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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 439 
 

til blokrådsmødet tirsdag den 7. juni 2011 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 5. maj 2011 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 

 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: 
 a. Valg til miljøsagsfølgegruppen (s 19) 
 b. Ombygning af blok 12 og 13 (s 20) 
 c. Offensiv udlejningskampagne (s 21) 

 d. Sankt Hans bål (s 22) 
6. Eventuelt 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 439 
 

Side Indhold 

 3 Slip af med det ene og kom hjem med det andet 
 4 Dejlig tur til Dragør 
 7 Kvidder og pip 

 8 Bål og brand på flere måder 
 9 Bloksbjerg kalder 
 10 April-sommer luner på bundlinjen 
 11 Pressemeddelelse om plejecenter 

 12 Der kom to breve 
 13 Trappevask og andet praktisk 

 14 Meget surt ... men også en smule sødt 
 16 Hold selv øje med energiforbruget 
 17 Energiske oplysninger 
 18 Positivt nyt om PCB-renoveringen 
 19 Blokrådssager 
 23 Referat af Blokrådsmødet 5. maj 2011 

 28 Praktiske oplysninger 
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Husk den store 

GENBRUGSDAG 

Lørdag den 4. juni 2011 kl. 10
00

 – 15
00

 
  foran Genbrugsen på Vestblokgangstrøget 

 

Kom og forsøg dig som gadesælger: 

 Slip af med alle de ting fra pulterrummet, som du alligevel ikke bruger 

mere  
 Køb alle tiders hadegave til svigermor 
 Sælg dine hjemmestrikkede sokker og nybagte franskbrød 
 Sælg børnetøjet som ungerne er vokset ud af, og køb noget der passer 

 Slip af med arvestykkerne på en pæn måde 

Hvis du ikke selv har lyst til at være gadesælger … 

… tager vi gerne dine ting i kommission. 
Du bestemmer prisen, men 20 % går til Genbrugsen. 

Hvis tingene ikke hentes inden kl. 1500, tilfalder de Genbrugsen. 

Salg af kolde sodavand og varme popcorn 
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CAUSERI OVER FORÅRETS PENSIONISTKOVTUR 
Af Hannelore Nybo Rasmussen 

Som hvert eneste år inviterede Fu-
resø Boligselskab igen i år pensioni-
sterne fra Farum Midtpunkt, Nord-
vænget og Sportsvænget til en dejlig 
forårstur ”ud i det grønne”. Delta-

gerne ved aldrig på forhånd, hvor 
turen går hen, men det er jo også 
noget af charmen. 

Tidligt om morgenen hentede to 
busser os forventningsfulde pensio-

nister tæt ved vores hjem, og da alle 

havde fundet en god plads, startede 
turen ud i det danske forår. Bussen 
kørte straks ned på motorvejen mod 
København, men drejede snart fra 
igen og kørte i retning af Lyngby. Da 
udflugtens mål jo er hemmeligt, 

fulgte jeg særdeles nøje vejen. 

I mange år har jeg kørt mine børn til 
deres skole i Ordrup ad denne rute, 
så da vi kom forbi Lyngby Storcen-

ter var jeg ret sikker på, at vi var på 

vej til Dyrehaven. I fulde drag nød 
jeg denne smukke vej gennem sko-
ven, hvor de dugfriske, spæde bøge-
grene sagte vuggede i den lette mor-
genbrise. Og rigtigt, ved galopbanen 
holdt vi en mindre pause, hvor vi 

kunne strække benene og få lidt kø-
ligt at drikke. Og efter endnu et øje-
bliks kørsel kunne man se den ka-

rakteristiske røde port, som marke-
rer indgangen til Dyrehaven. Her 
ligger også restaurant ”Fortunen”, 
hvor formiddagskaffen ventede. 

Efter kaffen satte de fleste sig ud i 
haven, hvor snakken gik lystigt, og 
hvor jeg hist og pist kunne iagttage 
et par hjertelige gensynsknus. Efter 
en stund tog vi atter plads i bussen, 

som snart kørte ned mod Bellevue 

med et vidunderligt udsyn over van-
det eller til de imponerende villaer 
overfor. 
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Det var strålende solskin, så i hori-
sonten kunne man se en række af 
de fascinerende vindmøller – og de 

gamle ”Middelgrunds Fortet” og 

”Flak Fortet”, to kunstigt anlagte øer 
midt ude i sundet, som blev anlagt i 
1800-tallet til beskyttelse af Køben-
havns Havn. Vi kom forbi Øregård 
Gymnasium (hvor Kronprinsen har 
gået), og lidt længere fremme knej-

sede Sct. Joseph Søstrenes kloster 
og kirke bag en lang rød mur, ikke 
så langt fra Svanemølle Station. 
Snart kom vi forbi Svanemøllevær-

ket ved Nordhavn med dets karakte-
ristiske tre slanke hvide tårne. 

 

Da bussen kørte gennem Store Kon-
gensgade, så jeg henrykt frem til en 

frokost på en lille båd ved Nyhavn, 
men vi fortsatte over Kongens Ny-
torv og hurtigt over Knippelsbro og 
Christianshavns Torv, hvorefter vi 
passerede Christmas Møllers Plads, 
hvor man til venstre så ”Voldene”, 

som fristende indbød til en rask lille 
spadseretur. Længere fremme ligger 

det enorme Øresund Kollegium og 
herefter ”Kløvermarken”, hvor Ritt 
Bjerregård i sin tid ville bygge en 
række billige boliger. I omegnen lig-

ger også Kofoeds Skole, hvor ar-
bejdsløse og socialt udsatte kan få 
omsorg, støtte og vejledning. 

Vi var nu på Amager Strandvej, og 
kom forbi den så flot anlagte 

Strandpark med dens turkis-grønne 
badehus ”Helgoland”, der altid har 
set sådan ud. Her gjorde vi ophold 

for endnu en kort pause, hvorefter 

vi fortsatte forbi ”Femøren”, hvor der 
om sommeren finder mange koncer-
ter sted for de unge. 

Her begynder også Tårnby kommu-
ne, hvor man straks til venstre kan 
se en række gamle bygninger, der 

tidligere husede Kastrup Glasværk – 
og så befandt vi os på den nye kyst-
vej, der går bag om lufthavnen. Vi 

kom forbi nogen virkelig spændende 
steder, f. eks. ligger her også det 
sted, hvor man rengør de mange 

tog. Et ubeskriveligt smukt syn var 
Øresundsbroen, som man også kan 
beundre under indflyvningen til 
lufthavnen. Og længst borte kunne 
man skimte Øresundsregionens be-
rømte kendemærke, det 190 meter 

høje ”skruede” tårn i udkanten af 
Malmø ”Turning Torso”, der huser 
bolig- og kontorbygninger, og den 

betegnes som en af verdens mest 
interessante skyskrabere. 

 

Og nu havde vi også regnet ud, at vi 
var på vej til Dragør Strandhotel, 
hvor frokosten ventede. 

Vi hyggede os, mens vi spiste os 
igennem den righoldige frokost, hvor 
der var både sild og laks, skiver af 
roastbeef og svinemørbrad samt lun 
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leverpostej, foruden lidt ost. Hertil 
kunne der nydes øl, vand eller vin, 
alt imens en enkelt person sørgede 

for underholdningen ved sit key-

board. 

 

Pludselig begyndte det at regne 
voldsomt – men pyt, vi sad jo tørt og 
lunt indenfor, hvor alle så ud til at 

hygge sig med hinanden og kaffen 

med et lille, men udsøgt stykke 
chokoladekage til. Men pensioni-
sterne skulle have det godt, så na-

turligvis blev der også serveret en 

cognac eller andet til. 

Nogen sagde, at de hellere ville have 
haft en længere tur ude i naturen, 
men her er jeg slet ikke enig, for det 
var meget spændende at komme 
forbi så mange særlige bygninger og 

steder – ja, gøre ophold i Strandpar-
ken eller se lidt af Dragør og ind-
snuse den særlige atmosfære her på 

stedet.  

