skifte vandet, helst dagligt. 

I forbindelse med "lommepengepro-
jektet" (mere herom i MP416) vil der 

også være et begrænset antal fugle-

kasser til terrassen, som man kan 
få udleveret på ejendoms- eller blok-
rådskontoret. Det vil være kasser til 
blåmejse eller musvit; det er fugle 
der ikke er så sky, så der er en mu-
lighed for at de vil yngle på terras-

sen. 
På ejendomskontoret vil der også 
være en instruktion i, hvordan man 

selv kan lave fuglekasser med de 
rigtige mål. 

 
 
På planteskoler og hos Dansk Orni-
tologisk Forening (DOF) kan man 

også købe fuglekasser, foderauto-
mater og foder.  

Fuglekasser lavet af typisk birke-
stammer bør man undgå, dels fordi 
man kan risikere at de ikke over-
holder de indvendige mål, og dels 

fordi de ikke holder så længe.  
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BOKSETRÆNING I BYBÆKHALLEN 

 

Frem til sommerferien 2009 tilbyder Farum Bokseklub gratis træning til 
børn og unge/voksne i Bybækhallen. 

Træningen foregår onsdag aften og fredag eftermiddag/aften.  

Hold 1 onsdag aften: kl. 20 – 22. Undervisningen er for unge/voksne over 
14 år. 

Hold 2 fredag eftermiddag: kl. 16 – 17:30. Undervisningen er for børn un-
der 14 år og unge/voksne. 

Hold 3 fredag eftermiddag/aften: kl. 17:30 – 19:30. Undervisningen er for 
børn under 14 år og unge/voksne. 

Har du lyst til en prøvetime, så mød op medbringende inde-sko og løst-

siddende tøj.  Vi har træner, boksehandsker og beskyttelsesudstyr.  

Alle drenge, piger, kvinder og mænd er velkomne! 

Venlig hilsen  
Farum Bokseklub 

For yderligere information se www.farum-bokseklub.dk 



 7 

SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Berit, Bladudvalget 

 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

 

I de seneste måneder har vi i den lille 
indsatte rubrik på varmegrafen kun-

net se, hvor stor en del af den senest 
aflæste måneds besparelse der skyl-
des vejrforhold, og hvor stor en del 

der skyldes vores egen indsats. 

Langt den overvejende del skyldes 
vejret, og kun en mindre del os selv. 
Men det glædelige er, at vores egen 

andel stiger måned for måned. Det 
kan selvfølgelig være et tilfælde, men 
jeg vælger optimistisk – måske naivt – 

at tro på, at vi alle sammen bliver 
mere og mere bevidste om at spare på 

varmen og forbruget af varmt vand. 
At vi husker at lukke for varmen, når 

nu foråret (forhåbentlig) bryder frem 
og solen kalder os ud på terrassen, og 
at vi skyller opvasken af i en balje 

varmt vand i stedet for at gøre det 
under den rindende varmtvandshane. 

TMU’s energiannoncer er også en god 
måde til at få mere indsigt i, hvordan 

det hænger sammen med varmefor-
bruget og den tilhørende økonomi. 

Se også energiannoncen om vandfor-
bruget på side 23.  
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Forventet Aktuelt 2007-08

Vurdering af seneste måned: 
Besparelsen i februar måned 
skyldes ca. 18 % adfærd og ca. 
82 % vejrforhold. 
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Farum Midtpunkt  
har fået en fotoklub 

Af Jette, 139E 

Farum Midtpunkt har fået en foto-
klub! 

Indtil videre er vi otte personer, og 

gruppen er åben for flere medlem-

mer. Vi er med forskellige erfaringer, 
forskellige aldre, men fælles om 
glæden ved fotografiet. Vi vil lave 
klubaftener og ture ud for at dele 
den fælles fotoglæde. 

Første tur bliver til 

 

Dyrehaven 

søndag den 5. April 2009 

Afgang kl. 10:00 

ved Servicecentralen 

(Paltholmterrasserne 15) 

 
Alle er velkomne. 

Vil du vide mere, er du velkommen 
til at kontakte Jette Land Greger-
sen, mail: jlg@vip.cybercity.dk  

 

Brev fra Kevin 

Farum  d. 10/3 2009 

Kære alle FM beboere! 

Da der desværre foregår ting i 
krogene om, hvem der har tænkt 
sig at være den styrende magt i 

FM ”til stor skade for vores bebo-
erdemokrati” (udtalt på egne 
vegne…) har jeg dags dato be-
sluttet at trække mig fra alle ud-
valg og alt udvalgsarbejde i FM. 

Nogle personer/parter i FM har 

derved fået deres vilje til i mine 
øjne stor skade for vores ”man-
geårigt opbyggede beboerdemo-
krati” i FM. 

Jeg trækker mig fra alt udvalgs-
arbejde d.d. (Skrivelsen ord er 

100 % på egne vegne..) 

Kevin 289 C 
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Spænd kæledyret fast! 

Vore kæle-, familiedyr er ofte med, når vi skal på biltur. Men rigtig mange glem-
mer at spænde dyret forsvarligt fast til stor fare for alle bilens passagerer – 2 og 
4 benede. 

Af Gerd Karlsen, 206 G 

Vi elsker vore dyr og nænner ikke at 

lade kæledæggerne være alene hjem-
me, ofte heller ikke at lade dem op-
holde sig i pensioner; men sætter i 

stedet både eget og dyrets liv på spil, 
når Fido eller Pussycat tages med på 
køretur.  

En crashtest, som FDM og nogle an-

dre europæiske bilklubber har fået 
foretaget, viser, hvilke dødbringende 
missiler dyrene omdannes til under 
kørslen. 

Det kan have alvorlige konsekvenser 
både for hunden og de øvrige passa-
gerer i bilen, hvis en ikke fastspændt 

hund bliver slynget fremad ved en 
hård opbremsning eller et biluheld. 
Derfor skal større dyr ligesom men-
nesker spændes fast eller opholde sig 

i bure eller lignende. Ved en kollision 
med blot 50 km/t kan dyret opnå 10 
gange sin egen vægt i ”slagkraft”. 

 
Det er ikke nok at spænde dyret 
fast. Bag forsæderne bør der monte-

res gitre el.lign., og dyret skal place-
res forsvarligt i bilen. Den bedste løs-
ning er, at dyret anbringes i bur eller 
transportbox, som anbringes, så den 

står fast bag i bilen, en anden mulig-

hed er, at hunden spændes i sikker-

hedssele på bagsæde eller i rummet 
bag førersædet.  

Hunde i sikker-

hedssele bør 
helst altid an-
bringes på bag-
sædet, derved 

undgår man, at 
de distraherer 
føreren under 
kørslen, samt at 

de ikke rammes 
af airbaggen ved 
sammenstød. 

Også katte kan volde stor gene og 
være til fare for alle, hvis de kan be-
væge sig frit rundt i bilen, i dette til-
fælde er bure eller lignende bedste 

løsning, men husk at beholderen skal 
være fastspændt, så den ikke kan fly-
ve rundt og være til fare. 

Så tænk før du handler både for din 

egen, din families og dyrenes skyld – 
er det nødvendigt at medbringe dyret? 
Hvis ja – hvordan kan det så bedst 

gøres?  
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BOLIGNETTET ER PÅ VEJ!! 

Af Bolignetudvalget, TV-udvalget & 
Blokrådssekretariatet 

I uge 12 modtog beboerne i blokkene 11, 12, 21, 22 og 45 meddelelse om at kab-

lingsarbejdet i deres blokke/boliger starter op den 4. maj 2009, og at arbejdet 
forventes afsluttet ca. 26. juni 2009.  

