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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 493 

til blokrådsmødet tirsdag den 3. maj 2016 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 5. april 2016 
4. Meddelelser og debat: 

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

5. Blokrådssager: 
 a. Valg til følgegruppe Servicecentralen (s 17) 
 b. Valg til følgegruppe Indre Gangstrøg (s 17) 
 c. Valg til Bolignetudvalget (s 17) 

 d. Solcelleanlæg (s 18) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 493 

 Side Indhold 

 3 3-4.000 på lægterne?!? 
 4 Målerudskiftning – igen-igen-igen-igen-igen 
 5 Få nøglerør i din hoveddør – kontakt Ejendomskontoret 

 6 Renovering af indre gangstrøg – men hvad med rummene? 
 7 FCN-spillere træner Farum Midtpunkts børn og unge 
 8 Sommertræning, flyttet møde, heks, køb-salg-bytte, lukket 
 9 Vi skal vist være glade for den globale opvarmning … 

 10 Fem modne damer har svaret på læserundersøgelsen 
 11 Flytterod, lukkedag, klargøring til Åbent Hus, ingen højtryksspuling 
 11 Prisnedsættelse gi'r lune kroner i kassen 
 12 Kom og gør et kup i blok 35 

 13 Mødedisciplin efterlyses 
 13 Stabilt vandforbrug 22 % under referenceåret 
 14 Åbningsfest for miljøstien – Åbent Hus 

 16 En hel side med gode råd til din bolig og din terrasse 
 17 Blokrådssager 
 21 Referat af Blokrådsmødet 5. april 2016 
 23 4.000.000 – fire millioner – kroner i besparelse ved prisnedsættelse 

 28 Praktiske oplysninger 
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Giv Brunata adgang til måleraflæsning 
Af Elsebeth Christensen, kommunikationsmedarbejder 

Du er blevet varslet i et brev om den 
årlige aflæsning af vand og varme. 
Ved samme lejlighed udskiftes 

vand- og varmemålere. Læs brevet 
grundigt – der er et par ting, som du 
bør være særlig opmærksom på. 

 Det er afgørende, at du giver hånd-

værkerne adgang til din bolig den 

dag, de kommer. Hvis du ikke gi-
ver håndværkerne mulighed for at 
komme ind, skal de komme igen. 
Det bliver irriterende for naboerne, 

da der hver gang skal lukkes for 
vandet i 6-8 boliger.  

 Det er vigtigt at du har ryddet om-

rådet ved radiatorerne i boligen, så 
håndværkerne kan komme til.  

Læs grundigt varslingsbrevet, som du 
allerede har modtaget i din brevkas-
se. Der vil desuden komme to vars-
lingsbreve fra Brunata – henholdsvis 

14 dage før og 3 dage før – med yder-
ligere oplysninger.  

 

 
 

AFLÆSNING AF VAND OG VARME M.V. 

Aflæsningen sker i perioden fra 

den 1. juni til 27. juli 2016. 

Foto: Hans, 38 2.R – Broen i træerne i Aktivitetsparken – 17.04.2016 
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SPRING KØEN OVER – FÅ MONTERET NØGLERØR I DIN BOLIG! 
 
 

TILBUD FRA EJENDOMSKONTORET 
 

I forbindelse med udskiftning af forbrugsmålere tilbyder vi montering af 

“nøgle-rør” i alle boliger, hvor håndværkere skal have adgang. 
 

 

Udfyld bestillingssedlen nederst på siden og aflever den omgående enten på 

ejendomskontoret i åbningstiden eller i brevkassen uden for Servicecentralen. 
 

 
 
 

Kort om "nøglerøret" 

Nøglerøret – der monteres i øverste hjørne af hoveddørens hængselside – er til brug for 

ejendommens håndværkere, når de efter aftale med ejendomskontoret og jer beboere 

skal udføre serviceopgaver i boligen. 

 
Fordele: 

Du behøver ikke bruge tid på at aflevere og afhente nøgler på ejendomskontoret, 

men kan lægge den i nøglerøret på indersiden af hoveddøren. 

 
Sikkerhed: 

Nøglerøret er udstyret med en speciallås, som fra ydersiden af hoveddøren åbnes med 

specialnøglen som håndværkeren medbringer. 

 
Når håndværkeren forlader din bolig, låses døren udefra hvorefter han lægger boligens 

nøgle/nøgler tilbage i røret og låser af med sin specialnøgle. 

 
Når du kommer hjem, fjerner du fra indersiden af hoveddøren nøglen/nøglerne fra nøgle-

røret. Nøglerøret er godkendt af brandtilsynet. 

OBS! Nøglerøret er ikke beregnet til permanent opbevaring af nøgler. Nøgle-

røret benyttes ikke af håndværkere, “hvis din hund går løs i boligen.” 
 

 
 
 
 
Klip her    Klip her    Klip her 

 
 

Ja tak  
 

 

Navn: 

Adresse: 

Tlf. nummer: E-mail: 
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Indre gangstrøg 
Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

Renoveringen af de indre gangstrøg 
vil berøre mange af fællesrummene. 

Der skal lægges nyt gulv, og derfor 

skal vægge fjernes. Mange af væggene 
til de østvendte fællesrum står på sel-
ve gulvet, så det vil være nødvendigt 
at tage dem ned for at kunne lave 

gulvet. 

Det giver en ny situation og en god 
anledning til at overveje, hvilke fæl-

lesrum og hvilken fælles indretning 
man ønsker i blokken. Det er tanken, 
at projektet genopfører lovlig indret-
ning – hvis Husmødet beslutter at 

rummene skal genopføres. 

Mange blokke har velfungerende fæl-
lesrum, som skal bevares. I andre 
blokke bruges fællesrummene ikke 

efter hensigten, og her kan der være 
brug for ny inspiration og nye beslut-
ninger. 

I god tid før renoveringen går i gang 

vil hver Husmøde blive kontaktet, så 
der kan tages beslutning om den 
kommende indretning. 

De store fællesrum midt i blokkene 
berøres ikke af renoveringen.  

 

 
Foto: Berit, 38 2.S – Gangstrøg blok 24 – 19.04.2016 

PÅ BLOKRÅDSMØDE NR. 485 BLEV FØLGENDE BESLUTTET: 

 Blokrådet har besluttet, at der skal arbejdes på, at der fremover vil være 

mere ensartede og lette konstruktioner til opbygning af fællesrum. 

 Husmødernes suverænitet i forbindelse med byggeri vil blive behandlet i 

Blokrådet, sådan at ulovlige byggerier ikke opstår igen. 

 I forbindelsen med renoveringen vil der blive udarbejdet et katalog, der be-

skriver mulighederne for at opføre fællesrum mm. 

 Under renoveringen kan husmøderne ikke beslutte og udføre diverse bygge-

rier i blokkenes gangstrøg. 
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FCN sommertræning   
– partnerskab med FC Nordsjælland 
Af Elsebeth Christensen, kommunikationsmedarbejder 

 
Kan du lide at spille fodbold? Er du 

barn eller ung? Og har du lyst til at 
træne sammen med en tidligere super-
ligaspiller fra FC Nordsjælland? Så 

har du muligheden nu. 

