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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 438 
 

til blokrådsmødet torsdag den 5. maj 2011 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 5. april 2011 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 
 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: 

 a. Valg af reservehold til Farum Fjernvarmes generalforsamling (s 10) 
 b. Nedsættelse af Miljøsagsfølgegruppe (s 10) 
 c. Sammenlægning af  

1-rums boliger til 2- og 3-rums familieboliger (s 11) 
 d. Ombygning af  

2-3 boligblokke til andet formål end familieboliger (s 12) 
6. Eventuelt 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 438 
 

Side Indhold 

 3 Kom og se arkitekternes tegninger i Servicecentralen 

 4 Forretningsudvalget orienterer 
 6 Detaljeret referat af det årlige afdelingsmøde 
 6 Brev fra afdelingslæge Harald Meyer om PCB-undersøgelsen 
 7 Besparelserne bliver ved – det er rigtig flot! 
 8 Interessante nyheder fra Ejendomskontoret 

 9 Natlige flyvere i Farum Midtpunkt 

 10 Blokrådssager 
 13 Afregningens time nærmer sig! 
 14 Et hav af udvalg og følgegrupper – tag ud og sæt på opslagstavlen 
 16 Referat af Blokrådsmødet 5. april 2011 
 17 Lune kroner i sparebøssen 
 19 Dyre dråber at hælde ud 

 21 Flot besparelse på vandforbruget 
 23 Er du over 50, så kom på besøg i Seniorklubben 
 24 Praktiske oplysninger 
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Sammenlægning af 1-rums boliger til 2- og 3-rums 
Af Blokrådssekretariatet 

SE ALLE TEGNINGERNE I SERVICECENTRALEN FRA 27. APRIL 2011 

Arkitekternes forslag til ombygning/ 

sammenlægning af 1-rums boliger – 
jf. BR-sag 438.c – kan fra den 27. 
april ses i Servicecentralen. På blok-
rådsmøde 438 vil byggedirektør Rolf 

Andersson  og  projektleder  Christian  

Thorup fra KAB besvare spørgsmål til 

sagen. Nedenstående er eksempel på 
et af de mere avancerede forslag – 
idet man her har skitseret mulighe-
den for at skabe en sydligt beliggende 

hjørnelejlighed med stor terrasse.  
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 

NU ER DET ALVOR!  

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET HAR BRUG FOR FLERE MEDLEMMER  

Børne- og Ungdomsudvalget holder møde torsdag den 12. maj kl. 19:30 i Ser-
vicecentralen, hvor de vil fortælle om udvalgets arbejde.  

VALG AF BEBOERDEMOKRATER TIL MILJØPROJEKTETS FØLGEGRUPPE 

Blokrådet er ad hoc blevet orienteret om muligheden for i forbindelse med PCB 
renoveringen og lavtagerenoveringen at søge Landsbyggefonden om midler til 

et større Miljøprojekt. En del af midlerne der søges om, tænkes blandt andet 
anvendt til renovering af blokkenes indre gangstrøg, sammenlægning af boli-
ger, etablering af miljøstation/genbrugsplads, en række mindre miljøprojekter 
mv. Alt sammen projekter, der – hvis der bevilges de fornødne midler fra 
Landsbyggefonden – skal godkendes af blokrådet før de kan realiseres.  
 
FURBO har besluttet i Miljøfølgegruppen (omfatter ikke PCB og Lavtageprojek-

terne – de har deres egne følgegrupper), at være repræsenteret ved Thomas, 
Susanne, Hans og Gerd. 
 
Blokrådet kan vælge op til 5 medlemmer til Miljøfølge-
gruppen.  

Hvis du er interesseret i at deltage i følgegruppens arbejde, 

skal du vælges af Blokrådet på juni mødet.  

Deadline for indlevering af dit kandidatur til Midtpunktet 
439 er mandag den 16. maj 2011, kl. 18. Din præsentation 
kan sendes pr. mail til blokraad@farum-midtpunkt.dk, 
afleveres personligt eller lægges i sekretariatets brevkasse. 

For yderligere information: kontakt Blokrådssekretariatet 
på tlf. 44 95 48 87. 
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 

PENSIONISTSKOVTUR – FREDAG DEN 13. MAJ 2011 

Furesø  
Boligselskab  
arrangerer igen i år forårs-

tur i det lysegrønne for beboere i  
Furesø Boligselskab – turen er gratis. 

Der bydes på frokost med øl og snaps samt eftermiddags-
kaffe og en lille én. Vi er hjemme igen ved 1700 – 1800 tiden. 

Fredag den 13. maj 2011, afgang kl. 800 fra Ryttergårdsvej 60 og kl. 815 

fra stoppestedet foran Vestblok A ved indkørslen til Bybækterrasserne. 

HUSK: Tilmelding inden fredag den 6. maj 2011 på Ejendomskontoret i FM.  

INGEN HUSDYR –  

UDEN TILLADELSE   

Har du husdyr, skal du inden den 
15. juni 2011 have det/dem regi-

streret på ejendomskontoret.  

Husdyr er hund og kat. 

Ansøgningsskema om tilladelse 

til husdyrhold kan hentes på 

Ejendomskontoret. 

Husk! Max. 4 husdyr pr. bolig. 
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Referat af ordinært afde-
lingsmøde 3. marts 2011 

Af Inga, Blokrådssekretariatet 

I forbindelse med blokrådsmødet 
torsdag den 3. marts 2011 blev der i 
henhold til vedtægterne for Furesø 
Boligselskab afholdt ordinært afde-
lingsmøde kl. 1900 med følgende 

punkter: 

1. Mogens 158/B, blev valgt som 
dirigent og Inga som referent.  

2. Bestyrelsens beretning blev god-
kendt. 

3. Driftsbudgettet for 2011-2012 
blev godkendt under forudsæt-
ning af Blokrådets efterfølgende 
godkendelse inkl. de ændringer, 
som Blokrådet måtte vedtage. 

4. Der var ingen indkomne forslag.  

5. Genvalgte til afdelingsbestyrel-

sen: 
Berit/44D, Gerd/206G, 
Heddy/104A, Lars/440A,  
Michael/441A,  
Steffen/28B & Tina/205C  

Herudover består afdelingsbesty-

relsen af: 
Hans/222F, Jakob/161B,  
Kirsten/34F, Mogens/158B,  
Niels/112E, Per/15H,  
Susanne/296B & Thomas/143F 

6. Der var intet til eventuelt.  

Status for PCB-projektet 

Af projektleder, afdelingslæge 
Harald Meyer 

Allerførst vil jeg gerne takke for den 
store opbakning der har været til 
projektet fra beboernes side. Det 
har været fint at opleve den store 
interesse der har været for indekli-
maet i boligerne, og for at få det un-

dersøgt. 
 Vi fortager de sidste målinger og 
udtagning af fugeprøver i denne 
uge. Status er at vi har foretaget 

luftmålinger fra 82 boliger i Birkhøj-
terrasserne, 20 luftprøver fra de an-

dre blokke, og endelig 20 prøver fra 
fugemasser. Dermed er vi næsten 
nået op på det planlagte antal. 
 Med hensyn til blodprøver er vi 
også næsten nået det planlagte an-
tal, nemlig 289 deltagere. Der var 

lidt færre fra Birkhøjterrasserne, 
men vi nåede det maximale antal fra 
de øvrige blokke, nemlig 150. Der-
med har vi en fin stor kontrolgruppe 

fra de øvrige blokke. 
 Måleresultaterne forventer vi først 

færdige ca. 1. august, så de enkelte 
deltagere får først svar på deres 
prøver i månederne derefter. Herud-
over vil der blive afholdt beboermø-
de, hvor resultaterne fremlægges. 