Der er 5 år siden beboerne i Farum Midtpunkt stemte for etablering af bolig-

net, og nu er det alvor! For som der står i det 6 ugers varsel beboerne i etape 1 
har modtaget: 

Det betyder at håndværkerne inden for en bestemt fastlagt tidsramme skal 
have adgang til beboerens lejlighed. 

Af hensyn til tidsrammen er det vigtigt at håndværkerne får adgang til 

boligen.  

Bemærk!  Ingen håndværkere arbejder i boligerne i sommerferieperioden 3. 
juli – 3. august 2009. 

TIDSPLAN 

Arbejdet opstartes i marts måned 2009 og afsluttet i december 2009. 

Arbejdet i boligerne vil foregå i perioden 4. maj 2009 til ca. 15. oktober 2009. 

I kommende numre af Midtpunktet vil vi bringe mere detaljerede tidsplaner. 

 
I henhold til blokrådets beslutning herom er vi i gang med at bygge et 
nyt bolignet i Farum Midtpunkt, og der varsles derfor i henhold til lov 

om leje af almene boliger § 32 og § 33. 
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Pensionistskovtur 

Fredag den 15. maj 2009 

 

Furesø Boligselskab indbyder pen-

sionisterne i Farum Midtpunkt, 
Nordvænget og Sportsvænget til en 
forårstur ud i det lysegrønne. 

 

Der er afgang  

fredag den 15.maj 

kl. 8:00 fra Ryttergårdsvej nr. 60 
eller 

kl. 8:15 fra busstoppestedet 
foran Vestblok A i Farum Midtpunkt 

ved indkørslen til Bybækterrasserne. 

 

Der bydes på frokost med øl og 
snaps samt eftermiddagskaffe og en 
lille én. Vi er hjemme igen ved 17:00 

– 18:00 tiden. 

 

 
 

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag 
den 7. maj – og personlig tilmelding 
kan kun ske til følgende: 

Ejendomskontoret i FM 4434 0910 

Nordvænget 4495 0673 

Efterlysning  

Af Alex Palle Hvidberg, 36 E 

Lørdag den 28/2 var der igen me-
get uro i blok 12. Selvom der nu er 

opsat skilte med “Privat område – 
Uvedkommende ophold er ikke til-
ladt“ bliver det ikke respekteret af 

en gruppe unge, der til stadighed 
tager ophold i gangen lige ud for 
vores døre til store gene for bebo-
erne på grund af råben, svineri fra 

iturevne reklamer og emballage, 
spytplatter, sjatter af drikkevarer 
(?), chikanerier i form af skældsord 
og upassende attituder samt ryg-

ning på trods af skiltning med ry-
geforbud. 

I løbet af dagen fik de flere høflige 

henstillinger om at forlade trappen 
og gangen, men vendte hele tiden 
tilbage. Da jeg tog et videokamera 
med, løb en del af gruppen ud af 

blokkens syddør, mens andre løb 
gennem gangen. En af de unge rev 
kameraet fra mig, da han løb efter 
de andre. 

Derfor efterlyser jeg mit kamera, et 
Canon FS100 (se billede) med SD 
kort, og beder alle forældre til en 

hætteklædt dreng på 15-16 år se 
efter om dette kamera ligger i de-
res lejlighed eller pulterrum og af-
levere det til Farum Midtpunkts 

ejendomskontor, hvis de finder 
det. 

Alle andre beboere i Farum Midt-
punkt bedes også aflevere det til 

ejendomskontoret, hvis de finder 

det eller får det tilbudt. 
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 12 

BR-sag 415.a: Nedlæggelse af 

Hundeudvalget 

Forslagsstiller: Hundeudvalget 

Det er med meget stor skuffelse, at 
hundeudvalget lader sig nedlægge.. 
Beslutningen er fælles og det er med 
stor fælles ærgrelse, da hundeud-

valget på 7 måneder har fået lavet 
meget mere for hundeejere og hun-

de end tidligere hundeudvalg. 

Beslutningen er truffet fælles, grun-
det at hele hundeudvalget er skuffet 
over at regnskab, budget og ønsker 

mv., bare ”kan forsvinde.!” 

Ligeledes finder hundeudvalget sig 
meget frustreret over reaktioner 
bl.a. fra person/personer i Drift 
budget udvalget, på sidste blok-
rådsmøde 3 marts 2009. 

Derfor finder hundeudvalget sig ik-
ke andre udveje end at nedlægge sig 
selv. 

Blokrådet vedtager: 

Hundeudvalget nedlægges. 

— ~ § ~ — 

BR-sag 415.b: Lavtage – bevaring 

af udseende ved renovering 

Forslagsstiller: Teknik- og Miljøud-
valget 

Forhistorie 

Lavtagene (tagene over A- og D-
lejlighederne i terrassehusene) har 
en alder, hvor de har en begyndende 
tendens til ikke at kunne holde 

regnvand ude. Det er især i de ydre 
randzoner og ved facadeinddæknin-
ger solen har gjort sin skadelige 

virkning med nedbrydning af mem-

branen, der har til formål at forhin-
dre vand i at trænge ind i bygnin-
gerne. Indtrængende vand har alle-
rede givet anledning til omfattende 
og bekostelige følgeskader. Sædvan-

ligvis på inventar, men i flere tilfæl-
de også med en sundhedsskadelig 
virkning i form af skimmelsvamp. 

For at begrænse skaderne har Ejen-
domskontoret altid hurtigt sat ind 
med afværgeforanstaltninger, men 

som akutafhjælpning har det ikke 
kunnet undgås, at afhjælpningerne 
har haft karakter af lappeløsninger i 
ordets bogstaveligste forstand. 

Det er ikke holdbart i længden, og 
slet ikke med udsigt til et stigende 

antal utætte tage. Derfor har ejen-
domskontoret anmodet det rådgi-
vende ingeniørfirma Dominia A/S 
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om at udarbejde forslag til en mere 

gennemarbejdet løsningsmodel. 

Fremtidens løsningsmodel 

Dominia A/S har valgt et meget en-
kelt, men også grundigt renove-
ringsprincip, der samtidigt giver 
mulighed for umiddelbar inspicering 

af de mest udsatte steder – inddæk-

ninger ved stern og facader. 

Hele den gamle tagopbygning fjer-
nes ned til oprindelige tagpapdæk-
ning, så den er synlig i hele sin ud-
strækning og kan kontrolleres for 

tæthed. Herefter opbygges på ny 
med dampspærre, membraner, ind-
dækninger og kileskåret isolerings-
materiale, så der – som noget nyt – 
bliver fald til en åben rende, der 
omkranser taget på alle fire sider, og 

fra hvilken taget afvandes. Netop 
den åbne rende gør det muligt at 
inspicere de mest vitale dele af tag-
konstruktionen. Tagopbygningen 
afsluttes med et vækstlag, for at bi-
beholde arkitekturen i Midtpunktet. 

Med under renoveringen hører også 
udskiftning af hele ovenlyskon-
struktionen. 

Prototype 

TMU har valgt at få udført en proto-
type af Dominia’s forslag i to udga-
ver på et par tage, hvor der er kon-

stateret utætheder. Det er lejlighe-
derne 416 A og 416 D. 

Prototypen er valgt i to udgaver, for 
at få mulighed for at vurdere for-
skellige former for vækstlag. 

Tag A er udført som høj bevoksning: 

Veg Tech Sedum-Urt-Græs, bygge-
højde ca. 120 mm. 
Tag D er udført som lav bevoksning: 
Veg Tech Mos-Sedumvegetation, 
byggehøjde ca. 55 mm. 