Arrangementet ”FCN sommertræning” 
er en udløber af en række fodboldaf-
tener hvert år i Farum Midtpunkt 

(”Sjov lørdag” og ”Sjov sommer”). Fa-
rum Midtpunkt og Furesø Kommune 
har nu indgået partnerskab med FC 
Nordsjælland. Det betyder, at blandt 

andet Bajram Fetai – en tidligere su-
perligaspiller og nuværende FC Ros-
kilde (og makedonsk landsholdsspil-

ler) – vil indgå i træningen, når der 

afholdes ”FCN sommertræning”.  

”FCN sommertræning” vil foregå på 
kunstgræsbanen i Farum Midtpunkt 

mellem Vestblokgangstrøget og blok 
21 (syd): 

Onsdag den 4. maj kl. 1900-2000 
Onsdag den 18. maj kl. 1900-2000 

Onsdag den 27. juli kl. 1900-2000 
Onsdag den 17. aug. kl. 1900-2000 
Onsdag den 21. sept. kl. 1900-2000 

Bare mød op, så er du med!  

 

OBS! 

Bemærk at kunstgræsbanen i de nævnte tids-
rum er optaget til ”FCN sommertræning”. 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
FCN SOMMERTRÆNING 

Forretningsudvalget bakker op om arrangementet ”FCN sommertræning”, der er 
en fodboldtræningsrække for børn og unge i Farum Midtpunkt – med FC Nord-

sjælland som partner. Læs mere om ”FCN sommertræning” på side 7. 

BR-FU-MØDE DEN 3. MAJ 

Der er helt ekstraordinært flyttet et BR-FU-
møde fra mandag den 25. april til 3. maj kl. 18. 

HEKSEN TIL SANKT HANS 

Traditionen tro fejrer Farum Midt-

punkt Sankt Hans den 23. juni. Til 
bålet skal der selvfølgelig være en 
heks. Så kom og vær med til at 

lave heksen til Sankt Hans-bålet 
sammen med Børne- og Ungeud-

valget. Få mere info i juninummeret 

af bladet hvor der også vil være til-
melding. 

KØB – SALG – BYTTE 

Har du noget, du vil købe, sælge el-
ler bytte, så send en mail til blad-

udvalget – gerne med billede og be-

skrivelse – til en kommende mar-

kedsrubrik. 

 

 

IT FOR @LLE … 

… holder lukket 1. maj. 

 

… og holder sommerferie  

i perioden 15.06–01.08. 
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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 2.393 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for marts var på 2.474 MWh 

Besparelsen var således på   81 MWh 

 
 
Måneden var lidt mildere end en 

normal-marts. Det fik vores forbrug 
til at ligge godt 3 % under vores bud-
get. 

Vi kunne kun tælle 388 graddage i 
marts, hvor normalen er 444. 

Korrigerer vi for de færre graddage, 
kommer vores forbrug til at ligge  

godt 8 % over budgettet. 

Ser vi på regnskabsårets 10 første 

måneder, har vi haft et forbrug, der 
ligger knapt 3 % under budgettet. 

Men graddagekorrigerer vi, vises der 

samme tendens som vi har set de se-
neste måneder: 

Vores fjernvarmeforbrug ligger godt 
9 % over budgettet. 
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Forbrug 2015 – 2016 

Forventet Aktuelt 2014-15 

Vurdering af marts: 
Vi havde en besparelse på fjern-
varmen på godt 3 % – korrigerer 
vi for en mild måned, ligger vores 
forbrug godt 8 % over budgettet. 
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Læserundersøgelse 
Af Bladudvalget 

Man skulle tro der ikke var ret mange 
læsere af »Midtpunktet«, da vi så 
bunken med besvarelser på læserun-

dersøgelsen. Kun 5 svarede nemlig på 
undersøgelsen, hvis resultater vi 
bringer her. 

 

Alle 5 deltagere i læserundersøgelsen 
er kvinder mellem 62 og 86 år. Fire 

ud af de fem læsere har boet i Farum 
Midtpunkt i mindst 19 år. Den sidste 
er en nytilflytter. Alle 5 er faste læsere 
af bladet og roser det af forskellige 

årsager: Referatet er godt, og det er 
dejligt at få serviceoplysninger og go-
de råd. Og så mener én at sproget i 

bladet passer til den brede skare af 
forskellige mennesker, som bor i Fa-
rum Midtpunkt. Én mener ligefrem at 

bladet er blevet bedre og pænere på 
det seneste. Bladudvalget takker  

Forbedringsforslag 

Der er også en række ønsker til for-

bedringer:  

 En køb/salg-side 

 Et organisationsdiagram over Fa-

rum Midtpunkt 

 Beskrivelse af hvad de forskellige 

følgegrupper og udvalg laver 

 Faktuelle oplysninger som: Antal 

lejligheder, antal beboere og andre 
oplysninger som nytilflyttere får. 

Bladudvalget vil have disse forslag i 

erindring til senere numre af bladet. 

Vi vil også forsøge at få fat i nogle af 
de unge og yngre beboere i Farum 
Midtpunkt, for at finde ud af, hvor-

dan vi kan gøre bladet bedre for dem. 

Chokoladen gik til… 

Blandt de fem deltagere har Bladud-
valget trukket lod om, hvem der skul-

le have præmien – en lækker æske 
chokolade.  

 

Vinderen blev: Martha Nielsen/205B. 
Tillykke til Martha.  



  

11 

 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
UNDSKYLD VI RODER… 

Mens ombygningen af Servicecentralen pågår, flytter 
Ejendomskontoret til selskabslokalerne i 206 i ca. 3 

måneder. Som en midlertidig løsning vil du skulle 
henvende dig her. Der arbejdes også på en løsning, så 
beboerdemokraterne har et sted at holde udvalgsmø-

der, mens Servicecentralen ombygges.  

Vi orienterer via opslag i blokkene, hvornår ændrin-
gen træder i kraft. Beboerdemokraterne bliver løben-
de orienteret på blokrådsmøderne. 

Vi beklager rodet og de gener, det måtte medføre. 

LUKKET DAGEN EFTER KRISTI HIMMELFARTSDAG 

Ejendomskontoret og Blokrådssekretariatet holder lukket 

fredag den 6. maj 2016. Det er dagen efter Kristi Himmel-
fartsdag, hvor mange holder fri. 

FORÅRSKLARGØRING 

Farum Midtpunkt holder arrangemen-
tet ”Åbning af miljøstien og Åbent 

Hus”. Det kræver en del arbejde for 
medarbejderne både før og under ar-
rangementet. Inden skal dagen plan-

lægges ned i detaljen, og der skal 
blandt andet fejes og rengøres, og lege-
pladser skal efterses. På selve dagen 
den 21. maj møder de fleste medarbej-

dere fra Ejendomskontoret op og hjæl-
per med det praktiske. 