Venlig hilsen 

Harald Meyer 
Projektleder, Afdelingslæge 

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling 
Bispebjerg Hospital  
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i marts var på 2.830 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for marts var på 3.093 MWh 
Besparelsen var således på  263 MWh 

 
I marts måned blev der igen brugt 8 
% mindre fjernvarme end afsat i bud-
gettet – det er således tredje måned i 

træk, besparelsen er på ca. 8 %. 
 Hermed kan der lægges yderligere 
kr. 265.000,- til side på acontovarme-

regnskabet, så den samlede besparel-
se for året indtil nu er på ca. kr. 
598.000,-. 
 Vi kommer så nok til at bruge lidt 

af opsparingen til at betale for mang-
lende afkøling af fjernvarmevandet, 

da det fortsat kniber for Midpunktet 
at overholde fjernvarmeværkets krav. 
 Budgetmæssigt er der taget højde 

for et afkølingsbidrag på ca. 
370.000,-, men det ser ud til, at reg-
ningen nærmere bliver på ca. kr. 
460.000,-. 

 Husk at du kan være med til at for-
bedre afkølingen af fjernvarmevandet 
ved at fordele dit varmeforbrug på så 
mange radiatorer i lejligheden som 

muligt.  
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Vurdering af marts 2011: 
For tredje måned i træk er be-
sparelsen ca. 8 % i forhold til 
budgettet; når der tages hensyn 
til grad-dagene, har besparelsen 
i marts været på ca. 4½ %. 
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET 

DAG OG NATSÆNKNINGEN ER IGEN EN MULIGHED 

Hvis du har bestilt dag og natsænkning behøver du ikke at gøre noget. Beboe-
re der ikke har bestilt dag-/natsænkning kan opnå en del fordele: 

 Der kan være store besparelser ved at sænke temperaturen når man ikke 

er hjemme. 

 Anlægget kan også sørge for, at der er varme på når man står op om mor-

genen.  

Internetadressen og koder kan fås ved henvendelse på Ejendomskontoret. 

AFMÆRKNING PÅ STAMVEJENE 

Et hold gårdmænd er for tiden beskæftiget med at fjerne resterne af pile og 

nummerhenvisninger på stamvejene. Herefter brændes nye pile og tal ned i 
asfalten, så det tager nogen tid inden alle stamvejene er færdigafmærket. 

FORÅRSRENGØRING 

Et andet hold gårdmænd er sat til at gennemspule spindeltrapper og andre 
udsatte områder. Fremover vil driften tilstræbe at der spules flere gange i løbet 
af året, men det kniber med tid – der bruges nemlig uhensigtsmæssigt meget 

tid på oprydning efter folk der henstiller affald efter forgodtbefindende. 

STOP HÆRVÆRKET  

Billedet – fra kærlighedsstien langs motorvejen – viser med al tydelighed spo-
rene efter uansvarlige hundeejeres ”pitting” af deres kamphunde. Da vi tilsva-
rende har ødelagte træer oppe på "kødbenet" ved hjørnet Frederiksborgvej/ 
Slangerupvej, frygter vi at hærværket breder sig. 

Hvis du har kendskab til 
hundeejeren/ejerne som 
”pitter” deres hunde op 
ad Farum Midtpunkts 
træer, kan du kontakte 
Ejendomskontoret eller 

Blokrådssekretariatet. 
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Flagermus i Farum Midtpunkt 
Af Alf, 201D – formand for Danmarks Naturfredningsforening i Furesø kommune 

Nogle mennesker synes at flagermus 
er vældig spændende, og andre sy-
nes at de er uhyggelige. Måske har 
du ikke tænkt på at flagermus kan 
være nyttedyr, en enkelt flagermus 

æder op til 100 insekter på en natlig 
flyvetur. Flagermus æder mest myg, 
som ellers flyver ind af vinduerne og 
stikker os imens vi sover, men fla-
germus æder også forskellige ska-

dedyr som kan angribe vores blom-

ster, træer og buske. 
 Flagermus er truede dyr, de er 
derfor beskyttede og fredede alle de 
steder de bor, i gamle hule træer, 
men også i bygninger. Det skal dog 
nævnes at én af arterne, sydflager-

musen, kan være smittebringer af 
rabies, så man skal aldrig røre en 
syg flagermus. 

 
Foto: Alf Blume 

Skal vi hjælpe flagermusene? 

Mange beboere har set flagermus 
flyve i skumringen over Farum 
Midtpunkt. Vi ved i Naturfrednings-
foreningen ikke præcis hvilke af de 
17 forskellige arter af flagermus, der 
lever i Danmark, det drejer sig om, 
men i løbet af forsommeren vil med-

lemmer af Naturfredningsforeningen 
begynde at undersøge dette. Vi ved 

heller ikke om der sover flagermus 
om dagen i selve Farum Midtpunkt; 
der er sådan set muligheder for det i 
nogen af vores ældre træer og endda 
i vores blokke – måske under f.eks. 

nordvendte cortenplader. 
 Det er muligt at vi her i Farum 
Midtpunkt kan hjælpe flagermus, så 
de ikke går tilbage i vores område. 
Vi skal først få registreret hvor de er 

nu, så vi ikke generer dem, dernæst 

kan vi, hvis der er beboerinteresse 
for det, sørge for at de får nye boli-
ger hvor de kan opholde sig om da-
gen – man kan lave flagermusekas-
ser lige som man laver fuglekasser, 

de kan opsættes i mørke kroge af 
kældrene på steder hvor de ikke ge-
nerer mennesker. 

Ture i Farum Midtpunkt 

De ture DN-Furesø planlægger at 

lave i Farum Midtpunkt, er åbne for 

alle. Man vil på turene lytte, via 
medbragte detektorer, efter hvilke 
arter der måtte være her, hvor de 
bor og hvor de fouragerer. Turene vil 
så vidt muligt blive opslået på in-
tern-TV og på Farum Midtpunkts 

hjemmeside.  
 Ture vil også, hvis det er muligt, i 
forvejen blive annonceret i Furesø 
Avis; turene foregår typisk mellem 
klokken 21 og 23.  