Teknik- og Miljøudvalgets  

indstilling 

TMU har ved besigtigelse af tagene 

den 20. oktober 2008 besluttet at 

ENERGIHJØRNET 

Det er ikke til at tro……Jo!!! 

Alle er sikkert opmærksomme på, at 
al brugsvand i lejlighederne bliver 
målt og afregnet med den enkelte 
familie. ………..selvfølgelig! 

Men er alle i familierne også opmærk-
somme på, at det forbrugte vand, vi 
ikke har behov for, også bliver målt 
og afregnet? 
……....…øøøøhhhh!!!…..…….nå!  

Derfor kan det være rart at vide, at 
hvis cisterneventilen ”hænger”, og 
vandet fosser direkte i toilettet, så 
stiger vandregningen med ca. kr. 
1.200,- pr. døgn.  

Vi staver det lige:  
Et tusinde to hundrede kroner for 
hvert døgn ventilen ”hænger”. 

……….Så kan man selv regne ud, 
hvad de uforudseelige udgifter for en 
14-dages ferie kan beløbe sig til.        

Venlig hilsen 
Teknik- og Miljøudvalget 
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indstille ”den langhårede” løsning 

som løsningsmodel for de fremtidige 
renoveringer af lavtagene. D.v.s. 
prototypen som blev anvendt på lej-
lighed 416 A. 

På sigt 

KAB vil tage initiativ til at forsøge at 

starte endnu en byggeskadesag ved 
at søge midler i Landsbyggefonden 

til renovering af de resterende lavta-
ge. 

Huslejekonsekvens 

Når tage bliver utætte, skal de un-

der alle omstændigheder gøres tæt-
te. Indtil der måtte foreligge en evt. 
byggeskadesag, vil midlerne til re-
novering blive afholdt af årets afsat-
te beløb i langtidsbudgettet. Ved be-
løb udover afsatte beløb vil konto 

115 blive benyttet. 

Blokrådssagen her handler alene 
om det arkitektoniske i den indstil-
lede løsningsmodel, og har derfor 
ingen huslejekonsekvenser. 

Afstemningstema: 

Blokrådet kan tilslutte sig TMU’s 
indstilling om at bibeholde det arki-

tektoniske udtryk i Midtpunktet ved 
at anvende ”den langhårede” løs-

ningsmodel ved de fremtidige reno-
veringer af lavtagene. 

BR-sag 415.c: Bolignettet – ned-

læggelse af hovedstation 

Forslagsstiller: Bolignetudvalget og 
TV-udvalget 

I forbindelse med bolignettet bliver 
der indført pakkevalg i TV-systemet. 

Vi har i dag vores egen TV-

hovedstation, hvilket vil sige at vi 
har egne paraboler til at nedtage TV 
signalerne. Det er en del af bolig-
netprojektet at renovere TV-
hovedstationen. Denne renovering 
vil give et betydeligt kvalitetsløft i 

kvaliteten af de analoge kanaler. 

Med det forslag til pakkeopdeling 

som var nævnt i bolignetsagen, vil 
de tre pakker koste: 

Grundpakke: kr. 6,56 
Mellempakke: kr. 20,45 

Stor pakke: kr. 165,90 

Den store pakke er alle de kanaler 
vi har i dag, og prisen er også den 
samme. 

Denne løsning giver os kanalerne i 

analog kvalitet. Kun DR, DR2 og 

TV2 vil blive lagt ind i digital kvalitet 
(der er lovkrav om at de tre kanaler 
skal være tilgængelig både som ana-
log og digital). 

Det vil være meget dyrt at ombygge 
TV-hovedstationen til at tilbyde alle 

kanaler som både analog og digital. 
KAB oplyser at prisen er omkring 
kr. 1 million. 

Der bliver ikke umiddelbart mulig-
hed for HD TV, hvilket måske er en 
skuffelse for mange nu hvor vi bru-
ger så mange penge på at opgradere 

vores TV system. 

Et alternativ til at videreføre vores 
egen TV-hovedstation er at få leveret 
programmerne via en fiber fra en af 
de store TV leverandører, f.eks. 



Hvad egner sig bedst til vores terrasser? 

Af: Friarealudvalget 

  
 

Mulighederne er i virkeligheden me-
get mangfoldige. Blot skal egentlige 
skovtræer helt undgås, f.eks. bøg, 

eg, lærk, birk, pil, gran, fyr. Ja-
pansk boghvede kan der heller ikke 
advares nok imod! 

Hovedvægten må lægges på små 
buske, højst små træer som f.eks. 
hjertetræet. 

Udvalget er meget stort, afhængigt 
af hvad man foretrækker: Blom-
string, duft, bærbærende arter, 
høstfarver, særlige vækstformer som 

f.eks. hos troldhassel. 

De alt for kraftigt voksende prydbu-
ske er nok heller ikke for smart. Dog 
kan en fornuftig beskæring af de 
ældste grene i bund gøre anvendelse 
mulig. 

Nogle forslag 

Dværgsyren: Syringa microphylla, 
stærkt duftende, moderat vækst og 

flot blomstring. 

Japansk kvæde: Chaenometes ja-
ponica, rosa ”æbleblomster”, gule 
kvædefrugter. 

Hydrangea-arter: fin blomstring, 

kendt som hortensia. 

Cotoneaster: mange arter, smuk 
vækst, røde bær. Undgå den store 
C. billata, eller C. ’Brandkær’. 

Japansk benved: Euoninues plani-

pes, graciøst overhængende grene, 
sjove særprægede frugter. 

Perlerøn: Sorleus koehneana, smuk 
lille røn, hvide bær. 

Dværg-sommerfuglebusk: Buddleia 

’Nanhoe Purple’, lille busk, behøver 
ingen beskæring, purpurrøde blom-
ster, sikker på at tiltrække Nældens 
Takvinge og Dagpåfugleøje m.fl. 

Buskpotentil: Potentilla ’Goldfinger’, 

meget rigt- og længe blomstrende. 

Hibiscus syriacus: kræver lun plads, 
men fås som blå, rosa eller hvid. 
Flot blomstring. 

Et par værdifulde små lønne, begge 

fra Japan: Acer japonicum Aconiti-
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folium og Acer palmatum atropur-
purea. 

Og så er der roserne. Udvalget er 

meget stort. Blot ét navn: Ingrid 
Bergmann. 

Specielt surbundskrævende er der 
først og fremmest de små rhodo-
dendronarter, der er Pieris japonica 
med de rosafarvede nye skud og 

masser af hvide klokkeblomster. 

Kalmia latifolia ’Elf’ regnes for USA's 
smukkeste blomsterbusk. Rosa med 

skønhedspletter. 

Er man til stedsegrønt, er der en 

lang række dværgarter af gran, 
ædelgran, taks og enebær. Desuden 
er der de bladbærende buske, Pru-
nus faurocerasus ’Otto Luyken’ eller 
Schipkeansis med hvide blomster og 

sorte bær. 

Mahonia aquifolium: gule blomster, 
blå bær 

Jord og gødning 

Og så er der jorden. De fleste af de 
her nævnte arter klarer sig fint i al-
mindelig god havejord. 

Men vælger man rhododendron, pie-
ris, kalmia eller hortensia-former, 

må man indstille sig på at udskifte 
jorden med sphagnum og eventuelt 

leca-kugler i bunden eller blandet i 
tørvemulden. 

Desuden er det en god idé til rhodo-
dendron med en ’topdressing’ af fyr-

renåle, som kan beskytte mod sol-
udtørring, holde på fugtigheden og 
dæmpe ukrudt. 

Til sidst: Gødning. Planter med be-
grænset vokseplads må gødes og 
vandes efter behov. Det bedste er at 

anvende den langsomt virkende 
Animix, som findes til både roser og 
rhododendron. 