RENGØRING AF TERRASSERNE 

Flisebelægningen må fejes og spules 
med haveslange, men der må ikke 
benyttes højtryksspuler. Overfladen 
på fliserne tager skade af højtryksspu-

ling, og terrassen vil efterfølgende være 
mere modtagelig for alger, flisepest 
mm. Desuden er højtryksspulerens 

stråler så kraftige, at de kan beskadige 
tagpappen under fliserne.  

VARMEØKONOMI 

Status pr. 31. marts 2016: 
Variabel fjernv. kr. 11.058.887,- 
Aconto rådighed kr. 14.146.599,- 
Overskud kr.   3.087.712,- 
Korrigeret for 
prisreduktion kr.   3.615.475,- 
Resulterende 
overskud kr.   6.703.187,- 

Farum Fjernvarmes kraftige nedsættel-
se af den variable del af fjernvarmepri-
sen har givet et gevaldigt boost til vo-
res varme aconto regnskab. 

Nu er der vist ingen, der kan undgå at 
få penge tilbage, når regnskabets time 
kommer. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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Loppemarked i blok 35 
Af Maiken/287E2 

 
Foto: Mikko Sepponen (Colourbox) 

Der afholdes loppemarked i Blok 35 

lørdag d. 14. maj 2016 fra kl. 11 

hvor beboere i blokken selv sætter stande op.  

Vi håber på et stort fremmøde, så kig forbi til 
en hyggelig dag og gør en god handel.  

ALLE ER VELKOMNE! 
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Ideer til blokrådsmøder 
Af Inger Scriver/107F 

 

Det ser ud til at moralen ikke er særlig 

høj, for nogle af de tilstedeværende ved 
vores blokrådsmøder. Kunne der mon 
gøres noget ved det? 

Ordstyreren 

Det ville være dejligt, hvis ordstyreren 
startede med at præsentere sit panel, 

både dem der er fraværende, og dem 
der er til stede inkl. sig selv (der er en-
gang imellem nye beboere). Det er rart 

at få navne på dem, der sidder i pane-
let. 

Måske kunne det være en ide at stå op 
som ordstyrer, så man havde et bedre 
overblik over salen, og dermed kunne 

skabe ro. Der er alt for mange, der la-
der snakken gå, når folk har bedt om 

ordet. 

Blokrådets medlemmer  
kan gøre det bedre 

I øvrigt: Er det så vanskeligt, at rejse 

sig op, sige sit navn og derefter fremfø-
re det man har på hjerte? 

 Dernæst er det pinligt og respektløst, 
at forlade mødet under ”Eventuelt”. 
Ved vores sidste møde kom der meget 

frem, der skulle ha’ været hørt af man-
ge. 

Et møde, holdt den 5. januar, med en 
ordstyrer der både skabte ro i salen, 
samt ved afstemning heller ikke havde 

problemer med at tælle stemmer. (tak, 
M – flere møder af den slags.)  

 

 

 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. marts 2016: 

Døgnforbruget for hele Midtpunktet de 
seneste 3 måneder: 
Januar: 449 m

3
/døgn 

Februar: 455 m
3
/døgn 

Marts: 439 m
3
/døgn 

Forbruget er faldet lidt igen, så sta-
biliteten ligger inden for godt 2 %. 

Ser vi på udviklingen i forbrug i grup-
pen alene af blokke, som ikke er berørt 
af PCB-renoveringen og plejecenter-
byggeriet får vi: 

Da vi sidste år ikke havde forbruget for 
marts alene, kan vi ikke sammenligne 
med sidste år.  
(sidste år var forbruget i februar og 
marts slået sammen) 

Forbrug i regnskabsåret  
i forhold til tilsvarende 10 
måneder i referenceåret 
2006/07 – besparelse: ca. 22 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Åbning af Miljøstien og Åbent Hus 21. maj kl. 10-14 
Af Elsebeth Christensen, kommunikationsmedarbejder 

 

Kom og vær med til en festlig dag i Fa-
rum Midtpunkt lørdag den 21. maj 

kl. 10-14. Vi åbner Miljøstien med op-
levelser for hele familien, og der vil 
være musik, loppemarked, kaffe, og 

fotokonkurrence. Der er også mulighed 
for rundvisning i området og i nogle af 
boligerne. 

Lørdag den 21. maj kl. 10 vil Hans 
Laustsen, der er afdelingsformand 
holde en tale ved Servicecentralen for 
at markere åbningen af Miljøstien. 

Uanset om du er der kl. 10 eller sene-
re, vil vi opfordre dig til at besøge 
Servicecentralen først, inden du går 
en tur på Miljøstien. Fra Servicecen-

tralen kan du komme til at deltage i 
dagens fotokonkurrence eller komme 
med på en rundvisning, hvis du har 

lyst til det. I nærheden vil du kunne 
tanke op med god kaffe, te og kakao.  

Når du går en tur på Miljøstien, vil du 
opleve Farum Midtpunkt fra nye 
vinkler. I dagens anledning vil der 

dukke små indslag op. Du kan fx del-
tage i bordtenniskonkurrencen ”Vind 
en slikkepind”, spille skak med store 
brikker ved stien eller deltage i kon-

kurrencen ”Find en fugl”. Du kan og-
så sætte dig og nyde en stille stund i 
rhododendronhaven eller urtehaven. 

Efter turen er du velkommen til at 

komme tilbage til Servicecentralen og 
Vestblokgangstrøget, hvor der er be-
boerloppemarked. I Servicecentralen 

kan du også aflevere dit bedste foto 
fra Farum Midtpunkt.  

HAR DU LYST TIL AT VISE DIN BOLIG FREM? 

Farum Midtpunkt har to prøve-lejligheder, som fremvisergruppen kan bruge 
ved Åbent Hus-arrangementet. Men det ville være dejligt at kunne vise besø-
gende flere lejligheder og måder at bo i Farum Midtpunkt. Hvis du har lyst til 

at vise, hvordan du bor, så skriv til ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk 

Foto: Hans, 38 2.R – Miljøstien – 17.04.2016 
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Tips & ideer til vedligeholdelse af din bolig: 

Sådan vedligeholder og rengør du: 
 Glasfiberkabinerne i badeværelserne: 

Efter bad skrabes væggene og tørres efter, fx med det brugte håndklæde. 
1 – 2 gange årligt afkalkes vægge og poleres op med AUTOPOLISH. 

 Laminat på køkkenlåger: 
Dagl.: tørres med opvredet klud, evt. med opvaskemiddel 
Ca. 1 gang mdl.: Vask med sæbespånevand. 

 Badeværelsesgulve: 
Vaskes med fx ’Probat for klinker’ efter behov. 

 Parketgulve – LAD ALDRIG VÆSKE LIGGE. 
Fejes og støvsuges ofte, tør evt. med en hårdtopvreden klud. 
Hvis vask – sulfovand og tør efter med tør klud. 