 Forfatteren af denne artikel ved 

godt at der er nogle mennesker der 
ikke kan lide flagermus, men jeg er 
dog overbevist om at når man lærer 
disse besynderlige væsener bedre at 
kende, så stiger ens respekt for dem 
og man kan i stedet nyde synet af 

dem mod aftenhimmelen uden at 
gyse, når de fanger insekter i mas-
sevis.  
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BR-sag 438.a:  

Valg af reservehold til Farum 

Fjernvarmes generalforsamling 

Forslagsstiller:  
Hans, Teknik/Miljø Udvalget 

På den årlige generalforsamling i 
Farum Fjernvarmeværk (torsdag 
den 29/9 kl. 1700) har de almene 

boligorganisationer i Farum 20 
stemmer. Det samme har de private 
andelshavere – alle parcelhusejerne. 

Tidligere havde hver enkelt parcel-
husejer én stemme, og f.eks. Farum 
Midtpunkt havde også én stemme. 

Det gjorde det vanskeligt at opnå en 
retfærdig fordeling af visse af de ud-
gifter, der er forbundet med fjern-

varmeværket, f.eks. ledningstabet. 

Farum Midtpunkt betalte i årevis 
næsten halvdelen af Farum Fjern-
varmeværks ledningstab, selvom vi 
kun var årsag til en lille del af det. 
Men det var ikke til at få lavet om 

på grund af magtfordelingen på ge-
neralforsamlingen. 

Efter årelange kampe blev loven 
ændret, så stemmefordelingen skal 
være retfærdig, og for ikke at blive 
løbet over ende igen, er det selvføl-

gelig vigtigt, at de almene boligsel-

skabet møder med de 20 stemmer, 
de har ret til. 

Men hvert år glemmer nogle af de 
almene boligselskaber at sende 
stemmeberettigede. Derfor træder vi 
til og stiller med et reservehold, så 

vi sikrer boligselskabernes 20 
stemmer. 

Blokrådet bedes derfor – i lighed 
med de foregående år – vælge et re-
servehold til at supplere op med i 
nødstilfælde. 

Følgende foreslås til reserveholdet: 

Kirsten/34F 
Niels/112E 
Hanne/402F 

Susanne/269B 
Verner/433A 
Thomas/143F 

Don/64E 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger ovennævnte reser-
vehold til årets generalforsamling i 
fjernvarmeværket. 

BR-sag 438.b: Nedsættelse  

af Miljøsagsfølgegruppe 

Forslagsstiller: Miljøgruppen 

Som fortalt på flere blokrådsmøder 
har en arbejdsgruppe bestående af 
beboerdemokrater fra flere udvalg, 
driften og byggefunktionen hos KAB 
på opfordring af Landsbyggefonden 
arbejdet med forskellige ideer og til-

tag, der kan være med til at gøre 

vort område mere interessant for 
tilflyttere.  

Det er jo ikke nogen hemmelighed, 
at vi det sidste årstid har haft ud-
lejningskrise, så ud fra tanker om at 
nedslidning kan være medskyldig i 

dette, har vi arbejdet på forskellige 
fronter, og er nu så langt at det er 
på tide at nedsætte en følgegruppe 
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der kan følge sagen gennem de for-
skellige processer: samarbejdet med 
kommunen, projektledelse etc.  

Organisationsbestyrelsen har valgt 
at Hans, Gerd, Susanne og Thomas 

er medlemmer af følgegruppen. An-
dre beboerdemokrater fra arbejds-
gruppen skal vælges af Blokrådet, 

når følgegruppen er nedsat. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager nedsættelse af 

en miljøsagsfølgegruppe. 

BR-sag 438.c:  

Sammenlægning af 1-rums boliger 

til 2- og 3-rums familieboliger 

Forslagsstiller: Miljøgruppen og  
projektleder Christian Thorup/KAB 

Baggrunden 

I Farum Midtpunkt er der i øjeblik-

ket ca. 390 1-rums boliger. Hoved-
parten af dem – ca. 340 stk. – ligger 
i terrassehusene, mens de resteren-
de ligger i Vestblokkene. 

Med baggrund i udlejningskrisen i 

Farum Midtpunkt og med ønsket 

om at kunne tilpasse boligudbuddet 
til efterspørgslen, er der iværksat en 
undersøgelse af mulighederne for 
boligsammenlægninger for at skaffe 
flere af de efterspurgte 2- og 3-rums 
boliger. 

Effekten af sammenlægningerne vil 

medføre, at udbuddet af 1-rums bo-

liger mindskes, og at Farum Midt-
punkt forhåbentlig vil opleve en me-
re stabil udlejningssituation. 

Mulighederne 

De foreløbige undersøgelser viser, at 

det vil være muligt at sammenlægge 
ca. 186 stk. 1-rums boliger til ca. 
124 stk. 3-rums boliger, hver på ca. 

80 m².  
 Herudover kan fællesarealet i 
blokkenes sydlige ender sammen-

lægges med den tilstødende 1-rums 
bolig. Det vil give ca. 14 stk. store 2-
rums bolig på ca. 90 m² og med mu-
lighed for evt. glasinddækket altan. 

Endelig er der mulighed for i Vest-
blokkene at sammenlægge ca. 25 

stk. ungdomsboliger med den tilstø-
dende bolig og på den måde skaffe 

ca. 25 stk. 3-rumsboliger på hver 
ca. 70 m². I den forbindelse kan der 
arbejdes med at inddrage et areal af 
boligen til at udvide altanarealet 

med. 

Hvis alle muligheder for sammen-
lægninger benyttes, vil der være ca. 
112 stk. 1-rums boliger i Farum 
Midtpunkt, ca. 110 stk. på 54 m² og 
ca. 2 på 24 m². 

Huslejekonsekvenser: 

Det er ikke muligt på nuværende 
tidspunkt at give et sikkert oplæg til 
huslejen i de sammenlagte boliger, 
men principperne for den kommen-
de husleje i de sammenlagte boliger 
vil være, at man tilstræber et husle-

jeniveau, som afspejler den eksiste-
rende husleje i eksisterende boliger 
med et tilsvarende antal rum. 
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Det vil sige, at en ny 3-rums bolig i 
terrassehusene på ca. 80 m² vil ko-
ste ca. 7.100 kr. om måneden, inkl. 
vand, varme og antenne i 2011-tal. 

En ny 2- rums bolig på ca. 90 m² i 

sydgavlene af terrassehusene vil ko-
ste ca. 8.100 kr. om måneden, inkl. 
vand, varme og antenne i 2011-tal. 

En ny 3-rums bolig på ca. 70 m² i 
Vestblokkene vil koste ca. 6.300 kr. 
om måneden, inkl. vand, varme og 

antenne i 2011-tal. Ekstra bidrag til 
udvidelse af altanen er ikke bereg-
net, men forventes at kunne indar-
bejdes i ovenstående husleje. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender principperne 
om ombygning af små lejligheder i 
Farum Midtpunkt efter ovenstående 

beskrivelse. Endeligt omfang og øko-
nomi besluttes senere. 