Vander man med kande, er det en 
god idé at tilføre vandingsvandet 
gødning, f.eks. Pot og Plante, hver 

gang. 

Når alt dette er sagt, er slet ikke 
nævnt de mange muligheder, som 
fås fra sommerblomster, dahlia og 
løg af alle slags – her er påskeliljer, 
scilla og dorthealiljer blot gode ide-

er. 
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Planteliste 

Plantekasserne fra nord til syd: 

Rosa Heidelberg 

Lavendula angistifolia: smalbladet 
lavendel 

Magnolia sieboldii: blomstring fra 
juli 

Caryopteris x claudonensis: blå-
skæg, september 

Chaenomeles japonica: japansk 
kvæde, maj 

Cotoneaster dammeri Coral Beauty 

Kalmia latifolia Elf: juni-juli 

Rosa Ingrid Bergmann: maj 

Rosa Troika: maj 

Rhododendron carolinianum 
Ramapo: maj 

Corylus avellana contorta: 

troldhassel 

I krukker langs plantekasserne: 

Chamaerops humilis: dværgpalme 

Fuchsia magillanica Riccartonii 

Syringa microphylla: dværgsyren, 
maj-juni 

Potentilla fruticosa Goldfinger: 
buskpotentil, juni-august 

Buddhia dav. Nanhoe Purple: dværg-

sommerfuglebusk, august 

Abies koreana: koreaædelgran. 

Pieris japonica: maj 

 

I krukker langs stuevæggen: 

Hibiscus syriacus Bluebird: syrisk 
rose, juli-august 

Rosa Easy Cover: bunddækkerose, 
juni-august 

Rhododendron Scarlet Wonder: re-
penshybrid, juni 

Skimmia japinica (han): april-maj 

Cercidiphyllum japonicum (han): 
hjertetræ 

I krukker langs østfløjen: 

Lonicara x heckrottii: kaprifoliehy-

brid 

Sorbus koehneana: perlerøn, Kønne 

Anna 

Eunocimus planipes: japansk ben-
ved 

Hydrangea serrula Bluebird: horten-
sia, juli-august 

Acer jap. Aconitifolium: venusvogns-
bladet japansk løn 

Amelanchier spicata: bærmispel, 

april-maj 
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I krukker langs sydvæggen: 

Clematis Comtesse de Bouchard: 

rød, juni-august 

Clematis Jackmanii: blå, juni-
august 

Clematis Etoile violette: violet, juni-

august 

Hydranga sargentiana: kinesisk 
hortensia, juli 

Clematis tangutica: gul, juli-august 

Clematis Ville de Lyon: vinrød, juni-

august 

Clematis, alpina: m. blå klokker, 
maj 

Bundplanter: 

Asarum europaeum: hasselurt 

Gypsophila repens: krybende brude-
slør 

Omphalodes cornifolia: kærmindesø-
ster 

Leucojum vernum: dorthealilje 

Lunaria annua: judaspenge 

Aquilegia: akelejer 

Ajuga repens: krybende læbeløs 

Campanula portenschlagiana: 
stenbedsklokke 

Vinca minor: lille singrøn 

Cystopteris montana: bjergbæger-
bregne 

Polypodium vulgare: engelsød 

Dysimachia nummularia: pengebla-

det fredløs 

+ vintergæk, erantis, påskelilje, tu-
lipan, primula m.fl.  
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YouSee. Vi sparer da at renovere 

TV-hovedstationen, hvilket vil sige 
omkring kr. 300.000. Vi får alle ka-
naler både som analog og digital, 
foruden at beboerne får mulighed 
for at købe mange ekstra kanaler 
som aldrig vil blive stemt ind med 

vores eget system. YouSee har et 
system så at man selv kan vælge 4 
kanaler som kan skiftes en gang om 

måneden. På den måde kan mange 
måske nøjes med en mindre TV-
pakke. 

Ulempen er at vi mister muligheden 
for at stemme om hvilke kanaler der 
skal være i hvilke pakker. I stedet 
må vi følge de pakker som YouSee 
har sammensat. Man kan få et 
overblik over hvilke kanaler der er 

tilgængelig på yousee.dk. 

Vi får væsentlig rabat i forhold til 
standardpriserne på yousee.dk. De 
tre pakker kommer til at koste: 

Grundpakke (21 digitale kanaler og 
14 analoge): kr. 36,- 

Mellempakke (27 digitale kanaler og 
20 analoge): kr. 153,- 
Fuldpakke (54 digitale kanaler og 
41 analoge): kr. 250,- 

YouSees grundpakke er inklusiv 

TV3. Mellempakken svarer nogen-
lunde til vores nuværende kanaler. 

Foruden de mange digitale tv-
kanaler, er der p.t. adgang til 2 High 
Definition-kanaler uden beregning. 

HD-kanalerne ligger i hhv. mellem- 

og fuldpakken. YouSee har samtidig 
en speciel HD-pakke, som kan til-
købes. 

Bolignet og TV-udvalget anbefaler at 
vi vælger denne løsning. Det sker på 
baggrund af at det ikke er muligt at 

konkurrere med det store udbud af 
kanaler og digitale muligheder med 

egen TV-hovedstation. Prisen af at 
blokrådet mister mulighed for at 
stemme om kanaludvalget opvejes 
af øget frihed til den enkelte beboer 

til selv at bestemme. 

Entreprenøren har givet os frist til 
udgangen af april med at beslutte 
om TV-hovedstationen skal udbyg-
ges. Stemmer vi nej til denne 
blokrådssag, så fortsætter projektet 

som hidtil og TV-hovedstationen re-

noveres for ca. kr. 300.000. Der vil 
fortsat kun kunne leveres pro-
grammer i analog kvalitet; alene DR, 
DR2 og TV2 kommer også i digital 
kvalitet. 

Der inviteres til informationsmøde 
mandag den 30. marts 2009 kl. 
19:00 i Servicecentralen. Vi håber at 
mange kan møde op her og få svar 
på spørgsmål inden husmøderne 
afholdes. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager at TV-hoved–
stationen nedlægges, og at TV-nettet 

i fremtiden forsynes fra YouSee. 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 414 3. marts 2009 
 

1. Godkendelse af dirigent (Michael/BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra februar 2009 (Godk. u/bemærkn.) 

4. Meddelelser og debat: 
a. Indlæg fra gæster 
b. Blokrådets Forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: 
a. Driftsbudget 2009-2010 (æf 21: 1/20/0, 
  opr.: 21/0/0) 
b. A conto indbetalinger – varme (21/0/0) 

c. Ventilationsanlæg (4/18/0) 
d. Hundeudvalget (afvist 18/4/0) 
e. Anlæg af georginehave ved blok 25-26 (19/0/2) 

6. Eventuelt 

 

 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 

A Gerd 206G 44954775 
 Ellinor 227C 44954657 
 Hans 222F 44955320 

C Inga 2E  
 Ole 4G  
16 Lars 85E  

21 Niels 112E  
25 Christian 149D  

 Lotte 145B  
26 Jakob 161B 44955868 
 Bente 168D  

Blok Navn Adr. Telefon 

31 Erling 229A  
36 Allan 292F 26379575 
 Susanne 296B 22729258 

41 John 406F 44954230 
 Torben 403D 26125350 
43 Luis Daniel 426E 72404470 

 Søren 421F  
45 Lars 440A  

 Michael 441A  
    
    

Gæster: 
Palle/EJK 
Alex/KAB 

Anne/KAB 
Ole/FURBO (konsulent) 

Ejvind/Alectia 
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1. Godkendelse af dirigent 

BR-FU foreslog Michael 441A, som 
blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Forslag fra dirigenten om at BR-sag 
414.c rykkede op som 1’ste punkt på 

dagsordenen.  