Alting har dog en ende, også denne 
dejlige dags udflugt, hvor hjemturen 

var præget af en munter stemning, 
ikke mindst da arrangørerne gik 
rundt med lækre chokolader.  
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Se og lyt til vores fugle 
Af Hans, Friarealudvalget 

 

 

Sommer i Farum Midtpunkt er ensbetydende med masser af fuglesang. Selv 

de nærliggende naturområder ved sø og skov rummer ikke så tæt en fuglebe-
stand som vores bebyggelse. Så der er god lejlighed til at se og lytte til fugle. 

Friarealudvalget giver beboerne mulighed for at komme på fugletur med en 
fugleekspert. Det er biolog Thomas Vikstrøm, som vil føre os en tur rundt i 
bebyggelsen. Thomas vil fortælle om de fugle vi ser og hører på turen.  

 

Turen finder sted  
tirsdag den 14. juni  
og forventes at  
tage 1½ til 2 timer.  

 
Vi mødes ved  
Servicecentralen  
kl. 18.30. 
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 

FRIVILLIGE HÆNDER TIL SANKT HANS-FEST 2011 

Vi vil gerne i kontakt med beboere, som vil give en hånd med til det praktiske 

arrangement – og helst beboere, som er indstillet på, at der også skal ryddes 
op ved 1-tiden om natten. 
 Vi plejer at have det både skægt og hyggeligt, så meld dig straks til: Blokrå-
dets Sekretariat på telefon 4495 4887 eller blokraad@farum-midtpunkt.dk. 

REGNSKABETS TIME ER NÆR 

Så er det igen på de tider, hvor blokkenes underskriftberettigede skal færdig-
gøre regnskabet for perioden 01.07.10 – 30.06.11. 

 Regnskabet skal være underskrevet af blokkens to underskriftberettigede 
beboere og vedlægges et husmødereferat, hvoraf fremgår at husmødet har 
godkendt regnskabet. 

Regnskabet skal afleveres senest på blokrådsmødet torsdag den 4. august 
2011 kl. 19:30. 

VALG TIL ØKONOMIUDVALGET 

I henhold til Blokrådets forretningsorden, skal der vælges 3 medlemmer til 

Økonomiudvalget på blokrådsmødet i august. 

Udvalgets opgave er at føre løbende kontrol med anvendelsen af BRs dis-

positionskonto og at udarbejde budget og regnskab herfor i samråd med BRs 
udvalg og personale. 
 Interesserede kandidater skal aflevere en blokrådssag om, at de stiller op, 
senest torsdag den 14. juli (afleveringsfrist til Midtpunktet 440) i Blokrådets 

postkasse – eller i en mail til blokraad@farum-midtpunkt.dk. 

UDEN TILLADELSE – INGEN HUSDYR! 

Har du husdyr skal du inden den 15. juni 2011 have det/dem registreret på 
ejendomskontoret. 
 Husdyr er hund og kat. 

Ansøgningsskema om tilladelse til husdyrhold kan hentes på Ejendomskontoret. 

Husk! Max. 4 husdyr pr. bolig. 

REFERATER FRA FURBO/ORGANISATIONSBESTYRELSEN MV. 

Som følge af nye lovkrav skal referater fra Boligselskaber være offentligt til-
gængelige. Referaterne fra Furesø Boligselskab kan hentes på  
www.kab-bolig.dk /Default.aspx?ID=6340&Folder=%2fFures%C3%B8+Boligselskab 

Referater der indeholder fortrolige punkter vil blive opdelt i en lukket del og en 
åben del - kun den åbne del bliver offentliggjort på hjemmesiden.  
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Kom til Blokrådets store 

SANKTHANSFEST 
Torsdag den 23. juni kl. 1800 – 0030 

på Stenalderpladsen 

1800 Festpladsen åbner med salg af livsnødvendige væsker 

Griller står klar til den medbragte mad 

2100 – 0030 Levende musik og dans 

2200 Bålet tændes 

Alle beboere med familie og venner er velkomne! 

Efter aftale med brandvæsenet er der opsynspersonale til stede, og der ef-

terslukkes. Der kan dog flyve gnister fra bålet. 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i april var på 1.382 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for april var på 1.969 MWh 

Besparelsen var således på  587 MWh 
 
April måned var meget mild. Den 
havde kun 182 graddage, hvor en 

”normal” april har 311 graddage. 
 Derfor havde Farum Midtpunkt et 

fjernvarmeforbrug, der lå ca. 30 % 
under budgettet, hvilket i høj grad 
gavner balancen i acontovarme-
regnskabet. 
 Ser vi energistyringsmæssigt på 
det – altså tager højde for det milde 

vejr – klarede vi os også pænt, da vi 
her lå ca. 2½ % under budgettet. 

 Når disse liner læses, er vi tæt på 
sommeren. Her skal vi huske at 

skrue ned for varmen. Ellers kan vi 
risikere, at en mild sommeraften 

med åbenstående dør til altanen gi-
ver et gevaldigt varmespild, fordi 
termostaten mærker udetemperatu-
ren – tror vi har behov for varme og 
sætter varme på radiatoren – til in-
gen nytte! 
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Vurdering af april 2011: 

Energistyringsmæssigt lå 
forbruget af fjernvarme ca. 
2½ % under budgettet, men 
da måneden var meget mild, 
lå det reelle forbrug ca. 30 
% under budgettet. 
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Farum Midtpunkt får moderne plejecenter 
Af Center for Social og Sundhed, Furesø Kommune 

Social- og Sundhedsudvalget i Furesø Kommune peger på Farum Midtpunkt 
som hjemsted for 60 nye plejeboliger. ”En beslutning med store perspektiver,” 
siger udvalgsformanden. Midtpunktets beboerdemokrati bakker op. 

Social- og Sundhedsudvalgets be-
slutning kommer efter et halvt års 

indgående drøftelser om placeringen 
af plejeboligerne. Undervejs har flere 
alternativer været på bordet – bl.a. 
en udbygning af det eksisterende 
Plejecenter Lillevang i Farums ud-

kant. 

 Men på sit seneste møde beslut-
tede udvalget at anbefale Farum 
Midtpunkt som hjemsted for de 60 
nye plejeboliger, der bliver etableret 
med bl.a. bofællesskaber, genop-
træningsfaciliteter, fællesarealer, 

caféområde, frisør og lignende. 
 ”Beslutningen har afgørende be-
tydning for de muligheder, vi i frem-
tiden kan tilbyde vores ældre med-
borgere. I Farum Midtpunkt kan vi 

etablere moderne, bynære faciliteter 

med gode adgangsforhold. Her kan 
de ældre skabe deres eget lokalmiljø 
og samtidig tilføre og tiltrække res-
sourcer til området. Vi ser mange 
spændende perspektiver i denne be-
slutning,” siger formanden for Soci-

al- og Sundhedsudvalget i Furesø 
Kommune, Susanne Mortensen. 

Tryghed er afgørende 

Social- og Sundhedsudvalget er me-
get opmærksom på de bekymringer, 
som kommunens Ældreråd har gi-
vet udtryk for i forbindelse med pla-

ceringen i et område, der til tider er 
præget af uro. 
 ”Vi tager Ældrerådets holdning 
yderst alvorligt og er enige i, at det 
er helt afgørende at sikre plejecent-
rets beboere, men også besøgende 

og medarbejdere, et trygt og roligt 
miljø med beskyttede områder og en 

rar atmosfære,” siger Susanne Mor-
tensen. Hun håber, at Ældrerådet 
vil takke ja til udvalgets invitation 
om at udpege repræsentanter til det 
byggeudvalg, der nu skal i gang med 

den videre konkretisering af projek-

tet. 