BR-sag 438.d:  

Ombygning af 2-3 boligblokke til 

andet formål end familieboliger 

Forslagsstiller: Miljøgruppen 

Furesø Kommune arbejder i øjeblik-
ket med ideoplæg til anvendelse af 

Bybækskolen og udbygning af midt-

byen. I den forbindelse har der væ-
ret afholdt nogle møder mellem den 
kommunale forvaltning, Furesø Bo-
ligselskab og KAB. På disse møder 
kom det frem, at kommunen står 
overfor at skulle bygge ca. 60 pleje-

hjemspladser. Det har medført ide-
en om at ombygge en eller flere 
blokke i Farum Midtpunkt til andre 
almene funktioner som for eksempel 

plejehjem, seniorbofællesskaber, be-
skyttede boliger for psykisk syge 
mv. Foreløbige vurderinger har vist 
at dette er økonomisk muligt.  

I Byrådet er man begyndt at bear-

bejde ideen om et plejehjem i Farum 
Midtpunkt i det politiske bagland. 
Det vil derfor være en god ide at vi 

ligeledes tilkendegiver om der er in-
teresse for sagen i Farum Midt-
punkt. Det er klart, at der er mange 

ting og forhold der skal bearbejdes, 
før Blokrådet kan give sit endelige 
tilsagn. Omvendt er der ingen grund 
til at bruge kræfter på sagen, hver-
ken hos os, kommunen eller KAB, 
hvis der ikke er interesse for sagen i 

Farum Midtpunkt.  

Blandt de umiddelbare fordele ved 

sagen kan nævnes: 

 Boliger for seniorer og ældre, som 

er centralt placeret tæt på Bytor-
vet og stationen. 

 Beboere fra Midtpunktet kan som 

ældre blive i det miljø de kender. 

 Fordele ved fysisk at kunne ind-

flette sagen i udbygningen af 
midtbyen. 

 Afhjælpning af fremtidige udlej-

ningsproblemer i Farum Midt-
punkt. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen 

Afstemningstema: 

Blokrådet udtrykker interesse for at 
ombygge enkelte blokke til andet 
formål end ”familieboliger”, og ved-

tager at der fra boligselskabets side 
kan arbejdes videre med sagen. 
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Aflæsning af vand og varme maj 2011 
Af Blokrådssekretariatet 

Så er tiden inde til at Brunata skal ind i boligerne for at aflæse vand- og var-
memålerne. I slutningen af april modtager du i din brevkasse varsling om 
hvornår de skal ind i din bolig.  
 

Dato Nummer 

04.05 2 – 38 

05.05 39 – 77 

06.05 78 – 87 

06.05 101 – 129 

09.05 130 – 168 

10.05 Opfølgning 

11.05 201 – 232 

12.05 233 – 270 

13.05 271 – 301 

16.05 Opfølgning 

17.05 401 – 428 

18.05 429 – 456 

19.05 Opfølgning 

23.05 Opfølgning 
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Blokrådets udvalg og følgegrupper 
Af Blokrådssekretariatet 

OVERSIGT OVER BLOKRÅDETS UDVALG 

NAVN ADRESSE TELEFON KONTAKTPERSON 

Bladudvalget (BU) 

Berit Sandfeld 44D 2144 3493  
Inga Seier Petersen Blokrådssekretariatet 

Blokrådets Forretningsudvalg (BR-FU) 

Hanne Lenz 402F 3690 1988 
Inge Rasmussen 262A 4495 7607 

Niels Kjerulff 112E 5048 1744 
Steffen Hertz 28B 3690 0584 

Bolignetudvalget (BNU) 

Baldur Norddahl 273F 2333 0020  
Mads Bennedbæk 417F 4434 1341 
Bjarne Zetterström 285D 4495 1598 

Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg (BFU) 

Thomas Jensen 143F 2711 7725  
Jakob Nielsen 161B 4495 5868 

Boligudvalget (BOU) 

Mads Bennedbæk 417F 4434 1341  
Bjarne Zetterström 285D 4495 1598 

Don Krusager 64E 5090 7094 
Tina Winkler 205C 2360 4616 
Kirsten Nielsen 34F 4495 0344 

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) 

Linette Pontoppidan 446A 2345 6778  
Steffen Wittrup 31C 5316 1042 

Driftsbudgetudvalget (DBU) 

Gerd Karlsen 206G 4495 4775  
Hans Laustsen 222F 4495 5320 
Mogens Dalboe 158B 4499 9222 
Verner Gravesen 433A 5944 8787 

Skt. Hans Festudvalget (FEST) 

Gerd Karlsen 206G 4495 4775 
Hans Laustsen 222F 4495 5320 
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NAVN ADRESSE TELEFON KONTAKTPERSON 

Friarealudvalget (FAU) 

Hans Laustsen 222F 4495 5320  
Christian Hequet 149D  
Hedy Westh 104F  
Jes S. Nielsen 150D 5045 1455 

Handicapudvalget (HCU) 

Kirsten Nielsen 34F 4495 0344  

Strukturudvalget (STU) 

Baldur Norddahl 273F 2333 0020  
Berit Sandfeld 44D 2144 3493 
Lars Kristensen 440A 2544 6323 

Lillian Olsen 441A 2244 3113 
Mogens Dalboe 158B 4499 9222 

Niels Kjerulff 112E 4495 9069 
Sv. Mich. Olsen 441A 3142 6469 

Teknik/Miljøudvalget (TMU) 

Gerd Karlsen 206G 4495 4775  
Niels Kjerulff 112E 4495 9069 
Mogens Dalboe 158B 4499 9222 

Hans Laustsen 222F 2961 7213  

Økonomiudvalget (ØU) 

Hans Laustsen 222F 2961 7213  
Jakob Nielsen 161B 4495 5868 
Verner Gravesen 433A 5944 8787 

OVERSIGT OVER BLOKRÅDETS FØLGEGRUPPER 

Bolignet- og døraflåsningsprojektet 

Baldur Norddahl 273F 2333 0020 
Mads Bennedbæk 417F 4434 1341 
Bjarne Zetterström 285D 4495 1598 

Lavtageprojektet 

Gerd Karlsen 206G 4495 4775  
Hans Laustsen 222F 2961 7213  
Jakob Nielsen 161B 4495 5868 

PCB-projektet 

Gerd Karlsen 206G 4495 4775  
Hans Laustsen 222F 2961 7213  

Verner Gravesen 433A 5944 8787 
Thomas Jensen 143F 2711 7725 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 437 5. april 2011 
 

1. Godkendelse af dirigent (Niels/112E) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra marts 2011 (Godk. m/bemærkn.) 

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

c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Genindførelse af tilladelse til husdyrhold (18/2/0) 
b. Nej til Midtpunktet som  (tema 1: 8/10/0) 

affaldssorterings-, genbrugs- og losseplads (tema 2: 7/11/1) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 
A Gerd 206G 44954775 

 Hans 222F  
 Ellinor 227C 44954654 
 Tina 205C 23504616 

11 Steffen 28B 53122157 
 Steffen 31C  

14 Don 64E 50907094 
16 Trine 82F  
21 Niels 112E  

25 Jes 150D  

Blok Navn Adr. Telefon 
 Christian 149D  

26 Mogens 158B 44999222 
 Bente 168D  
33 John 263B 20336105 

35 Kevin 289C  
 Sven 277A  

41 Claus 402F  
 Hanne 402F  
44 Verner 433A  

45 Eva  448A  

Gæster: 
Frank Carlsen/KAB 

 
 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Niels/112E blev godkendt som diri-

gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden 
bemærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra marts 2011 

Referatet blev godkendt med følgende 
bemærkninger: 

Mogens 158/B – slåfejl i referatet, 
side 27: Det korrekte tidspunkt i af-

stemningstemaet er 11 – 20 efter øn-
ske fra blok A og ikke som anført 11–
21. 