 
Terrasser: 
 Du må aldrig højtryksspule terrassen. Underlaget kan ikke tåle det! 

 Algepletter på terrassen renses med ”Algefri N” fra Ecostyle, som er det eneste 

lovlige algemiddel i Danmark. Algepletterne forsvinder normalt af sig selv, når 

solen og varmen kommer. 
 Terrasseadskillelser (plankeværk) kan behandles med Gori transparent saltgrøn 

– fås på Ejendomskontoret. 
 Nye plantekasser skal stilles på podiet med en afstand på 1-1½ cm mellem kas-

serne, så luft kan cirkulere. Nye plantekasser skal ikke behandles med træbe-

skyttelse. 
 Kattehegn skal godkendes på ejendomskontoret. Af brandhensyn må de aldrig 

lukke terrassen af, da den er flugtvej. 
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BR-sag 493.a: Valg til følgegruppe 

Servicecentralen 

Forslagsstiller: Jørgen/410F 

I forlængelse af BR-sag 492.a samt 

tilføjelsesforslag på blokrådsmødet 5. 
april 2016 ønsker jeg, Jørgen 
Schmidt, hermed at stille mig til rå-
dighed for følgegruppen vedr. ombyg-

ningen af Servicecentralen. 

Jeg har 40 års erfaring i byggebran-
chen heraf de 25 år på lederplan. Jeg 
har i min tid, som erhvervsaktiv, del-

taget i langt over 1.000 byggemøder. 

Jeg har aktivt deltaget i de møder, der 
har været omkring ombygningen og 

kender derfor sagen så godt som man 
kan ud fra det udsendte.  Jeg mener 
samtidig, at jeg har noget at byde ind 
med på en positiv og konstruktiv må-

de. 

Jeg har boet i Farum Midtpunkt 
sammen med Randi siden juli 2015 
og er derfor ny i denne sammenhæng. 

Med venlig hilsen 
Jørgen Schmidt, 410 F 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Jørgen Schmidt/ 
410F til følgegruppen for ombygning 
af Servicecentralen. 

 

BR-sag 493.b: Valg til følgegruppe 
Indre Gangstrøg 

Forslagsstiller: Jørgen/410F 

På blokrådsmøde 492 oplyste Forret-

ningsudvalget at følgegruppen for in-

dre Gangstrøg var blevet et medlem 

mindre. 

Jeg, Jørgen Schmidt, vil gerne, om 
muligt, stille mig til rådighed for den-

ne følgegruppe. 

Projektet er spændende og jeg håber 
at jeg kan være med til at præge sa-
gen til en god og langsigtet løsning, til 

gavn for beboerne i Farum Midt-
punkt. 

Venlig hilsen 
Jørgen Schmidt, 410 F 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Jørgen Schmidt/ 
410F til følgegruppen for indre gang-

strøg. 

 

BR-sag 493.c:  
Valg til Bolignetudvalget 

Forslagsstiller: Mikkel/287E2 

Jeg, Mikkel Ørum Wahlgreen, arbej-
der til hverdag med support, opsæt-
ning og etablering af netværk. Jeg har 

tidligere fungeret som IT-administra-
tor for beboerforeningen NYK på 
Nybrogård Kollegiet og siddet som re-
præsentant i K-Nets bestyrelse. Her 

stod jeg for alt IT til 100 Mbps Ether-
net samt 2.4GHz WiFi opkobling til 
536 boliger, bl.a. opsætning af 600+ 

VLAN’s. Jeg er ligeledes vant til at 
håndtere personfølsomme oplysnin-
ger. Jeg ønsker at være en del af bo-
lignetudvalget, fordi jeg kan bidrage 

med teknisk viden og har stor inte-
resse i at skabe bedre forhold for os 
alle. 
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Huslejekonsekvenser: 

Ingen 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Mikkel Ørum Wahl-
green/278E2 til Bolignetudvalget. 

 

BR-sag 493.d: Solcelleanlæg 

Forslagsstiller: Teknik/Miljø Udvalget 
v/Frank Carlsen og Ole Andersen 

Denne sag omhandler 2 projekter 

samlet i én sag, da det ene projekt er 
betinget af det andet for at opnå 
bedst mulig rentabilitet. 

Projekterne er: 

 Solcelleanlæg på højtagene i 

Midtpunktet 

 Udskiftning af elmålere til lej-

ligheder 

Projekterne opdeles under ét i: 

Fase 1: Dispositionsforslag, verifice-
ring af grundlag for projek-
terne (denne BR-sag) 

Fase 2: Projektering og tilbudsind-
hentning (ny BR-sag på sep-
tember-mødet) 

Fase 3: Udførelse (kun ny BR-sag 

hvis tilbudsindhentningen 
ændrer ved grundlaget for 
sagen) 

Denne BR-sag omhandler  

Fase 1 – Dispositionsforslag,  
verificering af grundlag 

Før der kan fremsættes en BR-sag til 

september om udførelse af solcellean-
læg med tilhørende udskiftning af el-
målere til lejligheder, er det nødven-
digt at foretage en række undersøgel-

ser og forhandlinger for at nå et så 

gennemarbejdet og troværdigt beslut-
ningsgrundlag som muligt. 

Det drejer sig om: 

 Log af el-forbrug i sommerperiode 

for at afdække den mest optimale 

kapacitet på solcelleanlægget 

 Forhandling med Dong om måler-

placeringer 

 Forhandling med tagentreprenør 

om fremtidige vilkår for tagbelæg-

ninger 

 Overslag over fremskudte tagar-

bejder 

 Udarbejdelse af overslag på solcel-

leanlæg 

 Udarbejdelse af overslag på ud-

skiftning af lejlighedsmålere 

 Afklaring af mulighed for CO2 til-

skud 

 Udarbejdelse af BR-sag fase 2 til 

BR-mødet i september 

Økonomi: Se faktaboks side 20. 

Vedrørende solcelleanlægget 

TMU har længe haft solceller i støbe-
skeen, men uafklaret lovgivning har 
lagt hindringer i vejen. Disse ser nu 
ud til at være ryddet af vejen. Derfor 

foreslår TMU, at vi påbegynder pro-
jektet solcelleanlæg i Midtpunktet. 

Det er planen, at når solcelleanlægget 
producerer el, skal det dække et ba-

sisforbrug i form af el til fælles-anlæg 
som lys i p-områder, på gangstrøg og 
i fællesrum, herunder ejendomskon-

torets lokaler. Endvidere el til vaskeri, 
ventilatorer og cirkulationspumper på 
varmesystemerne. 
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En forudsætning for optimal løsning 

er imidlertid, at brug af el sker sam-
tidigt med, at elektriciteten bliver 
produceret i solcellerne, da salg af 

overskuds el til forsyningsnettet sker 
til en ikke særlig attraktiv pris. 

