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Valg til boligselskabets bestyrelse 
Af Blokrådets sekretariat 

På blokrådsmødet den 2. november 
2010 skal Blokrådet indstille til re-
præsentantskabet, hvem der skal 
sidde i Furesø Boligselskabs besty-
relse. Posterne i bestyrelsen løber 
over 2 år, og denne gang skal der 
vælges 3 medlemmer fra Farum 
Midtpunkt. 

Det er Allan, Hans og Sabines plad-
ser, der udløber. 

Hvis man ønsker at blive valgt, skal 
man præsentere sig/lade sig præ-
sentere i en blokrådssag, som skal 
afleveres til Bladudvalget, Paltholm-
terrasserne 15 senest torsdag den 
14. oktober 2010 kl. 18. 

Furesø Boligselskab ejer Farum 
Midtpunkt, Nordvænget, Sports-
vænget samt Vuggestuen Nordvæn-
get. KAB er administrationsselska-
bet, som Furesø Boligselskab har 
ansat til at tage sig af alt det prakti-
ske.  

Furesø Boligselskab er en såkaldt 
almen boligorganisation, der er 
selvstyrende og selvejende. 

Furesø Boligselskab har en besty-
relse på 7 medlemmer. 1 af med-

lemmerne udpeges af Byrådet, de 6 
øvrige er udpeget af beboerne i Fu-
resø Boligselskabs bebyggelser. 

Af disse udpeger Blokrådet de 4, så 
det er Blokrådet, der ”sidder på” 
majoriteten i bestyrelsen. De 2 med-
lemmer, der vælges i Nordvænget/ 
Sportsvænget forpligter sig til at føl-
ge Blokrådets indstillinger til besty-
relsen – men den gælder selvfølgelig 
også omvendt: De små bebyggelser 
har fuldt selvstyre! 

Arbejdet i Furesø Boligselskabs be-
styrelse kan i øvrigt være ret omfat-
tende: Man må påregne at skulle 
afsætte en del tid til det. Dels er der 
selve bestyrelsesmøderne, men af 
største vigtighed er deltagelse i 
blokråd, udvalg og arbejdsgrupper, 
så man hele tiden er opdateret med 
Blokrådets arbejde og holdninger. 
Og da man ved valget forpligter sig 
til at arbejde efter beboernes og 
Blokrådets afgørelser, så er man 
faktisk nødt til at følge meget grun-
digt med – og deltage – i Blokrådets 
arbejde. 

 
 
 
  

AFSKEDSRECEPTION 

Beboere og øvrige samarbejdspartnere inviteres til John Ehrbahns af-
skedsreception tirsdag den 31. august 2010 kl.15 – 17 

i selskabslokalerne, Nygårdterrasserne 206 

Med venlig hilsen 

Blokrådets forretningsudvalg og Furesø Boligselskab 
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Så kører pcb-sagen igen i medierne 
Af Solveig Lerche, 405C 

Så kører pcb-sagen igen i medier-
ne 
I dag onsdag den 11.08.2010 har 
man på TV2Lorry behandlet sagen i 
hele tre udsendelser. Udgangspunk-
tet har været en artikel i Frederiks-
borg Amts Avis. Artiklen er ligeledes 
at finde på FM’s hjemmeside, og har 
følgende ordlyd: 
Kommunen presser på for løsning 
i pcb-sagen 

Det er endnu ikke lykkedes KAB at 
finde en effektiv metode til at fjerne 
stoffet pcb fra 295 lejligheder i 
Birkhøjterrasserne. Nu øger kom-
munen presset på KAB og sund-
hedsmyndighederne. Måske skal 
genhusningen af beboerne frem-
skyndes. 
 
Efter 10 måneders forsøg på at finde 
en renoveringsmetode, der kan ned-
bringe indhold af pcb i indeluften i 
Birkhøjterrasserne, er der endnu 
ikke fundet en holdbar løsning.  

I et notat til Furesø Kommune kon-
kluderer KAB, at "det endnu ikke er 
lykkedes at dokumentere, at der 
kan nås acceptable lave niveauer af 
pcb i luften i boligerne".  

KAB administrerer boligerne for Fu-
resø Boligselskab og har siden ef-
teråret gennemført omfattende for-
søg og målinger i tomme lejligheder, 
men uden at opnå det ønskede re-
sultat. Selskabet gør nu et sidste 
forsøg med at fjerne rester af pcb. 
Resultatet er klar til september. 

Hurtig genhusning 
Omkring 220 af de 295 lejligheder i 
Birkhøjterrasserne er beboede, og 
Furesø Kommune har bedt embeds-

lægen om igen at give en sundheds-
faglig vurdering af, om det er for-
svarligt at bo i lejlighederne, mens 
de sidste undersøgelser og en even-
tuel renovering pågår.  

"Beboernes sundhed og sikkerhed 
kommer i første række, og nu skal 
de snart have klar besked. Derfor 
har vi taget kontakt til embedslægen 
og bedt ham om en hurtig reaktion 
på, hvad der er det rigtige at gøre. 
En af mulighederne kunne være at 
fremskynde det genhusningsprojekt, 
som KAB har på tegnebrættet," siger 
borgmester Ole Bondo Christensen. 

Kommunen forventer et svar fra 
embedslægen inden den 17. august, 
hvor Planudvalget holder møde.  

Renovering til 140 mio. kroner  
KABs foreløbige beregninger viser, 
at en eventuel renovering inklusive 
udgifter til genhusning og lejetab vil 
blive cirka 140 mio. kroner.  