Et naturligt supplement 

Også i Blokrådet er der stor opbak-
ning til plejeboligerne. 
 ”I Farum Midtpunkt bor der cirka 
4000 mennesker, der – helt ligesom 

i alle andre bysamfund – er ganske 
almindelige familier, par og enlige. 
Plejeboligerne er for os at se et kær-
komment og naturligt supplement 

til et mangfoldigt og levende bolig-
område, og vi ser frem til at se det 

endelige forslag til byggeriet,” siger 
Gerd Karlsen, formand for Furesø 
Boligselskab. 

Indflytning i 2014 

Plejeboligernes placering skal nu 
behandles på Planudvalgets møde i 

juni, hvorefter det kommer på byrå-
dets dagsorden til endelig godken-

delse før sommerferien. 
 Derefter går kommunen og KAB, i 
gang med at udarbejde skitserne til 
det endelige byggeprojekt. De 60 bo-
liger forventes at stå færdige til ind-

flytning i 2014. 

Yderligere oplysninger 

Susanne Mortensen, tlf. 7235 5002 
Gerd Karlsen, tlf. 4495 4775  
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Læserbreve 
 

 

Lær jeres børn at  
bruge skraldespanden 

Af E. Hansen 232A 

Det dejlige varme solskinsvejr i på-
sken, fik en masse glade børn, i alle 
aldre, ud på svævebane legepladsen. 
De hyggede, grinede og legede med 
hinanden på tværs af hudfarve og 

alder. 

Men desværre efterlader mange 
børn deres affald i sandet i stedet 
for i skraldespanden. 

2. påskedag om eftermiddagen var 
jeg dernede med min 5-årige datter 

og der flød med tomme, krøllede so-
davandsdåser, knække slush-ice 
bægre + sugerør, kikspakker, chips-
poser og ispapir fra frys-selv-is. 

Jeg har kun 1 opfordring til foræl-
drene: 

LÆR JERES BØRN AT BRUGE 
SKRALDESPANDEN! 

Måske skal der sættes flere skralde-
spande op? 

Tirsdag, første arbejdsdag efter på-
sken, var jeg forbi igen. Og kunne se 
at vores flittige gårdmænd har ryd-

det op. Tusind tak, selvom det ikke 
burde være nødvendigt! 

Venlig hilsen 
E. Hansen 232A 

 

 

 

 

 

Indbrud i Genbrugsen 
 

Af Genbrugsen 2011 

Så har der været indbrud i Gen-
brugsen igen – efter lang tids pause. 

Idioterne har smadret en rude til 
flere tusinde kroner for at stjæle vo-
res pengekasse indeholdende bytte-
penge kr. 60 samt fundet en lille re-
servebeholdning med ca. kr. 200. 

Alle penge bliver fremover fjernet!!! 

Har disse idioter ikke penge nok til 
deres forbrug, kunne man måske 
søge om at få del i overskuddet via 
Blokrådet / BR-FU / Økonomiud-
valget. Har man ikke penge til tøj, er 
det meget billigere at spørge om at 

få noget gratis end at smadre vores 
ruder! 

Konsekvens af tyveriet kan blive at 
vi ikke mere kan veksle, men så 
runder vi bare op til hele antal 100,-

/200,-/500, osv. eller kunder må 

købe op til disse beløb – hurra. 

Lad os få vores pengekasse igen – 
evt. sæt den uden for døren eller i 
vores kasse udenfor, ellers må vi 
også spilde penge på at købe en ny. 

Venlig hilsen 

Genbrugsen anno 2011 
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET 

OBS! 

Ejendomskontoret er fredag den 3. juni kun åbent for personlig henvendelse 
mellem kl. 7:30 – 10:00, da telefonerne er lukket om eftermiddagen. 

Den 21. juni 2011 er kontoret lukket hele dagen, da vi er på den årlige funk-
tionærtur. 
 

VASKERIET … 

… er lukket torsdag den 26. maj kl. 7 – 16 

 

TRAPPEVASK ALLE UGENS DAGE 

Fra 30. maj 2011 ændres tidsplanen for 
trappevasken til: 
 Mandag:  Paltholmterrasserne 

 Tirsdag:  Bybækterrasserne 
 Onsdag:  Vestblok A, B & C  
 Torsdag:  Nygårdterrasserne 
 Fredag:  Birkhøjterrasserne 

Med denne ændring forventer vi en bedre 
kvalitet og større fleksibilitet, da vores 

nye rengøringsfirmafirma ISS vil have fa-
ste folk i Farum Midtpunkt hele ugen. 
 

TRAPPESPULING 

I maj og juni måned gennemspules trap-
perne fra indre gangstrøg til P-kælder. 

Efterfølgende spules efter behov. 
 

IGEN, IGEN, IGEN 

Garageburerne i P-kælderen er til biler + evt. tagbagebærer og et sæt ekstra 
dæk. 

AFFALD 

Har du affald ud over hvad der kan kommes i vores køkkenaffaldscontainer og 

genbrugscontainere til glas, papir og pap (f.eks. jord, lerkrukker, plastic-
urtepotter, afklippede grene, opgravede buske/træer o.lign.), henvises du til at 
benytte Genbrugspladsen på Gammelgårdsvej. Her er åbent alle ugens dage.  
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Mogens’ udgydelser 
Af Mogens/158 B 

 
Blokrådet forbigået af KAB/FURBO/FM 

Ved Blokrådsmøde 4/5-11 præsenterede 
medarbejdere fra KAB projekt, hvor Blok 
12 ændres til plejeboliger og boliger til ud-
viklingshæmmede og psykisk syge.  
 Samme dag besluttede Social-og Sund-
hedsudvalget i Furesø Kommune - på 
grundlag af KAB oplæg 9/2-11, at anbefale 
placering af 60 plejeboliger i Farum Midt-
punkt som grundlag for den videre proces. 
 Af tidsplan fremgår, at bolignedlæggelser 

og genhusning vil ske fra juni 2012 
og byggestart fra april 2013. 
 BR-FU bedes venligst redegøre for, hvor-
dan Social-og Sundhedsudvalget kan blive 
præsenteret for oplæg af KAB/FURBO/FM 
9/2-11 og vedtage projektet 4/5-11 uden 
at relevante udvalg i FM har behandlet 
forslaget og forelagt det til debat og beslut-
ning i Blokrådet.  

Dagsordenen mangler en BR-sag 

BR-sag med ønske om, at Blokrådet ud-
trykker kritik af hvad der synes at være 
systematisk fjernelse af opslag på blokkes 
opslagstavler og præcisering af, at Blokrå-
det gerne ser styrkelse af beboerdemokra-
tiet, er afvist af BR-FU med begrundelse: 
'... BR-sag er afvist, da det vurderes at de 
fremførte synspunkter ikke indeholder 
elementer, der ved behandling som en BR-
sag vil kunne ændre nuværende regler og 
bestemmelser.' 
 Da BR-sag ikke kan afvises med den an-
givne begrundelse bedes BR-FU sikre, at 
den fremsendte BR-sag rejses på først-
kommende Blokrådsmøde med beklagelse 
af, at sagen, trods rettidig indsendt, ikke 
blev bragt ved maj Blokrådsmøde. 

Beklager, men jeg er ikke synsk  

I Midtpunktet 437 side 8 kommenterer 
Gerd/206G, BR-sag 437b fremsat af Mo-
gens med ord om, at der i TMU er præce-
dens for, at arbejdsgrupper fremsætter BR-
sag uden forudgående drøftelse i udvalget. 
 Da tilsvarende kan ikke findes, synes 
der ikke at være belæg for den nævnte 
præcedens. 

 I samme indlæg gør Gerd gældende, at 
Mogens ved møde 22/11-10 ikke gjorde 
indsigelse til BR-sag der først blev ham 
bekendt ved udgivelse af Midtpunktet 
24/3-11. Hertil kan oplyses, at jeg ikke er 
synsk. 