Af naturlige årsager har solcellean-
lægget sin største kapacitet i dagti-

merne. Det betyder, at fokus retter 
sig mod forbrug i denne periode, hvil-
ket bringer lejlighederne på tale. Her 
vil el til køle-fryseskabe, TV-appara-

ter, computere, køkkenmaskiner og 
nok også en mindre del til lys være 
med til at forbedre rentabiliteten. 

Derfor arbejder vi på en løsning, som 
omfatter både fællesanlæg og lejlig-
heder. 

Da én af hjørnestenene for bedst mu-

lig rentabilitet i projektet er størst 
overensstemmelse imellem øjebliks-
forbrug i Midtpunktet og produceret 
el i solcelleanlægget, anmoder TMU 

om en bevilling på kr. 360.000,- til 
igangsættelse af Fase 1 – Dispositi-
onsforslag, verificering af grundlag for 

projekterne. 

Når denne verificering kendes, er pla-
nen at fremsætte en BR-sag om fase 
2 og 3 på BR-mødet i september. 

Går det hele som forventet, vil anlæg-
get kunne tages i drift i forsommeren 
2017. 

Vedrørende udskiftning  

af elmålere til lejligheder 

TMU har også længe haft ønske om, 
at måling af elforbrug i lejligheder 

skulle flyttes fra forsyningsselskab til 
eget regi på samme måde, som det i 
dag sker med måling af vand- og 

varmeforbrug. Denne ændring er i sig 

selv et rentabelt tiltag. 

Forsyningsselskabet har imidlertid af 
gode grunde lagt hindringer i vejen, 

da det har været – og stadigt er – en 
god indtægtskilde. En indtægt som 
TMU hellere ser komme beboerne til 
gode. 

Her lysner det også. De sidste hin-
dringer ser ud til at være ryddet af 
vejen. Der forestår dog nogle svære 
forhandlinger, men det er nødvendigt 

at gå den vej. En ændring af afreg-
ningsformen er nemlig en forudsæt-
ning for, at den producerede el på 

solcelleanlægget også kan anvendes i 
lejlighederne. Ændring af afregnings-
formen vil derfor blive en integreret 
del af solcellesagen. 

Forslag 

På den baggrund foreslår TMU, at der 
bevilliges kr. 360.000,- til at igang-
sætte arbejderne under Fase 1 – Di-

spositionsforslag, verificering af 
grundlag for projekterne. 

Huslejekonsekvens 

Ved gennemførelse af projekterne vil 
den årlige besparelse på elforbrug 
overstige den årlige udgift til priori-

tetsydelser og vedligehold af solcelle-
anlægget. Der bliver således tale om 
en besparelse i husleje – se fakta-
boks side 20. 

Afstemningstema: 

Blokrådet følger TMU’s indstilling om 
at anvende kr. 360.000,- til at igang-
sætte ydelserne under Fase 1 – Dis-
positionsforslag, verificering af grund-

lag for projekterne. 
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FAKTABOKS 

Størrelse på solcelleanlæg 

Der installeres et solcelleanlæg på samlet 1,5 MW ved maximal solbelastning. 
Anlægget forventes årligt at producere 1.350.000 kWh, heraf 95 % til eget for-

brug og 5 % til salg til nettet. 

Placering af solcelleanlæg 

Anlægget placeres på højtagene og retningsbestemmes ud fra den mest opti-
male løsning i forhold til periodeforbruget i Midtpunktet. 

Økonomi for hele solcellesagen med tilhørende lejlighedsmålere 

Udgift i alt   ca. kr. 29.000.000,- 
Her af til Fase 1 – Dispositionsforslag,  
verificering (bevilling der søges nu)  ca. kr. 360.000,- 

Årlig ydelse på prioritetsgæld  ca. kr. 1.550.000,- 
Årlig udgift til vedligehold samt  
rådighedstarif til forsyningsselskab  ca. kr. 300.000,- 

Årlig værdi af elproduktion  ca. kr. 2.733.000,- 
Årlig besparelse ved at afregning  
af elforbrug overgår til eget regi  ca. kr. 800.000,- 
Simpel tilbagebetalingstid på  

solcelleanlæg og lejlighedsmålere    ca. 9 år 

Huslejekonsekvens 

Når solcelleanlæg og udskiftning af elmålere  
til lejligheder er gennemført, vil det medføre  
en samlet årlig besparelse på   ca. kr. 1.683.000,- 

Hvis forundersøgelserne gennemføres, men  
solcellesagen efterfølgende stoppes, betyder  
det en éngangs udgift for Midtpunktet på ca. kr. 360.000,- 

For den enkelte lejer får det konsekvensen: 

Hvis hele projektet gennemføres, er husleje- 
konsekvensen en årlig besparelse på Stor lejlighed*: ca. kr. 102,66 pr. md. 
  Lille lejlighed**: ca. kr. 57,22 pr. md. 
Hvis fase 1 besluttes til gennemførelse og  

fase 2 og 3 ikke vedtages, vil udgiften til  
fase 1 være at betragte som tab med hus- 
lejekonsekvensen stigning i ét år på Stor lejlighed*: ca. kr. 21,96 pr. md. 

 Lille lejlighed**: ca. kr. 12,24 pr. md. 

  *) stor lejlighed:  ca. 129 m2 
 **) lille lejlighed:   ca.   54 m2 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 492 5. APRIL 2016 
 

1. Godkendelse af dirigent (Erik, BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra marts 2016 (Godk. m/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Blokrådets Forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Valg til følgegruppe vedr. ombygning af Servicecentralen  

Tillægsforslag v. Michael/452D: (25/0/1) 
Afstemning: Berit/38.2.S (18/5/1) 
Afstemning: Bo/401A (26/0/1) 
Afstemning: Casper/163F (26/0/1) 

Afstemning: Erik/80F (24/1/1) 
Afstemning: Leif/242B (24/3/0) 
Afstemning: Thomas/143F (26/0/1) 

b. Ladestandere til el-biler og plads til dele el-bil (13/6/4) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Else Marie 202B 

 Tove 201G 
C Hannelore 7E 
11 Kirsten 34F 

12 & Berit 38.2.S 
13 Hanna 37.2.O 

14 Hanni 55E 
 Ingvar 55E 
15 Gerd 71B 

 Anne 75D 
16 Lis 80F 
 Katja 85D 

21 Niels 112E 
24 Thomas 143F 

25 Inge 155C 

Blok Navn Adresse 
 Tine 155A 

26 Jakob 161B 
31 Anne-Charlotte 239A 
32 Leif P. 242B 

35 Maiken 287E2 
41 Bo 401A 

 Merete 401A 
42 Niels 414F 
 Jørgen 410F 

43 Henrik 428D 
44 Mogens 437A 
45 Stig A.  

46 Dorthe 452A 
 Michael Q. 452D 

   

Gæster: Ole Andersen, TMU 

Uden stemmeret: Frank Carlsen, KAB 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Erik, BR-FU blev godkendt som diri-

gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden 

bemærkninger. 
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3. Godkendelse af  
referat fra marts 2016 

Referatet blev godkendt med følgende 

bemærkninger: 

Ingvar/55E mente, at det var forkert, 

når der blev sagt på sidste møde at 
ombygningen af Servicecentralen ko-
stede 12 millioner. ”Det er jo ikke ba-
re 12 millioner, men 20 millioner. Det 

er en million om året i 20 år”. 