KAB/Furesø Boligselskab vil søge 
beløbet finansieret af Landsbygge-
fonden, og det forventes ikke, at Fu-
resø Kommune vil skulle bidrage 
økonomisk. 

Mine kommentarer: 
Problemet er, at man angiveligt ikke 
har nogen erfaring med håndtering 
af pcb. Det kan derfor godt undre, 
at man overhovedet er i stand til at 
opgive maksimum grænsen for ind-
holdet af pcb i luften. Det fremgår at 
ingen af de aktiviteter der hidtil har 
været foretaget har løst problemet 
på tilfredsstillende vis. Det mest 
markante resultat har været forseg-
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lingen af fugerne med aluminiums-
tape, som nedbragte indholdet af 
pcb i luften med 33 %.  
Nu vil man, herren hjælpe mig, atter 
spørge embedslægen om det er 
sundhedsskadeligt at bo i Birkhøj-
terrasserne, til trods for at samme 
embedslæge nu to gange har forsik-
ret os om, at det er absolut risikofrit 
for beboerne at bo her i Birkhøjter-
rasserne. Man skriver stadig om 
genhusning – jamen når det nu iføl-
ge embedslægen er risikofrit at bo i 
Birkhøjterrasserne, hvorfor snakker 
man så om genhusning? – man har 
jo angiveligt heller ikke fundet en 
tilfredsstillende renovering.  
Den 7. april 2010, blev der af-
holdt beboermøde her i Farum 
Midtpunkt om PCB: 
Vedrørende status hedder det bl.a. 
at projektet med at forsegle fugerne, 
havde været lidt af en succes, idet 
indholdet af pcb i luften, som 
nævnt, var blevet nedbragt med 33 
%. Nu vil jeg så lige anføre, at det 
kan være interessant nok, at der er 
sket en reduktion på 33 %, målt 
umiddelbart efter at man har afslut-
tet arbejdet med forsegling af fuger-
ne – det er betydeligt mere interes-
sant med målinger foretaget et halvt 
eller helt år efter forseglingen er fo-
retaget. Videre hedder det at man i 
det første pilotprojekt, hvor man 
havde fjernet alle fugerne i en tom 
bolig, kun havde opnået at det hav-
de forværret indeklimaet. For folk 
der kan huske problemerne med 
asbestholdig Eternit i begyndelsen 
af 70’erne, kan et sådan resultat 
næppe undre. Der findes stadig et 
utal af huse med Eternit tage, som 
kun med meget meget store vanske-
ligheder lader sig udskifte. 
I artiklen har man bl.a. draget den-
ne Konklusion: De midlertidige for-

anstaltninger (forsegling af fugerne) 
virker, det er forsvarligt at bo og op-
holde sig i boligerne. Vi kan ikke sige 
meget om hverken økonomi eller for-
løb af den endelige renovering, før 
der er fundet en effektiv metode. Hr. 
Henning Mørch, læge og direktør fra 
SBMI, gennemgik i detaljer målin-
gerne fra beboede som ubeboede le-
jemål, før og efter forsegling af fuger, 
og konkluderede at det er tydeligt at 
forureningen nu er reduceret betrag-
teligt. 
Senere i det omhandlede beboermø-
de, var der åbnet for spørgsmål og 
svar. Her har jeg noteret mig en me-
get interessant dialog: 
Hvis ventilationen virker, kan man 
så ikke ’suge’ PCB ud? 
Claus Lundsgaard (laboratoriechef, 
Ph.d. hos SBMI): Jo – men det vil 
tage omkring 10 år. 
Min kommentar:  
Og hvad så? Vi er rigtigt mange be-
boere her i Birkhøjterrasserne der 
har boet her i en menneskealder 
med en langt mere massiv pcb-
forurening, idet det først er i 2009 
man har gjort noget for at afhjælpe 
problemerne. Så om det skulle tage 
ekstra 10 år, at komme ned på et 
acceptabelt niveau – det betyder 
mindre. Lad mig lige tilføje, at da jeg 
flyttede ind i min lejlighed den 1. 
november 1995, var fugerne bløde 
og elastiske (gummiagtig), og dagen 
før fugerne blev forseglet var de 
stenhårde. Ergo må en betragtelig 
del af pcb-indholdet, være afgasset i 
de 15 år jeg har boet her. 
Risikovurdering: 
I et tidligere mødereferat blev kræft-
risikoen beskrevet således: ”Hvis 
1000 mennesker bor her i 35 år og 
opholder sig i boligen 16 timer i 
døgnet, vil der sandsynligvis være 
0,07 beboere, der udvikler kræft 
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pga. PCB indenfor en livstid på 70 
år.” Denne vurdering hidrører fra 
tiden før forseglingen af fugerne. 
Den anførte risiko kan jeg godt leve 
med. Det kunne måske være rele-
vant at foretage en sammenligning: 
”Hvad med beboerne i Vestblokkene 
med altaner, vinduer og døre lige ud 
til Frederiksborgvej med hvad de 
modtager af bilos?” Ja, for den sags 
skyld, alle os andre der bor i Farum 
Midtpunkt, med parkeringsarealer-
ne lige nedenfor vores lejligheder. 
Spørgsmålet er, om ikke det udgør 
en større risiko for liv og helbred 
end pcb'en?    
Jeg har noteret mig, at man i artik-
len skriver ” en eventuel renovering 
pågår”. Man er åbenbart så småt 
ved at indstille sig på, at en renove-
ring ikke er mulig. Senere i artiklen 
hedder det: "Beboernes sundhed og 
sikkerhed kommer i første række, 
og nu skal de snart have klar be-
sked”.  Hvis man ærligt mener dette, 
så bør man give beboerne mulighe-
den for at vælge:  