Verner 433/A – fejl i referatet, side 

19: Jeg er citeret forkert, det var ikke 
mig der blev interviewet. ”Jeg sagde – 
jeg havde hørt 3 radioudsendelser, 

hvor de sagde noget vrøvl alle 3 gange 
om 3 forskellige ting.” 
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4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

Forårsrengøring med mere 

Gårdmændene er i gang med at give 
samtlige spindeltrapper en grundig 

omgang rens med højtryksspuler. 

Maling af udvendigt træværk i By-
bæk- og Palthomterrasserne inklude-

rer også træværket på fællesterras-
serne. 

Firmaet der vandt rengøringsentre-
prisen, som omfatter vask af trapper 

og reposer inde i blokkene, starter 
den 1. maj 2011. 

Nyt BR-FU medlem 

Velkommen til Inge fra Blok 33, som 

desværre ikke kan være til stede i af-
ten. 

Budget 2011-2012  

– FAU-forsøg med hastigheds-

dæmpende foranstaltninger 

Med henvisning til referat fra BR-
møde 436 (Midtpunktet 437, side 23) 
skal endnu engang præciseres, at der 
i budgettet for 2011-2012 under kon-

to 119 – er anført udgiften til ét ha-
stighedsdæmpende forsøg, på én 
stamvej, hvilket ikke entydigt fremgår 

af teksten i Budgetoplægget. 
 Bemærk! Iværksættelse af det på-
gældende forsøg kræver en forudgå-

ende BR-beslutning. 

BR-FU HAR FRA MOGENS/158B 

MODTAGET FLG. INDLÆG: 

”Uvedkommende  
brug af containere: 

Observerer man køretøjer der ikke 
kendes som boende i FM bør man no-
tere tid, sted, registreringsnummer, 
farve, fabrikat og meddele det 

til ejendomskontoret, der så vil sørge 
for politianmeldelse. 

Praksis: 

I Midtpunktet side 8 er der, under 
overskriften: 
BR-sag 437.b – KOMMENTAR TIL 

MOGENS SAGSFREMSTILLING  
indlæg af Gerd/206G. 

Samme indlæg er på hjemmesiden 
samme dag som BR-sager er offent-

liggjort. Nævnte indlæg kan umuligt 
være indleveret til Bladudvalget inden 
deadline, da Gerd først kan have 
kendskab til nævnte BR-sag ved of-

fentliggørelse 24/3. 

Det bedes venligst oplyst, hvor beboe-
re kan se BR-sager inden de offentlig-

gøres og tids nok til, at man kan nå 
at kommentere disse og få kommen-
tarer med i samme udgave af Midt-
punktet som BR-sag offentliggøres. 

VARMEØKONOMI 

Status pr. 31. marts 2011: 

Variabel fjernv. kr. 15.496.621,- 
Aconto rådighed kr. 16.095.091,- 
Overskud kr. 598.470,- 

Så blev der lagt kr. 265.000 mere i 
”sparebøssen”: 
Midtpunktet brugte i marts måned ca. 
8 % mindre fjernvarme end afsat i 
budgettet.  
Derfor kunne der lægges yderligere 
ca. kr. 265.000,- i ”sparebøssen”, så 
acontovarmeregnskabet nu viser et 
overskud på ca. kr. 598.000,-. 

Det luner, når året skal afregnes 
endeligt! 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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Svar: BR-FU og sekretariatet 
1) At BR-sager der omfatter igangvæ-

rende udvalgsarbejde altid sendes til 
udvalget for kommentering med me-
re. I dette tilfælde fik Mogens, i lighed 
med de øvrige TMU medlemmer, mu-

lighed for at kommentere BR-sag 
437.b. Et udvalgsmedlem – Gerd/ 
206G, sendte en kommentar til BR-
FU/sekretariatet – det er den der er 

trykt i dette nr. af Midtpunktet. 

I mail af 29. ds. skrev BR-sekretaria-
tet flg. til Mogens Dalboe: 

Hej Mogens 

Da bladudvalget/sekretariatet mod-
tog din BR-sag den 14.ds. blev den 
videresendt til TMU – hvilket er meget 

naturligt, da sagen henhører under 
dette udvalg. Gerd er medlem af ud-
valget og har derfor haft mulighed for 
at kommentere den af dig stillede BR-

sag. 

mvh 
Inga 

Stop vanviddet: 

Stop vanviddet 
– stop møj, støj- og  
udstødningshelvedet  

– sig nej til, at flere hundrede be-
boere dagligt skal leve i støjhelvede 
og med stærkt forurenende omgi-
velser fra røg, støv, møj og dieselos 

fra losseplads tæt foran deres boli-
ger. 
 Stop placering af losseplads på 
vendeplads, hvor 40-50 lastbiler 

dagligt skal læsse affald af og ma-
skiner og værktøjer dagligt skal 
sortere affald. 

 Alt dette skal foregå 8-12 meter 
foran 40-50 boliger og tæt på et be-
tydeligt antal nærtliggende boli-
ger.Dieselos, støv, møj, støj og larm 

bliver hverdag for flere hundrede 

beboere. 

 Dertil, at beboere langs stamvej 
dagligt skal leve med støv, støj og 
dieseludstødning fra ca 50 lastbiler 

der kører frem og tilbage mellem kl 
7 og kl 16. 
 Mød op til Blokrådsmøde tirsdag 

5/4 og sig nej til tåbeligheder. Stop 
vanviddet. 

For yderligere info: 
Mogens Dalboe/158 B, 

44 999 222 / 2330 9122, 

Mogens@Dalboe.dk 

Lørdag 2. april blev opslag som vist i 
rammen ovenfor ophængt på alle 

blokkes opslagstavler. 
 Få timer senere var alle opslag fjer-
net. En ganske systematisk aktivitet 
må man sige. Skulle nogen vide hvem 

der på denne usmagelige måde ned-
gør beboerdemokratiet anbefales det, 
at give pågældende et minikursus i 
god adfærd og demokratiforståelse. 

Som det ses, var pågældende opslag 
forsynet med navn, bolig, tlf og e-
adresse. Så ønskede man at drøfte 

det, kunne man henvende sig. Bekla-
geligvis valgte man den mest primiti-
ve måde – at fjerne det. Usselt og en 
hån mod Midtpunktets beboerdemo-

krati. 