Desuden mente Ingvar at Frank Carl-

sen var blevet fejlciteret, da der stod i 
referatet at ”der jongleres med et 
budget på 153 millioner, i den sam-
menhæng er ombygningen af Service-

centralen småting”. 

Ingvar huskede, at der blev sagt ”Når 

vi jonglerer med et budget på 153 
millioner, er 12 millioner peanuts”. 
Ingvar gav udtryk for, at det ikke var 
peanuts. Ingvar mente desuden, at 

det var problematisk at det var drifts-
chefens holdning, for det smitter af 
ned gennem systemet til medarbej-
derne. 

Erik/dirigent svarede, at Frank Carl-
sen er kendt for at tælle 5-ørerne, og 

at Frank måtte have ment, at det var 
en meget lang proces, der havde væ-
ret med beslutningen af ombygningen 
af Servicecentralen.  

Tine/blok 25 og Kirsten/blok 11 var 
utilfredse med, at deres kommentarer 

ved sidste blokrådsmøde ikke var 
kommet med i referatet med navns 
nævnelse. 

Berit/BU svarede, at referatet er op 

til den enkelte referent. Et referat kan 
skrives på mange måder, og det er 

ikke muligt at få alle kommentarer 
med. Det ville betyde, at beboerbladet 
ikke skulle fylde 28 sider, men 52 si-
der. Endelig gjorde hun opmærksom 

på, at båndet kun er en sikkerhed, 

hvis enkelte kommentarer skal tjek-
kes. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Kommende BR-sager  
om solcelleanlæg 

Ole Andersen, sekretær for TMU, ori-
enterede om muligheden for solcelle-
anlæg i Farum Midtpunkt. På mødet 
blev der omdelt et notat, som KAB 

har udarbejdet om solceller i Farum 
Midtpunkt. 

Ole Andersen fortalte, at man arbej-

der på en BR-sag til maj om solcelle-
anlæg. Forslaget vil gå på at anlægge 
solceller på højtagene. BR-sagen vil 

gå på, om blokrådet kan tage stilling 
til første fase af projektet. 

Ole skitserede processen omkring an-

skaffelse af solcelleanlæg: 
1. BR-sag: At sætte rådgiverne i gang 

med de indledende undersøgelser. 

2. BR-sag: Skal vi gennemføre solcel-
leanlægget? 

3. BR-sag: Skal vi fortsætte med pro-
jektet, når vi har set priserne? 

BR-sag 2 og 3 bliver evt. slået sam-
men. 

Charlotte/239A advarede mod at sæt-
te det i gang. Så snart der sættes no-
get i gang, vil der blive brugt penge. 

Man risikerer at pengene er spildt. 

Hans/TMU fortalte, at etableringen af 

et solcelleanlæg er komplekst. Der 
skal tages højde for arkitekturen, for 
forbruget af el sommer og vinter samt 
andre forhold.  

Der blev stillet forskellige spørgsmål:  

 Hvordan er solcelleanlægget 

tænkt? 

 Er lavtagene også i spil til solcel-

lerne? 
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 Hvor og hvornår vil solcelleanlæg-

get kunne dække Farum Midt-
punkts behov for el? 

Ole Andersen svarede på nogle af 

spørgsmålene, men han mente, at 
blokrådet skulle vente med diskussio-
nen og se BR-sagen i maj. 

Michael/452D anbefalede, at man 

lagrede spørgsmålene fra beboerne på 
hjemmesiden, så interesserede kunne 
læse spørgsmål og svar. TMU var med 
på idéen. 

4.b Meddelelser fra Blokrådets 
Forretningsudvalg og Ejendoms-
kontoret 

Indvielse af Miljøstien og åbent hus 

Lørdag den 21. maj vil der være ind-
vielse af Miljøstien og Åbent Hus. Der 
vil ligesom de andre år også være et 

beboerloppemarked, kaffevogn og un-
derholdning. Alle er velkomne. 

<Erik/BR-FU nævnte, at hvis man 
ønsker at fremvise sin lejlighed i for-

bindelse med Åbent Hus-
arrangementet, kan man kontakte 
BR-sekretariatet. 

Genbrugsen 

BR-FU har valgt at give håndteringen 
af regnskab for Genbrugsen videre til 

ØU. Dette sker efter rådgivning af 
KAB. Første møde om sagen er sat i 
kalenderen. 

Varmestuen 

Der er intet nyt om Varmestuen, den 
er fortsat lukket. 

Erik/BR-FU fortalte, at samarbejds-
gruppen, der består af repræsentan-

ter for Furesø Boligselskab, politi og 
kommunen, måske vil sørge for at 
Varmestuen åbnes i et andet regi. 

Beskæring af træer 

Ejendomskontorets folk er færdige 
med at fælde de meget beskadigede 
træer fra den voldsomme sne i no-

vember måned. Nu er folkene i gang 
med at beskære de blivende træer. 

Foto: Hans, 38 2.R – Miljøstien – 17.04.2016 
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Garagebure 

Ejendomskontorets servicemedarbej-
dere er i fuld gang med at rydde op i 

garageburene. Det sker, da en del be-
boere bruger garageburene som pul-
terrum, hvilket er i strid med husor-

denen. Der sættes sedler op i blokke-
ne inden gennemgangen. Service-
medarbejderne er færdige med Palt-
holmterrasserne og er nu i gang med 

Bybækterrasserne. 

Forårsrengøring 

Gårdmændene fjerner affald og fejer 
over hele Farum Midtpunkt for øje-

blikket, så der kan blive pænt efter 
vinteren.  

4.c Meddelelser fra andre udvalg 

Spørgsmål til miljøfølgegruppen 
(MSFG) fra Niels Kjærulff 

Niels/112E udtrykte utilfredshed over 
at hans konkrete spørgsmål ikke var 

blevet trykt på dagsordenen. Han 
kunne ikke huske alle, men nævnte 
nogle af dem: 

Hvorfor laver man et hjemmestrikket 

fodgængerfelt i stedet for at få lavet et 
almindeligt fodgængerfelt? Og om 
skilte ved Bybækterrassernes indkør-

sel ikke bliver pillet ned? 

Berit og Thomas fra MSFG oplyste at 
fodgængerfeltet var besluttet af MSFG 
og godkendt af kommunen. 

Anne/blok 15 foreslog, at man male-
de hvide streger på kørebanen for at 
gøre overgangen for fodgængere og 
bilister tydeligere, især af hensyn til 

børnene. Berit/MSFG vil kigge på det 
igen. 