1. Blive boende under de nuvæ-
rende forhold, for egen regning 
og risiko. Jeg har som nævnt 
boet her i 15 år, uden at føle 
mig ramt helbredsmæssigt, og 
jeg er vidende om at andre be-
boere har boet her i mere end 
34 år, uden at blevet syge som 
kan henføres til pcb forure-
ningen.  (hvis boligselska-
bet/KAB efterfølgende vil re-
novere disse boliger efter evne, 
kan de jo blot gøre dette efter 
fraflytning). 

2. Beboere der ønsker at få reno-
veret deres bolig, så godt som 
det nu lader sig gøre, kan så 

vælge genhusning medens det-
te står på. 

Jeg ved i hvert tilfælde, at min psy-
ke snart ikke kan klare mere. Jeg er 
74 år og kraftigt gangbesværet. Mit 
ønske er: For Guds skyld, lad mig 
være i fred i de år jeg eventuelt 
måtte have tilbage, indtil jeg bli-
ver tvunget til at fraflytte på 
grund af alder eller helbred.  Lad 
mig lige påpege, at tvangsflytning 
kun kan komme på tale, hvis min 
bolig af retten bliver erklæret ”ueg-
net som menneskebolig”.  
I TV-udsendelsen fremgik det, at en 
meget stor del af alt byggeri foreta-
get i perioden 1955 til 1976 er der 
anvendt pcb, indtil brugen af pcb i 
byggeri i Danmark blev forbudt. 
Man mener at ca. 37 % af alt bygge-
ri i Danmark er belastet af pcb. 
Hvorfor skal Farum Midtpunkt gå 
forrest med meget drastiske foran-
staltninger der i væsentligt omfang 
belaster beboerne – ikke mindst 
psykisk? 
Jeg synes at man under de givne 
omstændigheder skal stoppe projek-
tet, og afvente de erfaringer man 
måtte gøre andre steder!  
 
Svar til Solveig Lerche 
For at tage det sidste først: Det er 
ikke muligt at stoppe projektet. Vil-
kårene er sådan, at boligorganisati-
onen har handlepligt, når der er 
konstateret PCB, og den udførte re-
novering skal leve op til kravene fra 
Sundhedsstyrelsen. Hvis boligorga-
nisationen ikke sætter renoveringen 
i gang, vil det medføre at myndighe-
derne giver et påbud.  
 
For en god ordens skyld vil jeg der-
for understrege, at der skal ske en 
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renovering, og at der arbejdes videre 
på det.  
 
Dit indlæg illustrerer på glimrende 
vis flere af de dilemmaer, der er i 
sagen. 
 
Med venlig hilsen 
Bente Heltberg 
 
 

PCB-renovering 
Birkhøjterrasserne  
Af Følgegruppen v/projektleder Ben-
te Helberg 
 
Arbejdet med at finde en anvendelig 
metode til at renovere boligerne i 
Birkhøjterrasserne har ikke holdt 
sommerferie. En artikel i Frederiks-
borg Amtsavis den 10. august kan 
godt give det indtryk, at der intet 
sker i sagen, og at vi er på nippet til 
at give op. Dette er på ingen måde 
tilfældet.  
 
Nyt pilotprojekt 
Overordnet kan vi sige, vi er på rette 
vej. Pilotprojekt III, der blev omtalt i 
forrige beboerinformation, gav os 

dog ikke de ønskede resultater. Et 
fjerde pilotprojekt er derfor netop 
sat i gang. Her vil vi gå mere dra-
stisk til værks og fjerne endnu mere 
af materialet omkring fugerne.  
 
Boligerne er forsvarlige 
På forespørgsel fra Furesø Kommu-
ne har embedslægen endnu engang 
svaret, at det er forsvarligt at lade 
boligerne i Birkhøjterrasserne være 
beboede, mens pilotprojekterne ud-
føres. Man skal altså ikke være 
utrygge ved at bo her. 
 
Følg sagen 
For at beboerne kan holde sig orien-
terede, udgiver vi med jævne mel-
lemrum et nyhedsbrev, der hus-
standsomdeles i Birkhøjterrasserne. 
Derudover kan du altid finde refera-
ter, rapporter, resultater m.m. på 
KAB’s hjemmeside. PCB-sagen i Fa-
rum Midtpunkt har sit helt eget om-
råde på hjemmesiden (skriv ”PCB” i 
søgefeltet på forsiden af www.kab-
bolig.dk).  
Du kan også finde information på 
www.farum-midtpunkt.dk 

 
 
 
 
 
 

IT FOR @LLE 

Er du begynder på en pc … eller bakser du med et pc-problem og har 
brug for hjælp til at løse det … er du velkommen til at kigge indenfor 

hver søndag kl. 1400 – 1600 
i Servicecentralens Netcafé 

Vi hjælper dig … eller prøver at finde en der kan. 