Affaldsgård på vendeplads  

Deltagere ved de seneste BR-møder og læ-
sere af Midtpunktet kan næppe være i tvivl 
om, at omdannelse af vendepladser til af-

faldssorteringsplads med containere med 
komprimatorer, vil være særdeles bela-
stende for ganske mange beboere. Ikke 
kun de nærmest boende med boliger 10-12 
meter fra arbejdsområde. Også beboere 
boende 4-5 bolignumre til hver side fra 
vendeplads - ca 70 % af en blok, vil skulle 
leve med støv, støj og udstødning fra die-
seldrevne køretøjer samt partikler fra 
ukendte affaldstyper. 
 Med støv og partikler fra sortering, kom-
primering og støj afhentning af containere 
med store lastbiler der skal anvende mo-
torkraft ved af- og pålæsning af containere, 
vil det blive et ulideligt og sundhedsskade-
ligt bomiljø for rigtig mange beboere. 
 Af ansøgning som sendt til Furesø Kom-
mune af Miljø-Koncept fremgår, at støjni-
veau fra affaldssortering i perioder vil være 
90 - 120 dB. Dertil støj fra motorvejen.  
 Miljøstyrelsens grænseværdier for eks-
tern støj fra virksomheder - som affalds-
sorteringsplads kan sidestilles med, frem-
går, at støj ikke må overstige 50 dB i eta-
geboligområde. 
 Af samme ansøgning fremgår, at dieselos 
og partikelforurening fra affaldssortering 
vil blive ganske voldsom med CO2 og par-

tikeltal svarende til en gade beliggende i 
bymæssig bebyggelse. 
 Nævnte uantagelige støj- og partikelforu-
rening synes ikke at have indgået i ar-
bejdsgruppes og konsulentvirksomheds 
beslutningsgrundlag, hvorfor det anbefa-
les, at placering af affaldssorteringsplads 
på vendeplads(er), gentænkes. 
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Vandspild – information/orientering til 
Blokrådet 

I eftersommeren 2010 medførte brud på 
vandledning betydeligt, men vanskeligt 
målbart vandtab. Da rørbrud var på FMs 
grund mentes ikke, at refusion var mulig, 
ej heller refusion af vandafledningsafgift. 
 Med lidt vedholdenhed og henvisning til, 
at der ved tilsvarende situation andetsteds 
i kommunen var refunderet for vandafled-
ningsafgift, viste det sig, at forsikringen 
dækkede sådan skade. 
 Da forsikringsdækning har det med at 
medføre præmiestigning anmodes om, at 
der gøres indsats for, at godtgørelse gives 
ved refusion af vandafledningsafgift. 

Urafstemning koster 50.00 kr – siger 
BR-FU  

Ved Blokrådsmøde i april oplyste BR-FU, 
at gennemførelse af urafstemning koster 
50.000 kr.  
 Da det syntes som om nævnte beløb var 
et 'slag på tasken' og - så vidt jeg kan vur-
dere, noget overvurderet, bedes venligst 
oplyst kalkulation for, hvordan beløbet 
fremkommer. Såfremt kalkulation ikke er 
til rådighed ved Blokrådsmødet, bedes det 
fremgå af Midtpunktet 439. 

Håndværkerpriser 1 

Med forventning om, at den af ejendom-
men benyttede maler er konkurrencedygtig 
såvel på kvalitet som pris, bad jeg i august 
2010 om tilbud på maling af 1-værelses 
lejlighed. Pris 12.481,20 kr. 
 Da jeg oplevede den nævnte pris som 
rigelig dyr, indhentede jeg alternativt til-
bud. Pris for fuldt sammenlignelige ydel-
ser; 7.100 kr. 
 Ejendommens maler som jeg i tillid til 
ejdk's pristjek forventede var et fornuftigt 
valg, var 76% dyrere for samme ydelse. 
Ejendomskontoret er bekendt med de 
nævnte pristilbud. 

Håndværkerpriser 2 

Jeg er blevet bekendt med, at ejendom-
mens håndværkere har givet tilbud på 
istandsættelse af kommunens lejemål i 
forbindelse med fraflytning af daginstituti-
onen Tumlebo. Samlet pris ca 500.000 kr. 
 Da kommunen oplevede prisen lige vel 
høj tog man kontroltilbud. Samlet pris ca 
125.000 kr. 

 De meget høje priser som ejendommens 
håndværkere tilbyder bedes venligst kom-
menteret, herunder hvilke tiltag de 2 
nævnte eksempler har medført. 

PCB – et af verdens mest skadelige gift-
stoffer  

Også i april har der været debat om pcb i 
boliger. 
 Den 9/4 var der således indlæg i Frede-
riksborg Amts Avis afledt af artikel i Inge-
niøren der omtaler engelsk undersøgelse. 
 Selv om der er divergens mellem den 
engelske undersøgelse og undersøgelser vi 
hidtil er præsenteret for, synes tendensen 
at tegne en stadig mere alvorlig situation. 
 Det rejser spørgsmålet om Boligselskab 

og FM fortsat kan acceptere beroligende 
udtalelser, informationer og undersøgelser, 
målinger etc. Senest en uheldigt håndteret 
undersøgelse af beboere i Birkhøjterras-
serne. 
 På KABs web har der siden 8/9-2009 
været god orientering og referering fra mø-
der, målinger og undersøgelser. Seneste 
tidsplan er angivet 'foreløbig tidsplan juli 
2010', er fra 12/8-10. 
 Da flere målinger og rapporter næppe 
kan løse problemet, synes tiden at være 
inde til handling, hvorfor FMs/FURBOs 
følgegruppe opfordres til at stille krav om 
konkrete tiltag. 

Hjemmesiden  

Seneste melding - for et par måneder si-
den, var, at vi har ny og moderne hjemme-
side inden ferietid 2011. Venligst bekræft, 
at plan holder. 

Sommerhave ved B25/26 syd 

Tak til, så vidt vides, frivillige hænder – 
Lotte og Christian, der ved etablering og 
vedligeholdelse på denne måde giver bebo-
erne en positiv oplevelse. Tak. 

Tak for genetablering af ødelagt hegn  

Tak for reparation/genetablering af hegn 
fra Bybæk vendeplads og op til grønt om-
råde. Håber det holdes ved lige hvis det 
igen ødelægges. 
 Prikken over i'et vil være bearbejdning og 
beplantning af den skabte 'trampesti' så 
der ikke indbydes til ny trampesti. Og me-
get fint med eftersåning af græs på det 
slidte plænestykke ovenfor.  
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FÅ STYR PÅ FORBRUGET AF VAND OG EL 
Af Karen Palsgaard, KAB 

ET AFLÆSNINGSSKEMA KAN VÆRE EN GOD HJÆLP 

Aflæs dine målere måned for måned og beregn dit forbrug. Måske kan du (og 
din familie) lave en konkurrence om, hvor langt ned forbruget kan komme. 

DATO 

VARMT VAND KOLDT VAND ELEKTRICITET 

Aflæsning Forbrug Aflæsning Forbrug Aflæsning Forbrug 

01.06.11       

01.07.11       

01.08.11       

01.09.11       

01.10.11       

01.11.11       

Forbrug 
i 6 mdr. 

      

 

DATO 

VARMT VAND KOLDT VAND ELEKTRICITET 

Aflæsning Forbrug Aflæsning Forbrug Aflæsning Forbrug 

Forbrug 
i 6 mdr. 

      

01.12.11       

01.01.12       

01.02.12       

01.03.12       

01.04.12       

01.05.12       

Forbrug 
i 12 mdr. 
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Mere energi 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 

 
 
 

 

ENERGIHJØRNET 

Hvad koster forskellige 
former for opvarmning? 
… har vi den rette form for  
opvarmning i Midtpunktet? 

Man kan altid stille spørgsmål til, om 
det er den rette form for opvarmning 
man anvender. Og det bliver der fra 
tid til anden også gjort. 