Opslagets budskab – som man kan 
være enig eller uenig i – er meget re-

levant da det opfordrer til gentænk-
ning af projekt der vil være til gene 
for rigtig mange beboere. Nemlig støj, 
dieselos og betydelige støjgener ved 

etablering af affaldssorterings, – gen-
brugs- og losseplads på Bybæk ven-
deplads. 

I bolignumre direkte over og ved si-

den af stamvej er der 12 vestvendte 
boliger (6 A/D og 6 E/F) og 18 øst-
vendte boliger (6 A/B, 6 E/F under- 

og 6 E/F overetager) der generes di-
rekte af trafik fra stamvej. 
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 Med 6 blokke er det 180 boliger 
(E/F under+over). Dertil et lige så 
stort – om ikke større antal boliger 

beliggende i støjafstand, der generes 
af dieseludstødning, sodpartikler og 
støj fra trafik på stamvej. Med dagligt 

40-50 lastbilskørsler udover nuvæ-
rende trafik, er det en voldsom øget 
belastning. 

Affaldssorterings-, genbrugs- og los-

seplads er foreslået etableret på By-
bæk vendeplads der er ca. 30 meter i 
diameter + beplantning – breder sig 
over 3 bolignumre á 12 meter. Det 

betyder at containere og værktøjer til 
affaldsbearbejdning placeres 8-12 
meter foran 40-50 boliger og med 3-4 

gange flere boliger i syns, støj, lugt og 
høreafstand. 
 Her skal 40-50 lastbiler dagligt til-
køre affald der skal fordeles i 'et nød-

vendigt antal containere og bearbej-
des af de nødvendige værktøjer'. Det 
oplyses, at containere skal have ind-
byggede komprimatorer der kompri-

merer affaldet hver gang der tilføres 
noget. Det bliver et støv, dieselos, lugt 
og støjhelvede for rigtig mange beboe-

re. Det kan vi ikke være bekendt. 

Lad os gentænke muligheder. Lad 
Blokrådet få faktuelle kendsgerninger 
på bordet og et antal løsningsforslag 

til drøftelse.” 

BR-FU erindrer om at der i april 

er indkaldt til følgende møder – 

hvor alle FM-beboere er velkomne 

 Friarealudvalget mødes tirsdag 

den 12. april, kl. 16:30 

 Bladudvalget mødes torsdag den 
14. april, kl. 18:00 

 Teknik- og miljøudvalget mødes 
tirsdag den 26. april, kl. 16:30 

 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Udvalget indkaldes til møde med for-
retningsudvalget den 11. april 2011, 

kl. 19:30 

4.c Andre udvalg 

Aflåsningsprojektet 

RUKO har fundet en løsning på pro-

blemet med ekko på svartelefonen, og 
det forventes at blok 46 kan startes 
op i løbet af meget kort tid. Så snart 
vi ser at alt virker tilfredsstillende 

ENERGIHJØRNET 

Det er blevet  
dyrere at bruge vand! 

… eller rettere at komme af med 
vandet. 

Vand fra Furesø Vandforsyning ko-
ster fortsat kr. 6,25 pr. m3.  
Vandskatten er også fortsat de sam-
me kr. 6,25 pr. m3.  

Men at komme af med vandet er ble-
vet dyrere … ikke meget, men dyrere 
er det blevet. 
 Furesø Spildevand A/S, der ejes af 
Furesø Kommune, har hævet afløbs-
afgiften fra kr. 45,- pr. m3 til kr. 45,84 
pr. m3.  

Det samlede resultat bliver, at udgif-
ten til vand er steget med 1,46 %, så 
én m3 vand fremover vil blive afregnet 
med kr. 58,34. 

Med et samlet forbrug i Midtpunktet 
på ca. 160.000 m3 pr. år, stiger den 
årlige udgift til vand således med ca. 
kr. 135.000,-.  

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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omkring blok 46, vil der blive udar-
bejdet en tidsplan for resten af Farum 
Midtpunkt. 

Bolignetudvalget 

Onsdag den 23. marts 2011 var ud-
valget til møde med Dansk Kabel TV 
med henblik på optimering af kunde-

services betjening af Farum Midt-
punkt, opfølgning på båndkapacitet, 
drøftelse af beboerhenvendelser til 

BR-sekretariatet vedr. udfald af TV-
kanaler i dele af Farum Midtpunkt 
med mere – mere herom i Midtpunk-
tet 438. 

Debat om meddelelser mv.: 

Dirigenten henstillede, at indlæggene 
vedr. affaldssagen fra Mogens/158B’s 
debatteres sammen med BR-sag 

437.b 

Frank/KAB – pointerede – i forbindel-
se med Mogens indlæg om at uved-
kommende brug af FM’s containere 

bør anmeldes til ejendomskontoret, 
der herefter politianmeldt episoden – 
at det fordrer, at anmelderen detalje-

ret kan dokumentere at ulovligheden 
har fundet sted. 

Gerd/FURBO – Vi har holdt Handle-
planudvalgsmøde med Furesø kom-

mune for første gang i et år. I mødet 
deltog borgmesteren, kommunale 
embedsmænd, repræsentanter fra 
Blokrådet & Furesø Boligselskab 

samt ”embedsmandsgruppen”. 
 På mødet fik vi en opdatering på 
hvad der sker i forbindelse med de 

uroligheder der jævnligt har været 
forbundet med FM. Hvad angår de 
unge der hænger ud, ser det ud som 
om man har mange gode tiltag og 

kommunale aktiviteter på vej for at 
indfange de unge og hjælpe dem på 
vej ind i fritids- og arbejdslivet. Som 
helhed er det mit indtryk, at man bå-

de fra SSP og Politiet synes at det går 
væsentligt bedre. 

 En del af de unge – vi har hørt no-
get grimt om – bor ikke i FM. Og så 
går der et rygte – som jeg spurgte di-

rekte til: Rygtet går på, at når ham 
der er inde at bure kommer ud, så 
sker der noget igen. Svaret var ”at det 

har de ikke et eneste eksempel på.” 
Så det er altså en vandrehistorie. 
Omfanget af de ting der sker, er hel-
digvis ikke som for år siden. 

Berit/44D – Det kan godt være at 
rygterne er sejlivede, men muligheden 
for, at dem det går ud over er bange 
for at anmelde episoden, foreligger jo 

også. 

Hans/FURBO – Vi har fra bestyrelsen 
og relevante udvalg arbejdet med et 

genopretnings-/Miljøprojekt. Nu er vi 
så langt at der inden 1. maj 2011 
indsendes en SKEMA A ansøgning. 
Den kommer til at indeholde PCB-

sagen, lavtage-sagen og en samling 
miljøsager, hvori blandt andet indgår 
renovering af blokkenes indre gang-
strøg. 

 I forbindelse med miljøsagen skal 
Blokrådet i lighed med PCB- og lav-
tage-sagen vælge medlemmer til en 

følgegruppe. Der vil på næste BR-
møde komme en BR-sag om nedsæt-
telse af en sådan følgegruppe. Samti-
dig er der mellem FM og kommunen 

en dialog i gang om udbygningen af 
Midtbyen – herunder muligheden for 
at ombygge et par blokke i terrasse-
husene til plejehjem og oldekoller mv. 