Er du en ”haj” til IT, så er du meget velkommen til at komme og dele 
din viden med andre beboere.     Hans/222F og Berit/44D 
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
10 STILLE SOMMERUGER I FARUM MIDTPUNKT 
Sommeren er forløbet fredeligt i Farum Midtpunktet. Hærværk på bygningsde-
le har været meget begrænset og der er ikke rapporteret om containerbrande 
og chikanerier.  
 
AFFALD 
Der er dog stadig alt for mange beboere som smider om sig med affald, det er 
eksempelvis ubegribeligt at folk henstiller køkkenaffald ved spindeltrapperne. 
Dels er det afskyeligt at se affald ophobet ved adgangstrapperne og dels koster 
det huslejekroner at få fjernet ”lortet”.  
 
 
NÆSTE BLOK TIL FORRETNINGSUDVALGET 
Fra 1. september er det Blok 23’s tur til at stille med et medlem til forret-
ningsudvalget. Hvis blok 23 ikke har en kandidat, går turen til Blok 22. 
 

 
VANDSKADER 
Flere dages heftig regn er foreløbig opgjort til 10 vandskader på bygningsdele. 
Vi må igen opfordre beboerne til at fjerne jord, visne blade med mere fra af-
løbsrenderne og bladfangeren på A/D/E og F på terrasserne. 
 
Regnskyllet den 17. august fik dele af stamvejen under Paltholmterrasserne til 
at stå under vand. Da vandet trak sig tilbage var asfalten visse steder under-
mineret og grus ved molokker var skyllet op.  
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Ventilationsprojektet 
Af Teknik/Miljøudvalget v/Ole Andersen 

 
 
 
Der kan forekomme små forskydninger, da informationen her er skrevet 5 uger før aktuelle måned. 
Hvad sker der i september må-
ned? 
Der arbejdes i blokkene 34, 35 og 
36. 
 
Og så er vi færdige 
Blok 36 er sidste blok i denne om-
gang. Den 22. september er hånd-
værkerne færdige – herefter er der 
kun opfølgningsarbejderne tilbage. 
Og selvfølgelig mangler fortsat alle 
blokkene i Birkhøjterrasserne, som 
er holdt ude af projektet på grund af 
PCB-problematikken. Disse blokke 
vender vi tilbage til på et senere 
tidspunkt.  

Besked fra håndværkerne 
 Om morgenen besøger vi alle 

lejligheder, vi skal arbejde i 

samme dag for at checke, at 
alt er klar. 

 Har du hund/kat skal du væ-
re til stede hele dagen eller 
sørge for, at den er fjernet fra 
lejligheden. 

 Når vi er i gang med arbejder-
ne i din lejlighed kommer/går 
vi flere gange i løbet af dagen. 

 Vi taper vores arbejdsseddel 
udvendigt på din dør. Når den 
er væk, er vi færdige i din lej-
lighed. 

 Du får også en kvittering, når 
vi er færdige. Den bliver lagt i 
din postkasse. 
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 Meget vigtigt: Du må ikke fjer-
ne vores arbejdsseddel på din 
dør. 

 
Særlig besked fra håndværkerne 
Mange beboere bliver chokeret, når 
ventilationsanlægget pludselig be-
gynder at støje væsentligt mere, end 
de er vant til – samtidigt er de be-
kymret for, om det er fremtidens 
støjniveau, de nu er blevet konfron-
teret med. Det er det ikke! 
Når anlægget skal renses, bliver der 
sat ekstra sug på kanalerne for at få 
skidtet ud – og det støjer! 
Rensningen og dermed støjen fore-
kommer samme dag, som håndvær-
kerne arbejder i din lejlighed og fo-
regår i tidsrummet kl. 07.00 til 
15.00, men enkelte kan også opleve 
støj dagen før, da ét ventilationsan-
læg suger fra flere lejligheder, og 
håndværkerne måske arbejder i na-
bolejligheden.   
 
Besked fra ejendomskontoret 
 Husk at hente jeres nøgle på ejen-

domskontoret når arbejderne i 
lejligheden er færdige. 

 
 

 
 
 

Hvilke arbejder udføres i lejlighe-
derne? 
Arbejderne i lejlighederne er ind-
vendig rensning af ventilationskana-
ler, udskiftning af kontrolventil(er) 
samt udskiftning af emhætte med 
tilslutningsrør emhætte/skakt – ny-
ere emhætte eller emhætte af kulfil-
tertypen skiftes dog ikke (det nye 
tilslutningsrør efterlades ubehand-
let). 

Før håndværkerne kommer 
Du skal rydde/flytte genstande 
langs vægge, på køkkenbord og in-
stallationssteder jf. den tegning du 
modtager sammen med 14-dages 
varslingen (underskabe skal ikke 
tømmes). Krydderihylden og skabe-
ne på begge sider af emhætten skal 
tømmes. 
 Er du ikke er hjemme på dagen, 
er det meget vigtigt, at du afleverer 
nøglen til din lejlighed på ejen-
domskontoret – og har du lejet en 
del af din lejlighed ud, er det også 
meget vigtigt, at du sørger for ad-
gang til denne del af lejligheden. 

Specielt for E-lejlighederne: 
Selvmonterede skabe og hylder over 
bord i bryggers skal nedtages, før 
håndværkerne kommer i lejligheden

NØGLER 
 

Ejendomskontoret opbevarer ikke længere nøgler. 
Husk derfor, at alle nøgler vil blive destrueret 14 dage efter arbejdet er 
blevet udført. 
  