Når sådanne tanker melder sig, skal 
man blot huske, at en bebyggelse er 
”født” med et opvarmningssystem, og 
at det er en meget bekostelig affære 
at ændre på det. 

Inden man kommer for dybt i tanker-
ne, kan man også starte med blot at 
forholde sig til de ”rene” energipriser. 
 
Hvad koster energi ved forskellige 
former for opvarmning i Farum? 

El: ca. kr. 2,00 pr. kWh 
Olie:   ca. kr. 1,18 pr. kWh 
Fjernvarme: ca. kr. 0,81 pr. kWh 
Gas: ca. kr. 0,77 pr. kWh 
Varmepumpe: ca. kr. 0,70 pr. kWh 
Solvarme: ca. kr. 0,00 pr. kWh 
Solceller: ca. kr. 0,00 pr. kWh 

Fortsat fjernvarme synes således  
fornuftig, da solvarme og solceller 
kun kan være et supplement.   

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. april 2011: 
Juni 06 – apr. 07: (ref.) 198.394 m3 
Juni 09 – apr. 10: 164.646 m3 

Juni 10 – apr. 11:   146.793 m3 

Besparelse i forhold til  
sidste år: ca. 10,8 % 
Besparelse i forhold til 
referenceåret: ca. 26,0 % 

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. 2,5 mio. 

Én m3 vand koster kr. 58,34. 

VARMEØKONOMI 

Status pr. 30. april 2011: 

Variabel fjernv. kr. 16.490.031,- 
Aconto rådighed kr. 17.547.479,- 
Overskud kr. 1.057.448,- 

Grundet en meget mild april måned 
brugte Midtpunktet ca. 30 % mindre 
fjernvarme end afsat i budgettet.  
Derfor viser acontovarmeregn- 
skabet nu et overskud på godt  
kr. 1 mio. 
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PCB-renovering i Birkhøjterrasserne 
Af Bente Heltberg 

 
Ansøgning om finansiering  

Der er netop sendt ansøgning, et 
såkaldt Skema A, til Furesø Kom-
mune og Landsbyggefonden om PCB 

renoveringen. Det er det første 
skridt på vejen til en godkendelse af 
projektet, og det er sat i værk, fordi 
vi tror, der er ved at være en løs-
ning. Ansøgningen indeholder dels 
finansiering af alle forsøgene frem til 

nu og derudover renovering af en 
prøveblok, blok 46. 

Udover PCB renovering indeholder 
ansøgningen også en lang række 
andre projekter (lavtage, gangstrøg, 
boligsammenlægning, ombygning til 

ældreboliger osv.).  Når prøveblok-
ken er færdig, kan resultaterne vur-
deres, og der kan træffes endelig be-
slutning om renovering af de andre 

fem blokke. 

Det forventes, at renovering af prø-

veblokken går i gang først i 2012. 

Når Skema A er behandlet i kom-
mune, bliver der indkaldt til bebo-
ermøde, hvor der bliver orienteret 
om de nærmere planer.  

Pilotforsøg 

Der udføres stadig pilotforsøg, hvor 
der arbejdes med forskellige meto-

der til at mindske afgasningen fra 
det, man kalder sekundære kilder – 
altså ikke fugerne, men de malede 
overflader i boligerne.  

Der er lavet forsøg med en bestemt 

pasta udviklet af NASA, som har 
været omtalt flere steder i medierne. 
Det er dog endnu ikke afklaret om – 
og i givet fald i hvilket omfang – me-

toden vil blive anvendt i renoverin-
gen. 

 

Myndighederne 

PCB er oppe i tiden, og der har væ-
ret skrevet om den nationale hand-
lingsplan, som ministeren har lovet 
for et par måneder siden, men som 

lader vente på sig.  

Der er et samarbejde mellem Er-
hvervs- og Byggestyrelsen, Realda-
nia og Statens Byggeforsknings In-
stitut samt KAB om at få igangsat et 
forskningsprojekt, der skal kortlæg-

ge hvilke renoveringsmetoder, der 
kan anvendes. Det er tanken, at der 
skal tages udgangspunkt i erfarin-
gerne fra Farum Midtpunkt og fra 
andre PCB renoveringer.   

Følg sagen 

For at beboerne kan holde sig orien-
teret, udgiver vi med jævne mellem-
rum et nyhedsbrev, der husstands-
omdeles i Birkhøjterrasserne. Der-

udover kan du altid finde referater, 
rapporter, resultater m.m. på KAB’s 

hjemmeside. PCB-sagen i Farum 
Midtpunkt har sit helt eget område 
på hjemmesiden (skriv ”PCB” i søge-
feltet på forsiden af www.kab-
bolig.dk). Du kan også finde infor-
mation på Midtpunktets hjemme-

side www.farum-midtpunkt.dk 
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BR-sag 439.a:  

Valg til miljøsagsfølgegruppen 

Forslagsstiller: BR-FU 

På BR-møde den 5. maj 2011/BR-
sag 438.b besluttede Blokrådet, at 

nedsætte en miljøsagsfølgegruppe til 
at følge de af Blokrådet vedtagne 
projekters implementering i Farum 

Midtpunkt. I gruppen er Furesø Bo-
ligselskab, repræsenteret ved 
Gerd/206G, Hans 222/F, Su-

sanne/296B og Thomas/143F 

Huslejekonsekvenser: 

Denne sag har ingen huslejekonse-
kvenser. 

Opstilling af Berit,44D 

Jeg hedder Berit Sandfeld, har boet 

i Farum Midtpunkt siden 1977 og 

har altid været aktiv i beboerdemo-
kratiet som medlem af Bladudval-
get, af andre udvalg/arbejdsgrupper 
om kommunikation og af diverse 
udvalg gennem årene om beboer-

demokratiets struktur. Jeg har tidli-
gere (da blok 12 var aktiv) i lange 
perioder været blokrådsrepræsen-
tant, og jeg har siddet i BR-FU i en 
periode. 
 I forbindelse med den aktuelle 
miljøsag er mine særlige interesse-

områder den arkitektoniske ud-
formning, planløsningen i de nye 
lejlighedstyper og – naturligvis – be-
boerinformation. 
 I mit arbejde i følgegruppen vil jeg 
bestræbe mig på i videst muligt om-

fang at inddrage Blokrådet – og 
dermed alle interesserede beboere – 
i beslutningsprocessen. 

Jeg opstiller hermed til miljøsagsføl-
gegruppen. 

Med venlig hilsen 
Berit 44D 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Berit, 44D, til mil-
jøsagsfølgegruppen. 

Opstilling af Kirsten, 34F 

Jeg hedder Kirsten Nielsen, jeg har 

aktivt deltaget i beboerdemokratiet i 
mange år. Blandt andet i Handicap- 
og Boligudvalget, sidder i øjeblikket 
også i miljø/arbejdsgruppen. Jeg 
går ind for – fornyel-
ser/forbedringer, men med respekt 

for Farum Midtpunkts arkitektur og 
grønne områder. 
Farum Midtpunkt skal være et godt 

sted at bo!!! 

Jeg opstiller hermed til miljøsagsføl-
gegruppen. 

Med venlig hilsen 
Kirsten 34F 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Kirsten, 34F, til 
miljøsagsfølgegruppen. 

Opstilling af Tina, 205C 

Jeg hedder Tina Winkler og har som 
medlem af Boligudvalget været med 
i miljø/arbejdsgruppen. Da jeg er 
meget interesseret i at Farum Midt-
punkt er et rart sted at bo, med at-

traktive lejligheder der er til at beta-
le for almindelige mennesker, er det 
naturligt for mig at bruge en del af 
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min fritid på udvalgsarbejde med 
mere.  
 Næsten hver mandag har jeg ek-
sempelvis fornøjelsen af at vise 
tomme boliger frem til boligsøgende 

og gang på gang oplevet deres for-
undring over vores dejlige boliger og 
grønne oasers kvaliteter. For mig er 
det derfor naturligt at være med i 

det videre arbejde omkring ”frem-
tidssikringen af Farum Midtpunkt” i 

respekt for arkitekturen og de grøn-
ne områders særlige kvaliteter. 