Der blev talt om andre fartdæmpende 

foranstaltninger. Bo/401A nævnte fx 
at ”skildpadderne” på stamvejene er 
sat i et mønster, så bilisterne kan 
undgå dem og de dermed ikke har 

nogen effekt. 

Hans/MSFG nævnte, at når der skal 
asfalteres, vil man lægge ”skildpad-
derne” om også lægge flere ”skildpad-

der”.  

Det blev også kritiseret at højdebom-
mene, som tidligere havde været i be-

byggelsen, ikke længere var at finde. 
Thomas/143F nævnte, at det var 
svært at placere, hvilket projekt, der 
har flyttet højdebommene. 

Bo/blok 41 nævnte en episode med 
en skraldebil, der var for høj. BR-FU 
blev opfordret til at undersøge, om 
der er en forsikringssag om dette. 

Følgegruppen for indre gangstrøg 

Erik/FGIG fortalte, at følgegruppen 
var blevet reduceret med en person, 

fordi den pågældende ikke deltog i 
møderne. Han bad blokrådet tage det-
te til efterretning.  

Bladudvalget 

Berit/BU orienterede om, at der for 
øjeblikket kører en læserundersøgelse 
af beboerbladet Midtpunktet. Hun 
opfordrede alle til at besvare spørgs-

målene og sende dem ind til BR-
sekretariatet.  
 Berit nævnte også at gårdmændene 

fra næste nummer af bladet (nr. 493) 
vil omdele »Midtpunktet«. Det vil give 
en mindre besparelse, som Bladud-
valget vil bruge på anden vis.   

Farum Fjernvarme 

Thomas/143F fortalte, at en afgørelse 
i byretten i Lyngby til fordel for Fa-
rum Fjernvarme betyder, at de mange 

fjernvarmekunder i Farum får billige-
re varme fremover. Der er udsendt en 
pressemeddelelse om dette. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 492.a:  
Valg til følgegruppe vedr.  
ombygning af Servicecentralen 

Erik/dirigent fortalte, at BR-FU dags 
dato havde modtaget følgende kandi-
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datur til valg af følgegruppe, udover 
de seks kandidater i beboerbladet 
Midtpunktet: 

Forslag til kandidat: 

Jeg, Jørgen Schmidt, ønsker hermed 
at stille mig til rådighed for følge-

gruppen vedr. ombygningen af Ser-
vicecentralen. 

Jeg har 40 års erfaring i byggebran-
chen heraf de 25 år på lederplan. Jeg 

har i min tid, som erhvervsaktiv, del-
taget i langt over 1000 byggemøder. 

Jeg har aktivt deltaget i de møder, der 
har været omkring ombygningen og 

kender derfor sagen så godt som man 
kan ud fra det udsendte. Jeg mener 
samtidig, at jeg har noget at byde ind 

med på en positiv og konstruktiv må-
de. 

Jeg har boet i Farum Midtpunkt 
sammen med Randi siden juli 2015 

og er derfor ny i denne sammenhæng. 

Med venlig hilsen 
Jørgen Schmidt 410F 

Jeg har været bortrejst hele marts 

måned, og jeg er først nu bekendt 
med at mit kandidatur strider mod 
forretningsordenens §13, stk.2, men 

håber at BR-FU godkender mit kan-
didatur ved at gøre brug af Forret-
ningsordenen §9 stk. 3. 

Flere på mødet nævnte, at de kunne 

anbefale at Jørgen Schmidt kom ind i 
følgegruppen for ombygningen, og at 
han havde været en af de fire beboe-
re, der havde deltaget i det første in-

formationsmøde om ombygningen.  

Der udspillede sig en lang diskussion 
om, hvorvidt man kunne lade sig op-

stille på selve BR-mødet til en følge-
gruppe. Thomas/143F mfl. mente at 
BR-FU godt kunne lave et ændrings-
forslag som de havde gjort og dermed 

give Jørgen Schmidt mulighed for at 
lade sig opstille. 

Andre, blandt andet Berit/38.2.S og 
Hanna/37.2.O mente, at det stred 
mod Blokrådets Forretningsorden og 

hele Farum Midtpunkts beboerdemo-
krati at opstille en kandidat direkte 
på mødet. De mente, at BR-FU ikke 

kunne stille det som et ændringsfor-
slag, da det var annonceret i beboer-
bladet Midtpunktet at man skulle 
præsentere sig her. Desuden mente 

Berit/38.2.S ikke, at det var i den 
ånd, §9 i Forretningsordenen er skre-
vet. 

Flere talte om at man, da man ned-

satte følgegruppen for indre gang-
strøg, ikke præsenterede sig i beboer-
bladet Midtpunktet individuelt. Kir-

sten/blok 11 mente, at det var en fejl, 
og at der ikke var nogen grund til at 
gentage det. 

Der udspandt sig også en længere 

debat om, hvor mange medlemmer 
der skulle være i følgegruppen. I BR-

ENERGIHJØRNET 

Fjernvarmepriser 

Nu flyder guldet den anden vej! 

Det er med stor tilfredshed, at vi har 
modtaget besked om, at Farum Fjern-
varme har nedsat den variable del af 
fjernvarmeprisen med tilbagevirkende 
kraft fra regnskabsårets begyndelse. 

Prisen er nedsat fra kr. 650,- /MWh til 
kr. 437,50 /MWh – hvilket svarer til en 
nedsættelse på ca. 32,7 %. 
Begge priser er inkl. moms. 

Da vi forventer et forbrug i indeværen-
de år på ca.19.500 MWh udgør 
besparelsen ca. kr. 4 mio.   

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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sagen blev der anbefalet 3-5 med-
lemmer, men der kan være op til 7 
medlemmer ifølge reglerne. Flere for-

talte, at deres blok kun havde stemt 
på nogle af de opstillede kandidater. 
Niels/blok 21 fremførte at det ville 

være en stor gruppe til at diskutere 
ombygningen, hvis alle 7 kom med, 
når der også skulle være medarbej-
derrepræsentanter og repræsentanter 

for gårdmændene. Jacob/161B og 
andre mente, at blokrådet kunne 
vælge alle opstillede kandidater. Ka-
tja/85D mente, at vi burde tage imod 

det med ”kyshånd”, hvis 7 personer 
tilbyder at gå med i følgegruppen. 

Katja/85D nævnte, at hun godt kun-

ne forstå hvorfor de unge ikke er med 
i blokrådet. Hun mente, at blokrådet 
opførte sig som ”en børnehave”, på 
grund af den måde der blev diskute-

ret på. ”Det er pinligt”, mente hun. 
En del fra salen var enige. 

Michael Q./452D kom med et tillægs-
forslag om at Jørgen Schmidt kom 

ind i følgegruppen som observatør, og 
at han præsenterede sig i næste 
nummer af beboerbladet, så han 

kunne blive valgt ind i følgegruppen. 
På den måde ville blokrådet tage hen-
syn til de beboerdemokratiske spille-
regler og samtidig tilgodese Jørgen 

Schmidts ønske om at komme med i 
følgegruppen. BR-FU trak derefter 
deres ændringsforslag, og der blev 
stemt om Michael Quists tillægsfor-

slag.  