Ingen kommentarer. 

Fra Mogens 279E/DBU var indkom-
met forsag om at BR-sag 414.d frem-

sat af Hundeudvalget afvises. 

”Sagsfremstillingen opfylder ikke krav 
der med rimelighed må stilles til BR-
sag. Desuden er afstemningstemaer 

meningsløse og giver ikke grundlag 
for afstemning.  

 Dertil, at såvel Blokrådets sekretari-

at som DBU beklikkes for manglende 
omhyggelighed ved modtagelse af ud-
valgs budgetønske. Hundeudvalget 
budgetønske er modtaget i mail 8/1-

09 med bemærkning om, at denne 
har været fremsendt tidligere og, at 
der er modtaget kvittering derfor. Fo-
respørgsel til forslagsstiller om do-

kumentation, fx kopi af mail, kan ik-
ke fremvises. Den fremførte kritik må 
derfor tilbagevises. 

/Mogens 279E/DBU” 

Gerd/BR-FU – Forretningsudvalget 
mener, at sagen kan tages til afstem-
ning. 

Mogens/279E – Afstemningstemaer-
ne er meningsløse. Det er da op til 
hundeudvalget selv om det vil gå i 
dvale. Hvis der opstår behov herfor 

kan Hundeudvalget til enhver tid rej-
se en BR-sag. 

Allan/292F – Det giver god mening at 

afvise sagen. 

Mads/417E – Uanset hvad der står i 
teksten kan afstemningen foregå. 

Berit/44D – er helt enig med Mogens 
og Allan. 

John/driftsbudgetudvalget – Alle ud-

valg har indtil i dag kl. 18:00, haft 
mulighed for at indlevere ændrings-
forslag til Budgetforslag 2009-2010.  

Afstemning 

Afvisningsforslaget blev vedtaget med 
18 stemmer for, 4 imod og 0 undlod 
at stemme. 

3. Godkendelse af  
referat fra februar 2009 

Referatet blev godkendt uden be-
mærkninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Se ref. under BR-sag 414.c: Ventilati-
onsanlæg (se side 22) og BR-sag 
414.a: Budget 2009 -2010 (se side 
18). 

VARMEØKONOMI 

Status pr. 28. feb. 2009: 

Variabel fjernv. kr. 13.877.520,- 
Aconto rådighed kr. 12.375.312,- 
Underskud kr. 1.502.208,- 
 

Prognose regnskab 08/09: 
Variabel fjernv. kr. 18.741.505,- 
Aconto rådighed kr. 16.487.226,- 
Underskud kr. 2.254.279,- 
 
Hvilket svarer til gennemsnitlig  
efterbetaling ved årsafslutning: 
Stor lejlighed: ca. kr. 1.625,- 
Lille lejlighed: ca. kr. 675,- 

Venlig hilsen 
Teknik- og Miljøudvalget 
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4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

VELKOMMEN – FARVEL OG TAK  

Velkommen til Gerd, Blok A, som 

startede i BR-FU den 1/3 2009. Far-
vel og tak for indsatsen i det forløbne 
år til Tina fra Blok 32. 

NÆSTE BLOK TIL BR-FU 

Turen er kommet til Blok 14 med 
start fra 1/6 2009. Giv venligst Se-
kretariatet besked snarest muligt, om 
blokken kan stille med et medlem. 

MOLOK-AFFALDSCONTAINERE 

Alle containerne er taget i brug. I uge 
11 er der afleveringsforretning. 

HÆRVÆRK 

I Blok 12 er renset vægge på indre 
gangstrøg, men desværre bruges sta-
dig uforholdsmæssigt mange gård-
mandstimer på oprydning efter hær-

værk og svineri. 

Debat om meddelelser  

fra BR-FU og Ejendomskontoret 

Ingen kommentarer. 

4.c Andre udvalg 

Baldur/Bolignetudvalget – Bolignett-
tet er i opstartfasen blevet en måned 
forsinket. Hvad angår nyt TV-signal, 

skiftes først til nyt når alle blokkene 
er ”bygget om”. 

Debat om meddelelser  

fra andre udvalg 

Ingen kommentarer. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 414.a:  
Driftsbudget 2009-2010 

Til sagen var indleveret spørgsmål fra 
husmødet /Blok 21. 

 Husmødet Blok 21 har følgende 
spørgsmål til BR-sag 414.a: note 6, 
konto 119 (regnskabets side 9). 

Sp. 1: 119 kontoen viser sammenlig-
net med regnskab år 7/8 en 
stigning på 28 %, er det over-

budgettering? 

Svar: Nej. Men der er især 3 konti i 
regnskabet, hvor der har været 
mindre udgifter end budgette-

ret:  

 119-3001: Blokkene – der over-
føres 407.000 kr. om året, men 

blokkene har kun afholdt ud-
gifter for 239.851 kr.  

 119-4014: Lønudgift, blokråds-

sekretær – Budgettal 494.000 
kr. regnskabstal 269.373 kr., 
da der ikke var fuld bemanding 
på blokrådssekretariatet i 

regnskabsåret.  

 119-8158: Udvalg – Budgettal 
iflg. ansøgninger fra udvalgene 

220.000 kr. Regnskabstal 
55.998 kr.   

 /ANB 3. marts 2009 

Sp. 2:  119-3001: Hvorfor budgetteres 

med det udbetalte beløb til 
blokkene, når man i regnskab 
for år 2007/8 viser det af blok-

kene brugte beløb? 

Svar: Lovgivningen kræver, at der 
udarbejdes regnskab for blok-
kene, og at deres udgif-

ter/indtægter tages med i 
regnskabet for Farum Midt-
punkt, og det behøver jo ikke 

at svare overens med de fakti-
ske udbetalinger til blokkene. I 
stedet for at blokkene skal be-
tale de overskydende penge til-

bage, står de på blokkenes 
bankkonti og er medtaget un-
der aktiverne. 

 /ANB 3. marts 2009 
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Sp. 3: 119-4013: Hvem får løn for 
rengøring? 

Svar: Der har tidligere været én an-
sat, men nu er det ejendoms-
kontoret der står for rengørin-
gen. Men det skal jo bogføres 

under blokrådssekretariatet. 

 /ANB 3. marts 2009 

Sp. 4: 119-4014: Er lønudgiften ste-

get 113 % fra år 2007/8? 

Svar: Det er ikke helt korrekt at 
sammenligne regnskabstallene 
for 2007/08 med de nye bud-

gettal. I budgettet for 2007/08 
var der rent faktisk afsat 
494.000 kr. til lønudgift til 

blokrådssekretærerne.  

 Men da blokrådssekretariatet 
jo ikke kørte for fuld kraft i 
næsten et halvt år, var der en 

kæmpe besparelse på denne 
konto. 

 I det nye budget er der lagt op 
til 1¼ ansat. 

 /ANB 3. marts 2009 

Sp. 5: 119-8158: Hvor er regnskabs-
tallene for år 2007/8? 

Svar: Det står helt ude til højre i et 
samlet tal, i forbindelse med 
overskriften for kontoen. Det er 
ikke sat ud under de få udvalg, 

der har fået udbetalt penge. 

 /ANB 3. marts 2009 

Sp.6: 119-8158: Ny Hjemmeside, 

husmøde deltager blok 21 kan 
gratis få udført opgaven som 
projekt på IT Universitet. 

Svar: Det lyder interessant, men 

hvad med eksempelvis drifts- 
og sikkerhedsaspektet 

 /BR-FU 2. marts 2009 

Sp.7: 119-8732: Hvad EDB er det, 
der koster 30.000 kr.? 