Jeg opstiller hermed til miljøsagsføl-
gegruppen. 

Med venlig hilsen 
Tina 205C 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Tina, 205C, til mil-

jøsagsfølgegruppen. 

BR-sag 439.b:  

Ombygning af blok 12 og 13 

Forslagsstiller: Miljøsagsgruppen  

I forlængelse af Blokrådets princip-
godkendelse den 5. maj 2011 om at 
ombygge 2-3 blokke til plejeboliger 
og servicecenter har Socialudvalget i 

Furesø Kommune behandlet sagen 

og indstillet til Kommunalbestyrel-
sen, at det bliver blok 12 og 13, der 
ombygges. Der peges på blok 12 og 
13 fordi de med deres placeringer og 
størrelser vil kunne indfri behovene 
for et nyt plejecenter, bofællesskab 

for udviklingshæmmede, bofælles-
skab for psykisk syge og senior bo-
fællesskab. 

Hvornår gennemføres  

ombygningen? 

Der er planlagt byggestart i april 
2013 og aflevering ultimo 2014. 
Genhusning vil påbegyndes i august 

2012 og forventes afsluttet i decem-
ber 2012. 

Vilkår for genhusning 

Alle beboere, som er omfattet af om-
bygningsprojektet tilbydes en er-
statningsbolig af tilsvarende størrel-

se og pris i lokalområdet. 

Der bliver personlig dialog med 
KAB´s udlejningsafdeling og den 
enkelte lejer hvor dennes behov ta-
ges op i forhold til de muligheder 
der er. 

Der er ikke krav om istandsættelse 

ved fraflytning og tilflytning sker til 
et istandsat lejemål. 

Beboerne vil ikke få udgifter til flyt-
ningen. Dog kan gener og eget tids-
forbrug ikke honoreres. 

Der vil kunne tilbydes boliger i Fa-
rum Midtpunkt og Furesø Boligsel-
skabs øvrige afdelinger. Vi har ind-
ledt dialog med kommunen om også 
at tilbyde boliger i de øvrige boligor-

ganisationer i Furesø kommune via 
den kommunale 25% anvisning; 

dette er dog ikke endeligt aftalt. Til-
bud om boliger i andre boligorgani-
sationer i KAB fællesskabet vil blive 
undersøgt hvis der er ønsker om 
det. Det fordrer dog godkendelse i 
de enkelte selskaber samt evt. 

kommunal godkendelse. 
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Huslejekonsekvenser:  

Ingen 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender, at det bliver 
blok 12 og 13 som ombygges til ple-
jecenter, et bofællesskab for udvik-
lingshæmmede, et bofællesskab for 

psykisk syge og et senior bofælles-
skab under ovenstående vilkår.  

BR-sag 439.c:  

Offensiv udlejningskampagne 

Forslagsstillere: Ole 250D, Søren 
241D og Jes 150D 

På blokrådsmødet 5. maj 2011 ved-
tog blokrådet BR-sag. 438.c, med 

den konsekvens at der indledes un-
dersøgelse af muligheden for om-
bygning af nogle lejligheder i Farum 

Midtpunkt. 
 Motivationen herfor er vanskelig-
heder med udlejningen af bestemte 

lejlighedstyper. I øjeblikket er der i 
Farum Midtpunkt omkring 50 ledige 
store familieboliger, hvilket medfører 
store indtægtstab for alle os lejere. 

For så vidt blokrådet alene fasthol-
der beslutning 438.c uden yderlige-

re tiltag, vil det fortsat have lange 
udsigter med udlejningen af de ledi-

ge store familieboliger: 
 Først skal et projekt igennem og 
vedtages af blokrådet, så skal der 
skal indhentes myndighedsgodken-
delser, det skal finansieres og ende-

lig skal det føres ud i livet. Når det 
er sket skal de nye lejligheder udle-
jes. Alt dette skal ske før vi får re-
duceret huslejetabet på lejligheder 
der ikke lejes ud. 

Efter vores opfattelse vil dette forløb 
blive uacceptabelt langvarigt og 
kostbart for os lejere pga. lang tid 
med manglende lejeindtægter. Der-
for foreslår vi en mere offensiv ud-

lejningskampagne gennem annon-
cering i medierne for at komme ud-
lejningsproblemerne til livs her og 
nu. 

Vores forslag indebærer: 

 Et reklamefilmfremstød i 

TV2/Lorry. Vi har modtaget et 
særligt fordelagtig tilbud fra 

TV2/Lorry, udarbejdet til Farum 
Midtpunkt, der fremlægges på 
blokrådsmødet. En sådan rekla-
mefilm fremstilles af et reklame-
bureau.  

 En mere synlig tilstedeværelse på 

Internettet, hvor vi tænker på ak-

tive bannerreklamer og en selv-
stændig udlejnings hjemmeside. 

 En oplistning af ledige lejligheder 

på Internettet, som f.eks. bolig-
portalen.dk, hvor FM kan liste 
ledige lejligheder ganske gratis, 
og hvor lejlighederne vil blive in-
kluderet i søgninger der dækker 

vores område, størrelse og prisni-
veau. 

Vi har undersøgt den forventede 

økonomi i et sådant tiltag, og er 
kommet frem til et beløb på under 
kr. 250.000,- hvilket skal ses i 

sammenligning med den mistede 
huslejeindtægt der er på flere mio. 
kroner. 

For os er der ingen tvivl om at store 
lejligheder er meget attraktive for 
det rette segment, nemlig børnefa-
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milier og som kombinationslejlighed 
bolig/erhverv. 

Med venlig hilsen 
Ole 250D, Søren 241D og Jes 150D  

Huslejekonsekvenser:  

Ingen. Kampagnen finansieres af 
hensætningspuljen til dækning af 
”lejeledighed og fraflytninger” – jf. 

Budget 2011-2012, konto 405. 

Afstemningstema: 

Blokrådet nedsætter en planlæg-
ningsgruppe for aktiv udlejning med 
følgende kommissorium: 

 At få fremstillet en reklamefilm til 
visning på TV2/Lorry – jvf. Lorrys 

tilbud af 9. maj 2011 

 At få udarbejdet en særlig udlej-

ningshjemmeside til Internettet, 

og etablere aktive reklamebanne-
re på Internettet 

 At få annonceret de mange ledige 

lejligheder på Internettet, som 
f.eks. boligportalen.dk 

BR-sag 439.d: Sankt Hans bål 

Forslagsstiller: Kevin 289C 

Da vi er mange i FM der arbejder på 

forskellige tidspunkter og alle møder 
forskelligt om morgenen, alt fra tid-

ligt til sent. Og nogle har brug for 
mere eller mindre søvn end andre. 
 Og børnefamilier med små børn 
der skal tidligt i seng, vil alle kunne 

se mere bål hvis bålet tændes kl. 
21.00. 

Da der alligevel er mange beboere 
samlet allerede kl. 20:00 og mange 
af dem er med små utålmodige 

børn, kan bålet sagtens tændes kl. 
21:00. 

 

De lyse timer varer alligevel til tæt 

på kl. 23:00 og bålet brænder allige-
vel længe, så det vil ikke gøre så 
meget forskel. 

Med denne blokrådssag, mener jeg 
at vi tager hensyn til rigtig mange 
beboer i FM. Både dem der møder 

tidligt, dem der har brug for mere 
søvn, dem der arbejder og møder om 
aftenen og rigtig mange børnefamili-
er. 

Blokrådet skal derfor i deres beslut-
ning tænke på: Børnefamilier kan se 

mere bål med små børn hvis det 
tændes kl. 21:00. Og dem der mø-
der tidligt, eller har brug for mere 
søvn, eller møder om aftenen kl. 
23:00, vil også kunne se mere bål 

hvis det tændes kl. 21:00. 