Med venlig hilsen 
  

Ejendomskontoret 



  

 11

NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
I SEPTEMBER VIL DER VÆRE GANG I FØLGENDE  
 Der spules spindeltrapper 
 Der luges og klippes i kælder bedene 
 Der skal gang i et nyt lommepengeprojekt – under forudsætning af 

blokrådets godkendelse 
 Der slås græs 
 
Og så er der den almindelige dagligdag med affaldshåndtering: kælder/sti 
fejning og meget andet. 
 
DER ARBEJDES FORTSAT PÅ SYDTRAPPEN  
 

 
Arbejdet forventes færdigt omkring 1. oktober 2010.  
 
 
AFLÅSNINGSPROJEKTET 
Forløber stort set som planlagt - vi forventer i næste nr. at kunne bringe 
oplysninger om hvornår de enkelte blokke forventes klar til aflåsning med 
mere.  
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SEPTEMBER 
 
En blå 
lidt iset morgen 
med hodet fuld af spindelvæv 
og dugdråber, 
som solen glitrer i. 
Mens jeg drikker 
grøn kinesik te 
og spiser knækbrød med hybenmarmelade, 
falder det mig ind, 
at hvis bare en enkelt hyben 
fra marmeladen 
ikke er renset helt for frø, 
ku der smutte nogle 
med ned i maven på mig.  
Her slår de måske rødder  
og vokser ud gennem maveskindet. 
Får tornede grene, blade og knopper. 
Forvandler mig 
til et buskads med vilde roser, 
der dukker op mellem fyrretræerne 
ovre langs Lydvolden. 
Mellem to grene lar jeg så 
en edderkop trække sit silkespind, 
som jeg forsøger at indfange 
de forbipasserende i. 
Når jeg har heldet med mig, 
dissekerer jeg først deres kroppe 
og bagefter fortærer jeg med stor vellyst deres regnbuefarvede livshistorier. 
 
                                                                                        annelise, 2 c 
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Den nye hundelov kommer alle ved! 
Af Gerd Karlsen, 206G 

4. juni vedtog Folketinget en ny 
”Hundelov”, mange tror, at loven 
kun rummer forbuddet mod 13 for-
skellige hunderacer og blandinger af 
en eller flere af følgende racer: 

 Amerikansk bulldog 
 Amerikansk staffordshire ter-

rier (”amstaf”)  
 Boerboel  
 Centralasiatisk ovtcharka  
 Dogo argentino 
 Fila brasileiro 
 Kangal 
 Kaukasisk  
 Ovtcharka  
 Pitbull terrier  
 Sarplaninac 
 Sydrussisk ovtcharka  
 Tornjak  
 Tosa inu 

MEN sådan er det skam ikke, loven 
har betydning på selve det at have 
hund også i vort boligområde! 

Loven rummer nye tiltag for alle 
hundeejere. Det nye i den danske 
lovgivning er at man har vendt be-
visbyrden så det nu er hundeeje-
ren/-besidderen, som skal bevise, at 
hunden ikke tilhører en af de forbud-
te racer eller blanding, hvoraf en af 
de forbudte racer indgår.  

Ovenstående betyder, at politiet får 
langt nemmere ved at gribe ind. 

Samtidig betyder det, at enhver, der 
anskaffer sig en hund, som har/får 
nogen som helst lighed med de for-
budte racer, skal sikre sig, at de 
kan dokumentere, hvem forældre 
dyrene er.  

Herunder vil jeg kort fortælle om de 
vigtigste forhold: 

 Alle hunde SKAL være ID-
mærkede og registrerede i 
Dansk Hunderegister inden de 
er 8 uger – altså før de må 
sælges/forlader opdrætteren! 

 Hvis politiet støder på en 
hund, der ikke er ID-mærket 
og registreret, skal de lade 
hunden ID-mærke og registre-
re.  

 Den enkelte kommunalbesty-
relse får ret til at bestemme, at 
der i hele kommunen eller i 
nærmere angivne områder af 
byen/kommunen skal være 
pligt til at føre hunden i snor. 

 Hvis en hund ved et overfald 
har skambidt et menneske el-
ler en anden hund, skal politi-
direktøren lade hunden aflive. 

 Hvis en hund har forvoldt 
skade på et menneske eller 
anden væsentlig skade, hvis 
hunden eller besidderens ad-
færd er af en sådan karakter, 
at den er egnet til at skabe 
frygt i sine omgivelser, eller 
hvis der i øvrigt er grundlag 
for at antage, at hunden kan 
være farlig, kan besidderen få 
forskellige pålæg: højt hegn 
med sluselåge på hjemadres-
sen –snor og/eller mundkurv 
når hunden er uden for eget 
hjem - kun luftning af besid-
deren og evt. andre navngivne 
personer over 18 år. Hvis på-
lægget overtrædes, kan hun-
den uden videre aflives. 

 Hvis hunden overdrages til en 
anden, følger pålægget med 



  

 14 

hunden! Politidirektøren kan 
beslutte, at hunden skal afli-
ves. I sådant tilfælde kan be-
sidderen/ejeren kræve hun-
den testet af en sagkyndig dyr-
læge, men testen er kun vejle-
dende og indgår som en del af 
politiets samlede vurdering.   

Overgangsregler: 

Forbudte hunde som er født før 17. 
marts 2010, må forblive i live, MEN 
de må ikke overdrages andre. De 
skal gå i en max 2 meter lang fast 
line (ingen flexline), iført forsvarlig 
lukket mundkurv, når de færdes på 
gader, veje, stier, pladser, parker og 
grønne områder etc. (altså i beboede 
områder). I hundeskove må hunde-
ne færdes uden snor, men med 
mundkurv. 