Også her vil blive rejst en BR-sag. 
Herudover vil Blokrådet på næste BR-
møde blive præsenteret for en BR-

sag, hvori indgår ombygning og sam-
menlægning af mindre boliger til stør-
re. 

Gerd/FURBO – fortalte, at kommu-

nen i nær fremtid har behov for man-
ge plejeboliger, og at et par af terras-
sehusene kunne indrettes.  Løst skit-

seret er kommunen af FURBO/KAB 
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blevet præsenteret for en plan, hvori 
en boligbloks øverste etage indrettes 
til administration, i gangstrøniveauet 

indrettes plejeboligerne, og i nederste 
plan indrettes træningsfaciliteter mv. 

Hans/FURBO – præciserede, at der i 

øjeblikket absolut kun er tale om rå-
skitser. Det er os der skal tage stilling 
til, om vi vil nedlægge boliger til for-
målet. 

Mogens/158B – opfordrede til, at vi er 
mere informative i bladet om hvad 
der foregår. 

Berit/44D – erindrede om, at Hans 

lige havde sagt, at det er Blokrådet 
der bestemmer. 

Gerd/FURBO – Kommunen har holdt 

en del dialogmøder, hvor borgerne 
har været inviteret. Farum Midtpunkt 
har også været repræsenteret – Mo-
gens har blandt andet deltaget. Da vi 

i Midtpunktbladet ikke har opsøgen-
de journalistik, er det muligt for del-
tagerne at levere færdigskrevne ind-
læg om disse møder i »Midtpunktet«. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 437.a: Genindførelse  
af tilladelse til husdyrhold 

Bente/168D – tror ikke på, at et krav 
om pligten til registrering af husdyr 
ændrer noget som helst. De der an-
melder deres husdyr, er dem der i 

forvejen overholder reglerne.  De øvri-
ge – fortsætter med at gøre som det 
passer dem. 

Berit/44D – spurgte til sanktionsmu-

lighederne: Hvad sker der med beboe-
re, der ikke overholder reglen om at 
indhente tilladelse til husdyrhold? 

Sven/277A – Så vidt jeg forstår, har 
vi allerede via husordenen hjemmel til 
at gennemføre de sanktioner der er 
nødvendige i henhold til Husordenen. 

Så, der er jo ingen grund til yderligere 
foranstaltninger. 

Gerd/206 G – forklarede, at det sank-

tionsmæssigt er en fordel at beboere 
med husdyr er registreret. Overholder 
ejerne ikke pligten til at indhente til-

ladelse til husdyrhold, kan lejemålet 
ophæves. Så, retsligt står vi stærkere 
ved at genindføre kravet om, at bebo-
ere med husdyr skal have tilladelse til 

det pågældende husdyr. 

Sven/277A – spurgte til antallet af 
sager, der er blevet forsøgt gennem-
ført. 

Gerd/206G – efter at vi vedtog den 
mere løse formulering om husdyr-
holdsregler i henhold til husordnen, 

har der ikke været nogle, men jeg har 
kendskab til tidligere sager: I 80’erne 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. marts 2011: 

Juni 06 – mar. 07: (ref.) 178.136 m3 
Juni 09 – mar. 10: 148.240 m3 
Juni 10 – mar. 11:   132.799 m3 

Besparelse  
i forhold til sidste år: ca. 10½ % 
i forhold til  referenceåret: ca. 25½ % 

Som tidligere, anser vi den reelle be-
sparelse ca. 4 %-point mindre, da en 
del af besparelsen skyldes de p.t. 
mange tomme lejligheder. 

Tages der højde for det, kan årets 
besparelse i forhold til referenceåret 
gøres op til ca. kr. 2,2 mio. 

Én m3 vand koster kr. 58,34. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 



  

 22 

og 90’erne har vi haft udsættelser på 
grund af husdyrhold, hvor dyrene – 
imod reglerne – ikke var registreret. 

Tina/205C – Alle hunde i Danmark 
skal være ID-mærket med enten tato-
vering eller chip. Man skal, hvis den-

ne sag vedtages, ved registrering op-
lyse nummeret – i tvivlstilfælde, om 
det nu er den ene eller anden vovse, 
kan man læse den med en skanner. 

Det kan derfor forenkle tingene me-
get, at man har registreret hvad kræ-
et er for én. 

Afstemning:  

Vedtaget 18 for, 2 imod og 0 undlod 

at stemme.  

BR-sag 437.b: Nej til Midtpunktet 
som affaldssorterings-, genbrugs- 
og losseplads 

Dirigenten bevilgede læsepause med 

henblik på, at forsamlingen efterføl-
gende kunne drøfte Mogens supple-
rende indlæg til BR-mødet. 

Ingen debat hvorefter man gik direkte 
til afstemningstema 1. 

Afstemningstema 1: 

Forkastet 8 for, 10 i mod og 0 undlod 
at stemme. 

Kirsten/ 31E – undrede sig over, at 

den midlertidige genbrugsplads pla-
cering i anden sammenhæng blev 
nævnt som permanent. 

Hans/FAU – forklarede, at vi starter 

med et forsøg, men at det investe-
ringsmæssigt er mest hensigtsmæs-
sigt, at placeringen – hvis ellers ste-
det kommer til at fungere efter hen-

sigten – overgår til at være perma-
nent: 
 De tiltag der skal til for at få en vel-

fungerende plads, hvor hverken be-
boere eller ansatte udsættes for 
uhensigtsmæssige gener, fordrer in-

vesteringer. Så, for ikke at miste pen-
ge skal der tænkes langsigtet. 
 Hvad angår kildesortering tæt på 

boligen, opgav FM i 2004/2005, efter 
et forsøg, denne fremgangsmåde. For-
søget blev evalueret af Cowi. 

Herefter debat om urafstemning, in-
formationskravet og omkostningerne 
ved at gennemføre en urafstemning i 
henhold til Mogens ønske.  

Afstemningstema 2: 

Forkastet 7 for, 11 i mod og 1 undlod 
at stemme. 

6. Eventuelt 

Bente/168D – I forbindelse med en 
meget konkret episode forsøgte jeg at 

få hjælp fra SSP (det udgående team 
fra Ungehuset – ref. bemærkning); da 
de hørte hvad det drejede sig om, 
henviste de mig til at kontakte politi-

et. Da jeg ringede 114, blev jeg stillet 
om fra den ene station til den anden, 
som stillede mig om til en tredje, der 

klikkede ud – hvorefter jeg opgav. 

Jes/Blok 25 & Sven/Blok 35 bemær-
kede, at deres blokke trænger meget 
til rengøring – især støvsugning. 

Niels/Blok 21 – Hos os har beboere 
set ”ansatte” ryge på indre gangstrøg. 