Huslejekonsekvenser:  

Ingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet beslutter at Sankt Hans 
bålet fremover tændes kl. 21:00. 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 438 5. maj 2011 
 

1. Godkendelse af dirigent (Hanne/402F) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra april 2011 (Godk. u/bemærkn.) 

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

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

a. Valg af reservehold til Farum  
Fjernvarmes generalforsamling (24/0/1) 

b. Nedsættelse af Miljøsagsfølgegruppe (23/0/2) 
c. Sammenlægning af 1-rums boliger  

til 2- og 3-rums familieboliger (æ 19/3/3) 
d. Ombygning af 2-3 boligblokke til  

andet formål end familieboliger (22/1/2) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 
A Hans 222F 44959320 

 Martha 204C  
 Gerd 206G 44954775 

B Per 15H  
C B. Nielsen 8I  
 L. Pedersen 12G  

11 Steffen 28B  
13 Jan 48E  
14 Don 64E  

16 Trine 82F  
24 Thomas 143F  

25 Jes 150D  
26 Bente 168D  

Blok Navn Adr. Telefon 
 Jakob 161B 44955868 

31 Søren 241D  
32 Ole 150D 23603532 

35 Annelise 277F 23250790 
 Bjarne 285D 44951598 
36 Tina 294D 40969961 

41 Claus 402F  
 Hanne 402F  
43 Søren 421F  

44 Verner 433A  
45 Eva 448A  

 Lillian 441A  
    

Gæster: 

Stig Bykilde, Rolf Andersson & Christian Thorup/KAB, Palle/EJK 

 

1. Godkendelse af dirigent 

Hanne/402F blev godkendt som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra april 2011 

Referatet blev godkendt uden be-
mærkninger. 
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4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Afventer behandlingen af BR-sager 

438.b-d 

4.b Meddelelser fra Blokrådets 
Forretningsudvalg og Ejendoms-

kontoret 

Ødelagte fællesrum 

I påsken gik det hårdt ud over flere 
blokkes fællesrum. Foruden ildspå-

sættelse af 2 fællesrum var der ind-
brudsforsøg i 2 fællesrum, en del 
smadrede ruder med mere. 
 Meget tyder på, at det er den sæd-

vanlige lille gruppe utilpassede unge 
drenge – i området efterhånden meget 
kendte drenge – der atter har hærget 
dele af vores dejlige boligområde. Vi 

håber, at Politiet hurtigst muligt får 
afsluttet efterforskningen. 

Nyt rengøringsfirma 

Der er valgt nyt rengøringsfirma som 

fremover vil være ISS. De startede 
den 1.5.2011 med trappevask og po-
lish behandling af trapperepos, samt 

en ”blød” opstart med rengøring af 
flyttelejligheder. 

 

Indbrud og tyveri 

Der har i den sidste tid været indbrud 
/tyveri i garagebure. Burene bliver 
klippet op og der bliver fjernet dæk/ 

fælge samt indbrud i biler. Er du ud-
sat for indbrud i dit garagebur, skal 
det meldes til Politiet og ejendoms-

kontoret. 

 

Forskønnelse og mere rengøring 

 Spuling af spindeltrapper fortsæt-
ter i Paltholmterrasserne, derefter 

Bybækterrasserne og til sidst 
Birkhøjterrasserne. Vi har stadig 
fokus på de mest belastede trapper 

i Blok A 

 Der oprettes fliser ved foden af alle 

ramper 

 Der bliver tilplantet i sommerfug-

lehaven 

 Udbringning af plantekasser til 

lejligheder, hvor der er konstateret 
rådne plantekasser 

 Fodhegnene langs stierne fjernes, 

da buskene nu er vokset til.  

 Naturtrappen ved voldstien (Birk-

højterrasserne) færdiggøres (lom-
mepenge projekt) 

 Polish behandling af alle trappe-
repos med opstart ultimo maj pri-

mo juni 

 Nødvendige rengørings- og vedli-

geholdelsesopgaver, herunder fjer-
nelse af graffiti, reparation af 
postkasser og gennemgang af alle 

tomme lejemål 
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BR-FU erindrer om at der i maj er 

indkaldt til følgende møder – hvor 

alle FM-beboere er velkomne 

 Boligudvalget mødes tirsdag den 

10. maj, kl. 18:30 

 Friarealudvalget mødes onsdag 

den 11. maj, kl. 16:30 

 Børne- og Ungdomsudvalget mø-
des torsdag den 12. maj, kl. 19:30 

 Bladudvalget mødes tirsdag den 
17. maj, kl. 18:00 

4.c Meddelelser fra andre udvalg 

Nu er det alvor – der er brug for 

flere medlemmer til Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 

Mød op til udvalgsmødet den 12. maj, 
kl. 19:30 og hør mere om udvalgets 
arbejde og planer for fremtiden. 

Furesø Boligselskab 

Gerd/FURBO – Vi har sammen med 
KAB og Furesø kommune afholdt 
kvartalsmøde, hvor vi også talte om 

de mange fogedudsættelser i FM. I 1. 
kvartal var der 26 og der er igen en 
stor stak fogedsager. På baggrund af 
det har vi med kommunen drøftet den 

kommunale ”godkendelsesprocedure” 
af kommende lejere. 
 Det er jo ikke hensigtsmæssigt at vi 

får lejere ind, der ikke er i stand til at 
betale huslejen.  

Debat  
Per/Blok C – Vi er utilfredse med 

rengøringen af trapper og reposer. 

Palle/Ejk. – ISS startede op i går og 
skulle være færdige i dag – de får en 

chance til, og vi følger selvfølgelig op 
på kvaliteten af det udførte arbejde. 

Ole/250D – Hvordan går det med af-

låsningsprojektet, hvorfor har det 
trukket i langdrag, er der dagbøder 
på forsinkelsen? 

Inga/BR-sekr. – Jeg har rykket for en 
plan, men ak! 

Palle/Ejk. – den sidste udmelding fra 
projektlederen er at vi meget snart 

går i gang. Softwaren til brikfremstil-
ling forventes implementeret i løbet af 
en uges tid. På grund af branden i 
blok 46 udskydes aflåsningen af den-

ne blok indtil kablerne er repareret. 
Reparationen dækkes af ejendom-
mens forsikring. Og ja, der er dagbø-

der på forsinkelsen. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 438.a:  
Valg af reservehold til Farum 

Fjernvarmes generalforsamling 

Ingen debat. 

Afstemning: 

Vedtaget: 24 for, 0 i mod og 1 undlod 
at stemme.  

BR-sag 438.b: Nedsættelse af Mil-

jøsagsfølgegruppe 

Sv. Michael/441A – Hvad skal en føl-
gegruppe – hvad er mandatet og ku-
tyme? Og efterlyser i den forbindelse 

et indlæg i MP med et standard 
kommissorium for følgegrupper. 

Gerd/206G – forklarede, at normalt 

er det repræsentanter fra henholdsvis 
afdelings- og organisationsbestyrel-
sen der er med i følgegrupper. Her i 
Farum Midtpunkt har vi dog en lang 

tradition for at almindelige beboere 
kan vælges ind i følgegrupper. 

Ole/250D – savnede en uddybning af 
hvad følgegruppen tager sig af, hvil-
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ken kompetence har den og hvad er 
kommissoriet?  

Jakob/161B – foreslog at der i næste 

»Midtpunkt« bringes en artikel om 
emnet. 

Rolf/KAB – Vi har udgivet en folder 

med titlen ”Velkommen til følgegrup-
pen”. 
(Ref. bem.: interesserede kan rekvire-
re folderen elektronisk ved at sende 

en mail til  
blokraad@farum-midtpunkt.dk) 

Afstemning: 

Vedtaget: 23 for, 0 i mod og 2 undlod 
at stemme.  