Hvalpe født efter 17.03.10 skal afli-
ves. 

Mundkurve: 

Mundkurven skal 
være lukket, så 
hunden ikke kan 
bide, men med 
plads til at hunden 
kan gø, få en godbid gennem trem-
merne og drikke vand. Samtidig 
skal mundkurven sidde godt fast 
rundt om nakken, så hunden ikke 
kan tage den af. 

Indlæring bør ske så hunden for-
binder mundkurven med noget po-
sitivt – brug ros og godbidder. 

 

 

Advarsel: 

Det er dyrplageri, at anvende de 
mundkurve af stof eller nylon, som 
benyttes hos dyrlægen, selv om de 
ser bløde og behagelige ud. De giver 
ikke hunden mulighed for at drikke, 
gø osv. Og er kun beregnet til brug i 
få minutter. 

Hvis du er interesseret i at læse hele 
loven, kan du finde den på nettet – 
www.folketinget.dk, på forsiden fin-
der du feltet – dokumentnummer – 
skriv: L163; i venstre side kan du 
finde lovforslaget som fremsat, be-
mærkninger til loven og til sidst det 
vedtagne lovforslag. Hvis du ønsker 
mere detaljerede oplysninger om lo-
ven, kan du gå ind på justitsmini-
steriets hjemmeside 
www.justitsministeriet.dk og finde 
”Vejledning om hundelovens for-
budsordning”. 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Bladudvalget med flere 

 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i juli var på  518 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for måned var på   700 MWh 
Besparelsen var således på    182 MWh 
 
Varmeøkonomi: status pr. 31. juli 2010 
Variabel fjernvarme kr. 964.197.            A conto rådighed kr. 1.113.755 
 
Overskud kr. 149.558 
Starten på varmeåret viser overskud … herlig situation! 
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BR-sag 430.a: Frigivelse af midler 
til lommepengeprojektet 
Forslagsstiller: Susanne 296B på 
vegne af Boligsocialt Udvalg 

Siden 2009 har Ejendomskontoret 
med flere gennemført et lommepen-
geprojekt målrettet otte 13-15 årige, 
der hjælper til med forskellige opga-
ver i Farum Midtpunkt. Projektets 
formål har fra starten været at in-
kludere de unge i bebyggelsens fæl-
lesskab og få ejerskab for området.  

Drengenes ugentlige arbejdstid er 
aftalt til 2 timer, 2 dage om ugen, 
hvor de følges med gårdmændene. 
Arbejdsopgaverne har været nogle, 
der ikke var omfattet af den almin-
delige vedligeholdelse. Lommepen-
geprojektet har således siden bl.a. 
2009 været med til at samle og op-
sætte fuglekasser i Farum Midt-
punkt, renoveret naturtrappper, an-
lagt krydderurtebed, nedtaget sta-
tivholdere til affaldsposer ved repo-
ser, beskåret buskads og fjernet 
spindelvæv ved lysamaturer i P-
kældrene.  

 

Projektet har fra starten været me-
get populært blandt de unge og har 
desuden fungeret godt for alle invol-
verede parter. Derfor ønsker BSU, 
ejendomskontoret og blokrådssekre-
taritat nu at opstarte 3. lommepen-
geprojekt for perioden 2010/2011. 
Som nye opgaver er bl.a. nævnt at 
færdiggøre naturtrapper, at vaske 
blokke indvendigt, at rydde ukrudt 
på stier mellem kælderbede, at ren-
se trappetrin og at oliebehandle 
regnskovsbænke m.v. 

BSU anmoder derfor blokrådet om 
at frigive de 50.000 kr., der er afsat 
til BSU i budgettet 2010/2011 for at 
kunne fortsætte lommepengeprojek-
tet. 

Huslejekonsekvenser: 
Ingen. Pengene er afsat til BSU i 
budgettet 2010/2011 

Afstemningstema: 
Blokrådet frigiver de i budgettet 
2010/2011 afsatte penge til BSU 
aktiviteter. 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 429 3. august 2010 
 

1. Godkendelse af dirigent (Susanne/BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra juni 2010 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 
b. Blokrådets Forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Valg til Økonomiudvalget (Verner: 13/0/2, Hans:   

13/0/2, Jakob: 12/0/3) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 
A Hans 222F 44955320 
 Ellinor 227C 44954654 
 Gerd 206G 44954775 
B Per 15H 44991157 
C Annelise 2C  
21 Niels 112E  
25 Christian 149D  
26 Jakob Nielsen 161B  

Blok Navn Adr. Telefon 
35 Kevin 289C  
36 Susanne 269B  
 Allan 292F  
41 John 406F 44954230 
44 Verner  433A  
45 Svend Michael 441A  
 Eva 448A  

Gæster: 
 

 

1. Godkendelse af dirigent 
Susanne/BR-FU blev godkendt som 
dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden 
bemærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra juni 2010 
Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 
Der var ingen gæster på dette møde. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 
og Ejendomskontoret 

Emne 
Ny blok til BR-FU pr. 01.09.10 
Turen er nået til blok 23. Blokken 
bedes snarest meddele sekretariatet 
om den kan stille med et medlem, da 
turen ellers går videre til blok 22.  
 