Gerd/206G – Gangstrøgene er umuli-
ge at renholde: De tåler eksempelvis 

ikke vand; det er derfor gangstrøgene 
kommer med i miljøsagen. 
 Flisebelægningen skulle være ud-

skiftet for mange år siden, men da vi 
ikke via driftsbudgettet har henlagt 
midler til ny belægning, har de fået 
lov til at gro til i skidt, til stor gene for 

beboerne. Vi mærker det også når vi 
fremviser ledige boliger. Folk der ser 
på bolig i FM, roser lejlighederne og 
de grønne områder, men de bryder 

sig ikke om gangstrøgene inde i blok-
kene. 
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Don/64E – opfordrede BR-FU til at 
udarbejde en lille vejledning i hvor-
dan en BR-sag udformes. 

Thomas/143F – Man skal passe på 
ikke at lave en sagsbehandling. 

Herefter snak om økonomiberegning i 

forhold til BR-sager. 

Hans/FAU – når vi rejser sager, un-
dersøger Jan Erik/ejk hvad det kom-
mer til at koste. 

Berit/44D – kunne erindre, at Blok-
rådssekretariatet har et regneark, 
hvor beløbet omregnes til huslejekro-
ner. 

Inga/BR-sekr. – bekræftede, at et så-
dant regneark forefindes, men en be-
regning kræver, at man præcist ken-

der alle omkostninger der er forbun-
det med den konkrete sag. 
 Nogle BR-sager kan være så kom-
plicerede, at der skal rekvireres hjælp 

til beregning af arbejdets gennemfø-

relse gennem eksempelvis KAB. I nog-
le tilfælde vil denne ydelse ikke være 
omfattet af administrationsaftalen. 

Det indebærer at det koster penge at 
få beregnet omkostningen, inden BR-
sagen kan præsenteres for blokrådet. 

Frank/KAB – pointerede, at affalds-
sagen ikke var rejst for at genere be-
boerne – tværtimod. Endvidere er der 
ikke tilnærmelsesvis den trafik af 

lastbiler som Mogens frygter, og der 
vil selvfølgelig blive afskærmet og stil-
let krav til maskinernes lydniveau. 

Gerd/206G – Vi lever i forvejen i et 

larmende samfund. Vi der bor i Vest-
blokkene ud til Frederiksborgvej, har 
trafikstøj døgnet igennem.  

 

 

SENIOR KLUBBEN 

MØDESTED FOR DE OVER 50-ÅRIGE 
FAST MØDEDAG: TIRSDAGE - KL. 13 
STED: NYGÅRDTERRASSERNE 215 

1. tirsdag i måneden spiser vi frokost sammen  
– madpakker medbringes – klubben giver snaps 

2. tirsdag i måneden er der bankospil, med mange flotte gevinster 

3. tirsdag i måneden er der igen madpakkedag 
4. tirsdag i måneden – debatdag 

5. tirsdag i måneden – intet fast  

Der afholdes påskefrokost den 2. april 2011, pinsefrokost lørdag den 7. 
maj 2011, Sankt Hans fest torsdag den 23. juni 2011, sommerfest, fød-

selsdagsfest og nytårskur. Der arrangeres også ture ud af huset. 

Samvær, hygge og omsorg for hinanden betyder meget for vores klub liv. 
Der er mulighed for at spille billard, dart, kortspil med videre. 

Er du interesseret? Så kom og besøg os en tirsdag kl. 13 – eller ring til vo-
res formand Aase Dahl. tlf. 4029 5595 

BR-MØDER 2011 
4. januar | 5. maj | 1. september 
3. februar | 7. juni | 4. oktober 
3. marts | juli mødefri | 1. november 
5. april  | 4. august | 1. december 
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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 
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 
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. 27) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Steffen 28B 3690 0584 11 
Niels 112E 4495 9069 21 
Inge 262A 4495 7607 33 
Hanne 402F 3690 1988 41 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok C 01.06.12 – 31.05.13 
Blok B 01.09.11 – 31.08.12 
Blok 32 01.03.12 – 28.02.13 
Blok A 01.12.12 – 30.11.13 

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. 

Desuden laves annoncer og meddelelser til 
ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering, 
husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydel-
ser, sange, blok-hæfter og plastlaminerede 
dørskilte.  
Vi har farveprintere i både A4 og A3. 

”BLØD GÅRDMAND” 

Anita Nielsen  telefon: 2058 6048 

BOLIGNET 

Ved problemer kontakt 
Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494 
eller læs bloggen: 
 http://bolignet.farum-midtpunkt.dk 

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, skade efter 
brand, elevatorstop, manglende vand el. 
varme og lignende 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 info-
kanal. 
Henv.: BRs Sekretariat tlf.: 4495 4887. 

FORKORTELSER 

BFU Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BNU Bolignetudvalget 
BOU Boligudvalget 
BR Blokrådet 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
BU Bladudvalget 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget 
DBU Driftsbudgetudvalget 
EJK Ejendomskontoret 
FAU Friarealudvalget 
FEST Skt. Hans-festudvalget 
FURBO Furesø Boligselskab 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
FV Fjernvarmeværket 
HCU Handicapudvalget 
ITA IT for @lle 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
LLO Lejernes Landsorganisation 
MP Beboerbladet Midtpunktet 
NB Nærbiksen 
SC Servicecentralen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 
STU Strukturudvalg 
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-tirsdag, torsdag-fredag: 1100 – 1700 
Første lørdag i måneden 1100 – 1500 

Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. 

Genbrugsen drives af frivillige. 

IT FOR @LLE 

Netcaféen i Servicecentralen 
alle aldre  Søndag 1400 – 1600 

KAB 

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

KATTEPROJEKTET 

Blokrådets projekt vedrørende vilde 
/bortløbne katte. Modtagelse, fod-
ring m.v. af bortløbne tamkatte ko-
ster 75 kr. pr. påbegyndt døgn i ge-
byr 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. 
Kontaktperson: Aase Dahl tlf.: 4029 5595 

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 opsætning af parabol fås hos 
driftschefen i KAB. 
Tilladelse til hunde- og kattehold fås på 
Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt). 

RADIO/TV & TELEFONI 

Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494 
YouSee  telefon: 8080 4040 
  www.yousee.dk 

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

Grundpakke:  67,92 kr./md 
Mellempakke:  203,00 kr./md 
Storpakke:  301,95 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV 
Oprettelse:  99 kr. 
Portering af telefonnummer: 300 kr. 
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere in-
formation 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 
opvaskemaskine. 
Musikanlæg 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« 438 OG 439 

MP 438 husstandsomdeles 28.04.11 

Fotos:  Alf, 201D 
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1625 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

16.05.11 kl. 1800: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg 
til MP 439, der udkommer 31.05.11. 

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 
  Hanne, 402F 

Eftertryk er 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. 

Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

KALENDER FOR MAJ 2011 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

3.    

4.    

5. BR-møde 19:30 SC 

6.    

7.    

8. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

9. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

10. BOU 18:30 SC 

11. FAU 16:30 SC 

12. BUU 19:30 SC 

13. Pensionistskovtur 08:15 – 18:00 ?? 

14.    

15. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

16. Frist for MP 439 18:00 SC 

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

23. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

30.    

31. MP 439 Husstandsomdeles 