Svar: Det beløb var oprindelig under 
konto 119-8731. Ved budget-
mødet aftaltes det at dele det 

op. Jeg erindrer ikke omstæn-
dighederne om hvorfor. Men 
iflg. aftale med forretningsud-

valget er det at betragte som 
konto 119-8731 EDB.support, 
da der sandsynligvis bliver 
brug for pengene i forbindelse 

med det nye net. 

 /ANB 3. marts 2009 

Til sagen var indleveret ændringsfor-
slag fra henholdsvis Mogens/279E og 

Husmødet/Blok 21. 

Ændringsforslag 1: 

Konto 119 8158 Fugletælling og ud-
arbejdelse af fugletavle flyttes fra nu-

værende placering som b-postering 
der kan udbetales uden BR-sag, til a-
postering der betinger BR-sag før be-

villing.  
 Begrundelse: Sikkert et ganske ud-
mærket projekt, men ønskes nærme-
re specificeret.  

 Mogens/279E 

Ændringsforslag 2: 

Blok 21 finder det vigtigt, at beslut-
ninger først træffes efter en demokra-

tisk behandling ved en blokrådssag, 
dette er ikke helt tilfældet for poster-
ne på budgettets side 9. 
 Budgetforslaget er udarbejdet med 

en klap for det ene øje, der er poster, 
der kan vise sig at blive meget dyrere 
end forudset. Derfor kræver det en 

stram økonomisk styring, hvis vi skal 
undgå en midtvejs huslejestigning. 
 ”Tag – selv” budgetposter skal nød-
vendigvis stoppes, se side 9 konto 

119-8158 a + b, her bruges 392.000 
kr. uden aflæggelse af regnskab. 
Budgettet er derfor baseret på sidste 
regnskabsårs budget.  

 Heraf skal blokrådssekretæren uden 
videre udbetale 262.000 kr., se konto 
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119-8158 b, uden en konkret blok-
rådsbehandling. Hvem vil bevilge 
50.000 kr. til Nærbiksen, er det en 

vennetjeneste? og er blokrådet enig i 
at bruge andre 50.000 kr. til fugletæl-
ling/fugletavler? 

 Hvis der dukker uforudsete udgifter 
op, skal det være muligt at spare et 
andet sted. 
 Ansvaret for hvordan huslejekroner-

ne bruges må alene være Blokrådets, 
derfor foreslår vi, at beløb under kon-
to 119-8158 kun kan frigives efter en 
blokrådssag. 

Afstemningstema: Blokrådet vedta-
ger at det fremlagte driftsbudget for-
slag år 2009/2010 ændres, så beløb 

under konto 119-8158 kun kan frigi-
ves efter en blokrådssag.  

Mogens/279E – a) posteringerne 
imødekommer blok 21 forslag, andre 

– b) posteringerne er kommet ind som 
udvalgsønsker og er medtaget uden 
yderligere diskussion. Omkostninger-
ne fra børne- og ungdomsudvalget er 

rimelige. Jeg ser gerne at fugletælling 
og Nærbiksen flyttes op som a) poste-
ringer. 

Niels/Blok 21 – Bruger man de penge 
der er afsat? Midlerne der er afsat til 
Nærbiksen har ikke været BR-
behandlet. Nærbiksen skal ikke pr. 

automatik have beløbet udbetalt 
uden en BR-behandling. 

Gerd/Blok A – Ihukommende den si-
tuation vi oplevede i 80’erne, er konto 

123 ”Tab ved lejeledighed m.v.” sat 
for lavt. Vi skal holde tæt øje med ud-
viklingen af restancer fra lejere der er 

fraflyttet ”i nattens mulm og mørke”.  
 Underskuddet ved drift af vaskeri 
indikerer behov for at regulere prisen 
med henblik på at få indtægter og 

udgifter til at balancere. 

John/DBU – Driftsbudgetudvalget 
indstiller at Nærbiksen flyttes op som 

a) postering. Hvis der er modstand 
mod projektet, kan vi allerede i aften 
tage det ud af driftsbudgettet. 

Michael/Blok 45 – En sammenligning 
af regnskabs- og budgettal viser at 
ikke alle beløb bliver brugt. 

John/Skt Hans festudvalget – Erfa-
ringen er, at nogle gange kommer der 
penge ind i kassen ved vores arran-
gementer. Andre gange, eksempelvis 

når vejret ikke er med os, klarer vi 
lige at betale omkostningerne til 
Nærbiksen og musikken. 

Lars/Blok 45 – Huslejestigningen for 

høj. Tiden er inde til at spare penge: 
Rettidig omhu og økonomistyring, det 
er fremtiden. 

Villy/430F – Nogle steder er man nok 
ikke så omkostningsbevidst. Noget af 
det der gør det dyrt er, at henlæggel-
serne stiger med over 2.000.000 Kr. 

Varmeudgifterne er også steget, men  
 

Påskens åbningstider 

Vaskeriet 
Åbent 9. april (skærtorsdag) 
 10. april (langfredag) 
 12. april (påskedag) 
 13. april (2. påskedag) 
Lukket 11. april (lørdag) 

Nærbiksen 
Åbent alle dage 9:00 – 16:00 

Spisehuset 
Ingen ændringer 

Blokrådets Forretningsudvalg 
Lukket 13. april  

Blokrådets sekretariat 
Lukket 7. april – 13. april 

Ejendomskontoret 
Lukket  9. april – 13. april 
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den stigning må vi jo nok leve med.  
Huslejestigningen er meget høj, set i 
perspektiv af hvad der i øvrigt sker i 

samfundet. 

Berit/44D – Flyttes b) posteringerne 
op under a) – eller skal der laves et 

ændringsforslag? 

Christian/149D – 28. januar var der 
budgetformøde – der kom ikke særlig 
mange. 

Hans/222 – Vi har i indeværende 
budgetår vedtaget huslejestigninger 
som ikke var med i budgettet. Det ko-
ster penge, for udgifterne skal finan-

sieres. 

Gerd/206G – Til Villy: Henlæggelser-
ne skyldes at vi er et alment boligsel-

skab. Nogle af os der har været med 
længe erindrer dengang vi var ved at 
gå konkurs. Vi betaler stadig af på 
det lån vi dengang måtte optage fordi 

henlæggelserne ikke dækkede udgif-
terne til vedligeholdelse. 

Tina/250D – En stor del af husleje-
stigningen skyldes øgede skatter og 

afgifter; faktorer som vi umiddelbart 
ikke har nogen indflydelse på. Der er 
ikke andet at gøre end at komme til 

lommerne. 

Berit/44D – BR-sager er altid økono-
misk belyst. Der vil altid være situati-
oner hvor man ikke udelukkende kan 

holde sig til budgettet. 

Villy/430F – Hvis vi også i år får en 
huslejestigning  på 7%, begynder det 
at gøre ondt. 

Palle/Ejk. – Hvad angår vaskeriet ar-
bejder vi på en besparelse på 33 % 
alene på indkøb af vaskemiddel. Men 

inden vi når så vidt, skal vi ud af et 
par uhensigtsmæssige kontrakter.  
Ved at gå et par år tilbage kan vi se, 
at der ikke er vedligeholdt i henhold 

til prisindekset. Hvad angår fremti-
den, er vi forpligtet til at vedligeholde 
i henhold til blandt andet den 30-

årige aftale vi indgik med Pihl i for-
bindelse med den sidste byggeskade-
sag. Vores hensigt er at forebygge ud-

skiftning ved at vedligeholde træværk 
i en anden udstrækning end tidligere. 

Michael/Dirigent – med ændringen: 
Fugletælling, Nærbiks og hjemmeside 

flyttes op under pkt. a sætter jeg om 
lidt sagen til afstemning. Pkt. a place-
ringen indebærer at beløb kun kan 
frigives ved blokrådssag. 