Kommunikationsbrist 
Ved en beklagelig fejl er i ”kalender 
for august 2010”, Midtpunktet 429 - 
indskrevet storskraldsafhentning i 
weekenden 28. & 29. august. Det er 
en misforståelse da storskraldsforsø-
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get ophørte ved udgangen af juli må-
ned.  
 
Rolig sommer 
Med stor tilfredshed kan konstateres 
at juni og juli har været meget rolige 
måneder, ingen brande og meget lidt 
hærværk. Hvad angår grupperinger af 
unge er der igen rapporteret om ulov-
ligt ophold i blok 12’s indre gang-
strøg.  
 
Debat om meddelelser fra Blokrå-
dets Forretningsudvalg og Ejen-
domskontoret 
Ingen debat. 

4.c Andre udvalg 
John/FURBO med mere. Jeg flytter 
ved udgangen af august måned til 
bolig uden for Farum Midtpunkt og 
kan derfor ikke fortsætte i Fjernvar-
meselskabets bestyrelse, Boligselska-
bernes Landsforening mv. Arbejdet i 
Integrationsudvalget overtager Annet-
te fra Furesø Boligselskab efter mig. 
Jeg vil gerne i videst muligt omfang 
deltage i FM-aktiviteter. I blok 41 har 
jeg en aftale om at fortsætte med for-
skellige tillidsposter blandt andet som 
”nøgleholder”.   
 
Per/Blok 15 – Kunne du ikke være 
fortsat med dine tillidsposter. 
 
Gerd/PCB-følgegruppen - hvis John 
var flyttet midlertidigt som led i PCB-
renoveringen kunne han have fortsat 
med sine tillidsposter.  

5. Blokrådssager 

BR-sag 429.a: Valg til Økonomiud-
valget 

Vedtaget: Verner: 13 stemmer for 0 
imod og 2 undlod at stemme. Hans: 
13stemmer for 0 imod og 2 undlod at 
stemme. Jakob: 12 for 0 imod og 3 
undlod at stemme. 

6. Eventuelt 
John/406F – rejste spørgsmålet om i 
hvilket omfang han fremover vil kun-
ne deltage i BR-møder og åbne ud-
valgsmøder. 
 
Under debatten blev fremhævet at 
BR-møderne er åbne for alle interes-
serede, men at folk udefra ikke har 
tale og stemmeret.  Hvad angår vare-
tagelse af BR-repræsentation af Blok 
41 kræves at vedkommende er beboer 
i blokken/valgt af husmødet.  Jf. 
Blokrådets Forretningsorden.  
 
Berit/44D – opfordrede Blok 41til at 
vælge ny kontaktperson/BR- repræ-
sentant. 
 
Herefter tilkendegivelser fra salen om 
at John gennem knap 4 årtier har 
udført et kæmpe arbejde for Farum 
Midtpunkt, og at det ved Johns fra-
træden gælder om at undgå tab af 
viden. 
 
Svend Michael/Blok 45 – Vi har 2 
gange været udsat for indbrud i Fæl-
lesrummet, hvor man tilsyneladende 
har skaffet sig adgang ved brug af 
nøgle. Er der andre blokke som har 
oplevet tilsvarende? 
 
Debatten viste at flere blokke havde 
været udsat for at ting forsvandt på 
mystisk vis. Niels/Blok 22 fortalte at 
6 af fællesrummets bedste stole var 
forsvundet i løbet af sommeren. 
Gerd/Blok A berettede om forsvund-
ne gardiner og service. 
 
I Blok 26 havde uvedkommende taget 
ophold i fællesrummet. Blok 41 har 
indført sit eget nøglesystem og i Blok 
35 valgte man i en periode at sætte 
en ikke system lås i Fællesrummet.  
 
Inga/BR-sekretariatet – Blokkene kan 
i princippet vælge en ikke system lås, 
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hvis man gør det skal Ejendomskon-
toret have en nøgle, da ”gårdmænde-
ne” skal have adgang til el skabet, 
hvor sikringerne til el-installationer i 
P-kælder mv. befinder sig. 
 
Susanne/dirigent – rundede debatten 
af med at præcisere at ”Blokkene selv 
kan aftale med Ejendomskontoret, 
hvis der ønskes opsat andet låsesy-
stem. Udgiften betales af de pågæl-
dende blokke. 
 
Kevin/289C – Hvad gør vi efter af-
faldsforsøget er ophørt? 
 
John/TMU – Nu skal vi evaluere på 
forsøget og ud fra hvad vi når frem til 
prøve at finde ud af hvordan vi mest 
hensigtsmæssigt får styr på stor-
skrald/affaldssortering. 
 
Hans/ FAU – Friarealudvalget har 
emnet på dagsordenen til næste mø-
de.  
 
Gerd/206G – Hvor er det et pragtfuldt 
foto af vores ægte tulipantræ som 
pryder forsiden af MP 429. 
 
Niels/Blok 21 – Bemærkede at der 
manglede sommer-ispinde til de 
fremmødte BR-deltagere. 
 
Inga/BR-sekretariatet – undskyld! 
Selvfølgelig skal vi overholde traditio-
nen med sommer-ispinde. Jeg sørger 
for is til næste møde. 