BR-sag 438.c:  

Sammenlægning af 1-rums boliger 
til 2- og 3-rums familieboliger 

Christian/KAB – Projektet går i korte 
træk ud på at få en mere varieret bo-

ligstørrelse i Farum Midtpunkt. 
 I Farum Midtpunkt er 25 % af boli-
gerne 1-rums lejligheder på 54 m2 – 

der er 390 af slagsen. Ved at lægge 3 
1-rums boliger sammen kan dannes 
2 større boliger. 

Rolf/KAB – fremhævede, at de små 1-

rums boliger er ”utidssvarende”, lej-
ligheder i størrelsen 80-90 m2 er en 
god boligtype for mindre familier eller 
eneforsørgere med et par børn. 

Rolf og Christian præsenterede pro-
jektet via slides. 
(Ref. bem.: interesserede kan rekvire-

re præsentationsmaterialet i elektro-
nisk form ved at sende en mail til 
blokraad@farum-midtpunkt.dk) 

Under debatten bekræftede Rolf, at 

projektet finansieres af midler fra 
Landsbyggefonden samt at ombyg-
ningsprojektet ikke kommer til at påfø-
re afdelingen Farum Midtpunkt mer-
udgifter i form af forhøjet husleje. 

Flere stillede spørgsmål ved valget af 
boliger der planlægges sammenlagt 
for at få flere store boliger.  

 Vores erfaring er, at det er for-
holdsvis nemt at udleje 1-rums lejlig-
hederne: Problemet er de store fami-

lieboliger, især dem i 2-etager er i 
”tomgang”. For tiden er der ca. 50 le-
dige boliger som vi har vanskeligt ved 
at få udlejet. Årsagen til at de ikke er 

med i projektet skyldes: 
1) at de store lejligheder er tidssva-

rende boliger – derfor vil Lands-
byggefonden ikke støtte ombyg-

ning/ændringer der vedrører den 
type boliger.  

2) at det er meget bekosteligt at om-

bygge 2-plans lejlighederne. 

 

Hvad angår genhusning af berørte 

lejere, løses det ved at anvise dem en 
tilsvarende bolig enten her i FM eller i 
et andet alment boligselskab eventu-
elt i samarbejde med kommunen. 

Med i projektet er økonomisk kom-
pensation til lejernes flytteudgifter i 
forbindelse med genhusning. 

Flere spurgte ind til hvor mange der 
er på venteliste til 2-og 3-rums boli-
ger. Hertil blev svaret at ventelisten er 
lukket for udefra kommende, men at 

der er flere års ventetid for folk der 
allerede bor i Farum Midtpunkt. 

Hans/222F – efterlyste stabile lejere, 
der kan betale huslejen. Som afde-

lingsbestyrelsesformand modtager 
han hver måned fraflytningslister og 
kan se, at 50 % af dem der flytter 

herfra, har boet her i under 2 år. 
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Ole/250D – foreslog, at vi sælger ud 
af de store lejligheder. 

Jes/150D – Vi skal udnytte de lejlig-

heder vi ikke kan udleje.  

Debatten blev afsluttet ved at dirigen-
ten fra blok 45 modtog følgende æn-

dringsforlag:  

”Blokrådet godkender principperne 
om ombygning af lejligheder i Farum 
Midtpunkt efter ovenstående beskri-

velse. Endeligt omfang og økonomi 
besluttes senere.” 

Afstemning: 

Ændringsforslaget blev vedtaget: 19 
for, 3 i mod og 3 undlod at stemme. 

BR-sag 438.d:  

Ombygning af 2-3 boligblokke til 
andet formål end familieboliger 

Sv-Michael/441A – Efterlyste økono-
mien i ombygningerne. 

Rolf/KAB – Præsenterede ideerne til 
etablering af plejecentret via slides og 
forklarede, at en af pointerne er at 

projektet på sigt vil være en berigelse 
af boligområdet Farum Midtpunkt, 
blandt andet fordi flere mennesker 
end nu vil færdes i området. 

 En anden pointe er at det ikke 
kommer til at belaste Farum Midt-
punkts økonomi – tværtimod. Han 
kom også ind på, at kommunen også 

havde udvist interesse for at reservere 
en del af de ombyggede blokke til fæl-
lesskaber for udviklingshæmmede, 

psykisk syge med videre, men at der 
selvfølgelig vil være adskilte adgangs-
veje til de valgte funktioner, 
 Hvis/når der ombygges til plejecen-

ter med mere, udskilles denne del fra 
Farum Midtpunkt og overgår til at 
være en selvstændig enhed i Furesø 
Boligselskab. 

 Det indebærer, at inden ombygning 
indfries restgælden i familieboligerne, 

driften af den/de ombyggede bolig-
blokke vil stadig varetages af Bolig-
selskabet/KAB, men det er kommu-

nen der anviser lejere til boligerne, og 
det er kommunen der dækker et 
eventuelt lejetab. 

 Finansieringen af ombygningen 
sker via optagelse af separat byggelån 
og har intet at gøre med de midler vi 
søger om i Landsbyggefonden, jf. BR-

sag 438.c. 

Under debatten gav flere udtryk for at 
det er en god ide med et plejecenter i 
Farum Midtpunkt. 

 Det blev også bekræftet, at der ikke 
er udarbejdet en kalkule på hvad det 
vil koste at ombygge boliger til ”seni-

orfællesskaber” – for det segment som 
ikke er helt klar til at flytte i ”pleje-
centret”.  
 Kort sagt er det 2 vidt forskellige 

ting – et eventuelt ”seniorfællesskab” 
henhører ikke under den kommunale 
anvisningsret, det gør derimod pleje-
krævende ældre – de visiteres til ”ple-

jecentret”. 

Per/15H – spurgte, om vi ikke har 
foregrebet begivenhedernes gang med 

denne BR-sag. 

Gerd/206G – Social- og sundhedsud-
valget har godkendt ideen om at opfø-
re et plejecenter i Farum Midtpunkt. 

Afstemning: 

Vedtaget: 22 for, 1 i mod og 2 undlod 
at stemme. 

6. Eventuelt 

Gerd/206G – På Birkhøjmarken var 
engang en ”frisbee bane” med stande-

re. Nu er der kun et par rørstumper 
tilbage – er der nogle her som ved 
hvor resten af banen befinder sig? 
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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. 31) 

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 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 
BU Bladudvalget 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget 
DBU Driftsbudgetudvalget 
EJK Ejendomskontoret 
FAU Friarealudvalget 
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: 1300 – 1800 

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« 439 OG 440 

MP 439 husstandsomdeles 31.05.11 

Fotos:  Berit, 44D 
  Hans, 222F 
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1625 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

14.07.11 kl. 1800: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg 
til MP 440, der udkommer 28.07.11. 

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 JUNI/JULI 2011 

Dato Begivenhed Tidspkt. Sted 

4.6 Genbrugsdag 1000-1500 GB 

5.6 IT for @LLE 1400-1600 SC 

6.6 BR-FU 1900-2000 SC 

7.6 BR-møde 19:30 SC 

8.6 FAU 16:30 SC 

12.6 IT for @LLE 1400-1600 SC 

14.6 Fugletur 1830 SC 

16.6 BOU 1830 SC 

19.6 IT for @LLE 1400-1600 SC 

20.6 BR-FU 1900-2000 SC 

23.6 Skt. Hans fest 1800-0030 Stenalderpl 

26.6 IT for @LLE 1400-1600 SC 

3.7 IT for @LLE 1400-1600 SC 

10.7 IT for @LLE 1400-1600 SC 

14.7 Frist f. MP440 1800  

17.7 IT for @LLE 1400-1600 SC 

24.7 IT for @LLE 1400-1600 SC 

28.7 MP 440 Husstandsomdeles 

31.7 IT for @LLE 1400-1600 SC 

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 