Niels/Blok 21 – ønsker en vurdering 
af om omkostningerne holder i for-
hold til målsætningen. 

John/DBU – 55 millioner kr. på hen-
læggelseskontoen dækker ikke en-
gang vedligeholdelse af de indre 
gangstrøg.   

Baldur/273F – samlet set henlægges 
der eksempelvis for lidt til ventilati-
onsanlæggets vedligeholdelse. 

Berit/44D – kan vi sige, at næste 

gang vi får et budget, så bliver det 
med udspecificerede poster. 

Gerd/206G – vi kan ikke være de 

manglende henlæggelser til renove-
ring af indre gangstrøg bekendt. 

Niels/Blok 21 – vi trækker ikke vores 
ændringsforslag. 

Afstemning 

Blok 21’s ændringsforslag faldt med 1 
stemme for, 20 imod og 0 undlod at 
stemme. 

Driftsbudgettet – med ændringen: 

fugletælling, Nærbiksen og hjemme-
side flyttes op under pkt. a sager – 
blev vedtaget med 21 stemmer for, 0 

imod og 0 undlod at stemme. 
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BR-sag 414.b: A conto indbetalin-
ger – varme 

Ingen kommentarer. 

Afstemning 

Fuldpakkeløsningen blev godkendt/ 
taget til efterretning med 21 stemmer 
for, 0 imod og 0 undlod at stemme. 

BR-sag 414.c: Ventilationsanlæg 

Til sagen var indkommet notater fra 

Baldur der illustrerede Farum Fjern-
varmeværks prisudvikling i perioden 
1996/97 - 2005/06 samt udskrift fra 

Bygningsreglement 2008.  

Baldur/273F – Vi skal være på for-
kant – ligesom vi altid har været her i 
Farum Midtpunkt. Det er ærgerligt at 

bruge 29.000.000 kr. på et ikke tids-
svarende ventilationsanlæg, hvis vi 
ved at revurdere en tidligere beslut-
ning kan få etableret et varmegenvin-

dingsanlæg.  
 For hvert år der er gået er Fjernvar-
meværkets pris steget med 6 %. Ved 

at ombygge ventilationsanlægget til 
varmegenvinding, vil besparelsen for 
hvert år der gå blive større. Udgifter-
ne til låneomkostningerne forbliver 

derimod konstante. Hertil kommer 
miljøhensyn, bedre energi mv.  

John/Fjernvarmeværkets bestyrelse – 
orienterede om fjernvarmeværkernes 

planer om fremover at genbruge over-
skudsvarme fra eksempelvis Vest for-
brændingen. 

Allan/292F – ingen ved noget om 
varmeøkonomien for de kommende 2-
3 år. Men tidspunktet for at gå i gang 
med en stor ombygning af ventilati-

onsanlægget er nok ikke det bedste. 
Den løsning vi har nu er nok den 
mest realistiske. Og til John – er der 
et krav om at det eksisterende skal 

udskiftes? 

Mads/417F – det er ærgerligt at bru-
ge 29. millioner kr. nu. Og hvilken 
størrelse vil det have hvis man senere 

vil udbygge med varmegenvinding? 

Baldur/273F – med tallene vil jeg vise 
at der godt kan sættes et budget op. 

John/406F – Lige nu er vi overbelånt 
med ca. 200.000 kr. pr. lejlighed. Til 
affaldssystemet lånte vi hos os selv. 
Jeg kan forestille mig at vi vil få pro-

blemer med yderligere låneoptagelse. 
Reelt kaster vi kun 2.000.000 kr. i 
det planlagte renoveringsprojekt – re-
sten er midler fra Landsbyggefonden 

og de er øremærket projektet. 

Michael/441A – er der en bestemt 
tidsramme midlerne fra Landsbygge-

fonden skal bruges indenfor? 

Gerd/206G – Husk lige, at det koster 
1100 kr. i timen hver gang der iværk-
sættes yderligere undersøgelser. 

Ejvind/Alectia – Baldurs indfald er 
sympatisk, men ikke realistisk med 
det kanalsystem vi har i FM. Vi har 
på overslagsbasis brugt ca. 25.000 

kr. på nærværende undersøgelse. 
Hvis vi skal gå dybere ind i problema-
tikken, vil det koste ca. 100.000 kr. – 

med alle mulige forbehold. Ejvind 
gennemgik 3 scenarier: 

Nyt ventilationsanlæg med varmegen-
vinding 

 Etablering af indblæsningsanlæg 
og  udskiftning af udsugningska-

naler 

 Besparelse ca. kr. 2,5 - 4 mio. pr. 

år 

 Merudgift ca. kr. 90 mio. 

 Renteudgift ca. kr. 6 mio. pr. år 

(30-årigt obligationslån = 6,8 % 
p.a.) 

Nyt ventilationsanlæg med varmegen-
vinding 
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 Etablering af indblæsningsanlæg 

og genanvendelse af eksisterende 
af udsugningskanaler 

 Besparelse ca. kr. 2,5 - 4 mio. pr. 

år 

 Merudgift ca. kr. 55 - 60 mio. 

 Renteudgift ca. kr. 3,7 - 4 mio. pr. 

år (30-årigt obligationslån = 6,8 % 
p.a.) 

Etablering af indblæsningsanlæg til 

gangstrøgene 

 Besparelse ca. kr. 0,8 - 1,3 mio. 

pr. år 

 Merudgift ca. kr. 30 mio. 

 Renteudgift ca. kr. 2 mio. pr. 

år(30-årigt obligationslån = 6,8 % 
p.a.) 

Obs! De nye ventilatorer som sættes 
op bruger halvt så meget energi som 

de nuværende. 

Berit/44D – spurgte ind til støttemu-
ligheder. 

Alex/KAB – I øjeblikket er der ingen 
kendte støttemuligheder. Vi ved ikke 
om der er politiske initiativer på vej i 
forbindelse med klimatopmødet, fi-

nanskrisen mv. Hvad angår forsøgs-
midler er muligheden desværre op-
brugt. Under Byfornyelsesprojekterne 
blev der som forsøg indlagt genind-

vendingsanlæg i ældre beboelsesejen-
domme.  

Afstemning 

Sagen blev forkastet med 4 stemmer 
for, 18 imod og 0 undlod at stemme. 

BR-sag 414.d: Hundeudvalget 

BR-sagen blev ikke behandlet, jf. 
dagsordenens pkt. 2 

BR-sag 414.e: Anlæg af georgine-

have ved blok 25-26 

Lars/Blok 45 – Godt initiativ. Hvem 
varetager driften hvis Christian og 

Lotte på et tidspunkt ikke gider me-
re? 

Hans & Christian/Friarealudvalget – 

På driftsbudgettet er afsat ca. 15.000 
kr til renovering af anlægget. Hvis ha-
ven på et tidspunkt forfalder/opgives 

bruges de hensatte midler til den re-
novering der nu er sat i bero. Det vil 
sige der fræses igennem og beplantes 
i henhold til FM’s overordnede be-

plantningsplan. 

Afstemning 

Haven blev vedtaget med 19 stemmer 
for, 0 imod og 2 undlod at stemme. 

6. Eventuelt 

Niels/414F – vi er lige flyttet ind. Vi 

er meget tilfredse med den måde der 
er blevet taget rigtig godt imod os på 
fra Ejendomskontoret mv. 
 

VANDSTATUS 

Første delmål er at spare 
15% i forhold til reference-
året 2006/07. 

Situationen pr. 28. februar 2009: 
Juni - februar 06/07: 161.337 m3  

Juni - februar 08/09: 150.304 m3 

Besparelse indeværende år: 6,8% 

Én m3 vand koster kr. 65,-. 