 
 
 
 
 

 
  

VANDSTATUS 

Året er kommet rigtigt godt 
fra start  

Situationen pr. 31. juli 2010: 
Juni 06 – juli 06: 33.584 m3 

Juni 09 – juli 09: 31.520 m3 

Juni 10 – juli 10:   26.063 m3 

Besparelse i forhold til  
sidste år: ca. 17 % 

Besparelse i forhold til 
referenceåret: ca. 22 % 

Den rigtige gode start skyldes i høj 
grad, at ejendomskontoret ved effek-
tiv vandstyring har identificeret en 
lækage på jordledningen imellem blok 
12 og 13 – fået den repareret, og 
stoppet vandspildet.  

Venlig hilsen 
Teknik- og Miljøudvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BEBOERHOTEL 
Depositum: 200 kr. 
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat. 

Leje sker gennem Ejendomskontoret. 
Værelserne er møblerede, har dynetæpper 
og hovedpuder; toilet med håndbruser.  
Beskedent, men pænt. Værelserne er røg- 
og dyrefri. 

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 
mandag i ulige uger 1900 – 2000  
samt før blokrådsmødet 1900 – 1930  
(se datoer i kalenderen s. 23) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Lene 49D 5046 4219 13 
xxx xx xxxxxx 23 
Susanne 296B 2272 9258 36 
Verner 433A 5944 8787 44 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 12 01.06.12 – 31.05.13 
Blok 22 01.09.12 – 31.08.13 
Blok 35 01.03.11 – 29.02.12 
Blok 43 01.12.10 – 30.11.11 

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 / Mobil 2423 4106 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   1200 – 1800 
Torsdag   1400 – 1800 

Henvendelser på mail, telefon eller mobil: 
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. 

”BLØD GÅRDMAND” 
Jørgen/vikar  telefon: 2058 6048 
Træffes i Servicecentr. torsdag 1400 – 1800 

BOLIGNET 
Ved problemer kontakt 
Aplus Kundeservice telefon: 36 94 94 94 

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

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. 
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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 bebyg-
gelsens interne infokanal. 
Henv.: BRs Sekretariat tlf.: 4495 4887. 

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 
FURBO Furesø Boligselskab 
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 
ØU Økonomiudvalget 

FURESØ KOMMUNE 

Boligsocialt innovationsprojekt 
Rasmus:  Telefon:  7216 5177 
  Mail:  rtn@furesoe.dk 

GENBRUGSEN 
Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag, torsdag, fredag: 1100 – 1700 

Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. Køb/byt ting og sager, andre 
afleverer. Omsyninger og småreparationer 
af tøj foretages. 

Genbrugsen drives af frivillige. 

IT FOR @LLE 
Netcaféen i Servicecentralen 
@lle @ldre Søndag 1400 – 1600 

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

KATTEPROJEKTET 
Blokrådets projekt vedrørende vil-
de/bortløbne katte. Modtagelse, 
fodring m.v. af bortløbne tamkatte 
koster 75 kr. pr. påbegyndt døgn i 
gebyr ved udlevering af katten 
til ejeren. 

Henvendelse: 
Annelise & Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 

Backgammon klubben 
Sidste torsdag i måneden kl. 1900 
i Seniorklubbens lokaler i nr. 215 
Kontakt: Per   telefon 4499 1157 

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, tlf.: 4495 8426. 
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Fiskeklubben 
Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100 

Litra X 
Nygårdterrasserne 228A 

Klub for interes-
serede i jernba-
ner 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 tlf.: 4495 0627. 

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 tlf.: 4013 9466 

NÆRBIKSEN 
Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 

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

Udbringning 25,- kr. Ring ons-
dag eller fredag kl. 1000 – 1200 
og få varerne bragt om efter-
middagen. 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. 
Hunde- og kattehold skal tilmeldes lejemå-
let på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt). 

RADIO/TV & TELEFONI 
Aplus telefon: 36 94 94 94 
YouSee telefon: 80 80 40 40 
 www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af Aplus: 
Oprettelse: 595,- kr. 
Pakkeskift: 295,- kr. 

Grundpakke:  49,72 kr./md 
Mellempakke:  181,93 kr./md 
Storpakke:  279,34 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Aplus 
Oprettelse:  99 kr. 
Portering af telefonnummer: 300 kr. 
Kontakt Aplus for yderligere information og 
priser. 

YouSee Plus 
kræver minimum mellempakke;  
kontakt YouSee direkte. 

SELSKABSLOKALER 
Nygårdterrasserne 206 

Selskabslokalerne lejes 
ved henvendelse til Ejen-
domskontoret. Plads til 75 
personer. 
To velmøblerede sale, 
garderobe og toiletter. 
Alt i service og køk-
kengrej, komfur og op-
vaskemaskine. Musikan-
læg kan lånes. 
Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 
kr. (inklusiv almindelig rengøring). 
Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 
kr. (inklusiv almindelig rengøring). 
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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 

VARMESTUEN 
Nygårdterrasserne 213 

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

VEDR. »MIDTPUNKTET« 430 OG 431 
MP 430  husstandsomdeles 26.08.10 

Fotos:   
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1725 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

13.09.10 kl. 1800: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg 
til MP 431, der udkommer 28.09.10. 

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: Blokrådssekretariatet 

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 illustratio-
ner dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger! 

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 SEPTEMBER 2010 
 

2. september Blokrådsmøde 1930 Servicecentralen 

13. september Deadline MP 431 1800 Servicecentralen 

13. september BR-FU 1900 – 2000 Servicecentralen 

27. september BR-FU 1900 – 2000 Servicecentralen 

28. september MP 431 udkommer Husstandsomdeles 

11. oktober BR-FU 1900 – 2000 Servicecentralen 

 