I forhold til referenceåret udgør be-
sparelsen ca. kr. 717.000,- 

Venlig hilsen 
Teknik- og Miljøudvalget 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BACKGAMMON KLUBBEN 

Sidste torsdag i måneden kl. 1900 
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 
Sabine 74E 4499 8570 15 
Jakob 161B 4495 5868 26 
Gerd 206G 4495 4775 A 
Michael 441A 3213 6469 45 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 14 01.06.09 – 31.05.10 
Blok 25 01.09.09 – 31.08.10 
Blok 36 01.03.10 – 28.02.11 
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. 

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 

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

Personlige henvendelser: 
Mandag   1200 – 1800 
Torsdag   1400 – 1800 

Henvendelser på mail eller telefon: 
Sekretæren træffes sædvanligvis  
mandag – torsdag 0900 – 1600 

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 email sendes og 
modtages. 

”BLØDE GÅRDMÆND”: 

Bent  telefon: 2058 6048 
Kirsten  telefon: 2058 6057 

Træffes i Servicecentr. torsdag 1400 – 1800 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 0900 – 1800 
Lørdag, søndag, helligdage: 1000 – 1400 

DARTKLUBBEN 

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. Medlemmer 
kan optages det år, de fylder 10 år.  

Kontingent (½ år) 300,- kr. senior, 125,- kr. 
junior (u. 16 år). 

Formand: Karsten Jørgensen 267D, 4495 
8426. 
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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 1900 – 2100 

FORKORTELSER 

BFU Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BNU Bolignetudvalget 
BR Blokrådet 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BRM Blokrådsmøde 
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 
SC Servicecentralen 
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 

Blokrådets projekt vedrørende vilde/ 
bortløbne katte. Modtagelse, fodring 
m.v. af bortløbne tamkatte koster 
75 kr. pr. døgn i gebyr ved udle-
vering af katten til ejeren. 

Henvendelse: Eva Binding, tlf.: 5114 8841, 
Lis Caspersen, tlf.: 4495 4001 

LITRA X 

Nygårdterrasserne 228A 

Klub for interesse-
rede i jernbaner i 
størrelse H0. Der 
køres og bygges for medlemmer torsdage 
kl. 1900 – 2200 samt efter aftale. Kontingent: 
senior: 200,- kr. og junior: 100,- kr. pr. kvt. 

Kontaktperson: Bo Damgård, 4495 0627. 
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MISBRUGSAMBULATORIET 

Paltholmterrasserne 13A 
Telefon: 4499 6211 

Åbningstider (telefonisk og personligt): 
Mandag, og torsdag 0930 – 1200 

samt mandag  1500 – 1730 

Antabus udlev. mand. & torsd. 1500 – 1730 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 
2405 

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

Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fre-
dag kl. 1000 – 1200 og få varerne bragt om 
eftermiddagen. Dankort-automat. Lynlotto 
og tips. Købmænd: Seref og Ergin. 

POLITI / ALARMCENTRAL 

Øjeblikkelig fare: Ring 112 
Anmeldelser:  Ring 114 

PRAKTISKE TIPS 

Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i 
pulterrummene. Strømmen går over fæl-
lesmåler og afbrydes regelmæssigt. 
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes 
mandag – fredag kl. 1730. 
Nøgler til knallertbure i P-kældrene fås på 
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. 
Det er ikke tilladt at stille u-indregistrerede 
køretøjer i P-kældrene. 
Leje af garagebure: 150,- kr. 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 

Frekvens  Program 
88,40  Danmarks Radio 1 (S) 
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) 

93,10  Radio 100 Soft 
94,40  Radio Falcon 
97,10  Sky, Holland 
99,40  Radio 100 FM 
101,10  The Voice 
101,90  RTL Radio 
103,60  P2 Musik og Kultur 
105,40  Klassisk Radio 
106,50  DR Klassisk 
107,10  MTV Lyd 
220,35  DAB 
227,36  DAB 

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206 

Selskabslokalerne lejes ved henvendelse til 
Ejendomskontoret. Plads til 75 personer. 
Alt i service og køkkengrej. Komfur og op-
vaskemaskine, Mulighed for at låne musik-
anlæg: Garderobe, toiletter og 2 velmøble-
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-
lemskab hos formand Bjarne Stubbegaard, 
119F, telefon 4499 0603. 

SPISEHUSET 

Nygårdterrasserne 201A 
Telefon 4495 4967, 4495 7022 

Åbningstider: 
Mandag – torsdag 1200 – 2300 
Fredag og lørdag 1200 – 0200 
Søndag   1200 – 2100 

Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan 
spille backgammon og billard. 
Restauratør: Ole Poulsen 

SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE 

vedrørende børn og unge: 
Direkte telefon: 7216 4396 

TV-FREKVENSER 

Frekvens  Program Kanal 
48,25  Disney Channel 2 
168,25  ROJ TV S10 
175,25  ARD Tysk 1 5 
182,25  Sverige 1 (S) 6 
189,25  ZDF Tysk 2 7 
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196,25  Sverige 2 (S) 8 
203,25  NDR 9 
210,25  DR 1 Danmark (S) 10 
280,25  TCM/Cartoon S18 
287,25  Animal Planet S19 
479,25  TV3 Danmark 22 
487,25  TV4 Sverige (S) 23 
495,25  Discovery 24 
503,25  Kanal København 25 
511,25  CNN 26 
519,25  BBC World 27 
527,25  Eurosport/Q-TV 28 
535,25  EuroStar 29 
543,25  TV2 30 
591,25  Video 36 
639,25  TV5 Europe 42 
655,25  TRT International 44 
663,25  BBC Prime 45 
671,25  MTV Nordic 46 
687,25  TV2 Zulu 48 
695,25  TV3+ 49 
703,25  RTL 50 
719,25  Sky News 52 
735,25  Deutsche Welle 54 
751,25  Kanal 5 Danmark 56 
767,25  TV2 Charlie 58 
775,25  National Geographic 59 
791,25  DR 2 Danmark 61 
799,25  Norsk TV2 62 
815,25  Norge 1 64 
831,25  3 Sat 66 
847,25  Farum ITV 68 

VARMESTUEN 

Nygårdterrasserne 213 

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23 
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300 
Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. MIDTPUNKTET NR. 415 OG 416 

MP 415 husstandsomdeles 26.03.09 

Fotos:  FM 
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1825 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

14.04.09 kl. 1800: Afleveringsfrist for blok-
rådssager og indlæg til MP 416, der ud-
kommer 28.04.09. 

Overholdes afleveringsfristen ikke, kan 
Bladudvalget afvise stoffet. 
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail. 
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk 

Man kan i meget sjældne tilfælde efter sær-
lig aftale senest mandagen før afleverings-
fristen få en senere frist for aflevering af 
renskrevet indlæg på e-mail eller cd-rom. 

Ansvarshavende: Berit, 44D 
Øvrige bladudvalg: sekretariatet. 

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde- og 
forfatterangivelse. 
Originale tegninger må kun bruges af andre 
efter indhentning af tilladelse. 

De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illu-
strationer dækker ikke nødvendigvis beboernes hold-
ninger! 

 
WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 

Officiel hjemmeside med nyt om Farum 
Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboer-
demokratiet, praktiske oplysninger m.v. 

Henv.: Blokrådets Sekretariat. 

KALENDER FOR APRIL 2009 
 

02.04.2009 Blokrådsmøde kl. 1930 Servicecentralen 

14.04.2009 Deadline MP 416 kl. 1800 Servicecentralen 

28.04.2009 MP 416 udkommer Husstandsomdeles 

 

 