Afstemning 

25 stemte for, 0 stemte imod, 1 und-
lod at stemme. 

Erik/dirigent fastslog, at der kunne 
vælges 7 medlemmer til følgegruppen. 

BR-sagens anbefaling af 3-5 med-
lemmer var kun vejledende. På vegne 
af BR-FU ændrede han derfor antallet 

af medlemmer af følgegruppen til 7. 

Derefter blev der stemt om hver en-
kelt kandidat. 

Afstemning 

Berit/38.2.S: 18 for, 5 imod, 1 

undlod at stemme. 
Bo/401A: 26 for, 0 imod, 1 
undlod at stemme. 

Casper/163F: 26 for, 0 imod, 1 
undlod at stemme. 
Erik/80F: 24 for, 1 imod, 1 
undlod at stemme. 

Leif/242B: 24 for, 3 imod, 0 
undlod at stemme. 
Thomas/143F: 26 for, 0 imod, 1 
undlod at stemme. 

Alle 6 kandidater blev valgt. 

Medlemmer blev opfordret til at mø-
des med Frank Carlsen/KAB umid-
delbart efter BR-mødet. 

BR-sag 492.b: Ladestandere  

til el-biler og plads til dele el-bil 
Frank Carlsen/KAB fortalte, at der 
var kommet ny information om la-

destanderne. I stedet for 30.000 kr. 
kostede det nu 46.000 kr. Derfor 
skulle det betragtes som et ændrings-
forslag. I TMU havde man overvejet at 

trække sagen på grund af den nye 
pris, men hvis udvalget gjorde det, 
ville de ikke genfremsætte sagen. Til-
buddet, hvori der er tilskud med i, 

gælder kun til 1. april 2016. Farum 
Midtpunkt har fået dispensation frem 
til den 6. april, så blokrådet kan nå 

at stemme om sagen. 

Flere spurgte ind til, hvorfor det er 
Farum Midtpunkt, der skal afholde 
udgifterne til ladestanderen. Bo/401A 

supplerede med at det er EON, der får 
en indtjening, derfor er det naturligt 
at EON også betaler udgifterne. 

Frank Carlsen/KAB fortalte, at det er 

TMU, der har kontaktet EON. EON 
var ikke specielt interesseret i at 
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komme til Farum Midtpunkt, men 
hvis der stod en fast el-bil, var de in-
teresseret. Frank fremførte, at der ik-

ke er nogen, som står i kø for at sætte 
standere op.  

Berit/38.2.S forklarede, at Farum 

Midtpunkt ikke betaler for ladestan-
derne, men for at få strømmen frem. 

Afstemning 

13 stemte for forslaget, 6 imod og 4 
undlod at stemme. 

BR-sag 492.b blev dermed vedtaget. 

Hans/TMU foreslog, at kommunikati-
onsmedarbejderen skrev en artikel til 
lokalavisen om, at Farum Midtpunkt 
er med til at gøre kommunen til en 

grøn kommune med henvisning til 
beslutningen.  

6. Eventuelt 

Der var en del forskellige servicemed-

delelser og kommentarer til sidst: 

Randi/410F opfordrede til, at folk 
hørte efter under punktet ”Eventuelt” 

i stedet for at småsnakke. Hun mente 
også, der var en tendens til at folk 
smuttede undervejs. Hun så gerne at 
folk blev til mødet var helt færdigt. 

Lis/80F nævnte, at stamvejen ofte er 
blokeret af flexbusser ved blok 15 og 
blok 16. Hun opfordrede til, at der 
blev gjort noget ved problemet. 

Anne/blok 15 opfordrede beboerde-
mokraterne til at være med i Nørkler-
ne, hvis de er kreative og har lyst til 

at være sammen med andre kreative 
mennesker i Farum Midtpunkt. Nørk-
lerne mødes tre gange om ugen i Se-
niorklubben. 

Berit/38.2.S fortalte, at Farum Midt-
punkt ifølge Furesø Avis er indstillet 
til en renoveringspris. 

Maiken/blok 35 nævnte, at blokken 
holder loppemarked den 16. april. I 
samme ombæring udtalte hun sig på 

egne vegne og udtrykte at hun var 
ked af som ny beboer og ungt menne-
ske at se, at der var modstand mod 

frivilligt arbejde, sådan som følge-
gruppen og den 7. kandidat var blevet 
diskuteret i aftenens løb. 

Stig/blok 45 udtalte at administrati-

onen kun skal administrere og henvi-
ste til udfordringer med placering af 
cykler i blokkens indre gangstrøg, 
hvor administrationen havde blandet 

sig og sagt, at blokken kunne sætte 
cykelstativer op. 

Thomas/PCB-følgegruppen nævnte at 

der findes blokke uden cykelrum, 
hvor der er undtagelser for cykler, 
men som er godkendt af brandmyn-
dighederne. Her kan administratio-

nen anbefale bestemte steder at stille 
cyklerne. 

Frank Carlsen/KAB henviste til Ing-
vars kommentar i starten af mødet, 

hvor Ingvar kommenterer referatet fra 
3. marts 2016. Frank var ked af og 
ærgerlig over at han var blevet mis-

forstået. Frank sagde, ”at selvfølgelig 
er 12 millioner mange penge”, men 
det er penge, som ville blive brugt på 
ombygningen uanset hvilken løsning 

man havde valgt. Frank tilføjede, at 
det var overraskende at der kom lige 
så mange medlemmer i følgegruppen 
for ombygningen som der havde væ-

ret på budgetmødet i januar, hvor 
man for alvor kan få indflydelse på 
huslejekronerne. Han opfordrede be-

boerne til at deltage på budgetmødet 
til januar.  

BR-MØDER 2016 
5. januar | 3. maj | 1. september 
2. februar | 2. juni | 4. oktober 
3. marts | juli mødefri | 3. 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 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Beboerne kan træffe BR-FU i Blokrådets  
Sekretariat mandag i ulige uger 19

00
 – 20

00
  

samt før blokrådsmødet 19
00

 – 19
30

  
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18

30
 

(se datoer i kalenderen s. 31) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Erik 80F 5035 9606 16 
Pia 20E 2671 9525 B 
Leif 242B 2032 8096 32 
Tove 431D 5048 2382 44 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 15 01.06.16 – 31.05.17 
Blok 26 01.09.16 – 31.08.17 
Blok 31 01.03.17 – 28.02.18 
Blok 43 01.12.16 – 30.11.17 

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

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   14

00
 – 18

00
 

Torsdag   14
00

 – 18
00

 

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

”BLØDE GÅRDMÆND” 

Anita telefon: 2058 6048 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00
 

Vikar: 
Jørgen telefon: 3045 8027 

BOLIGNET 

Ved problemer kontakt 
Dansk Kabel TV  telefon: 6912 1212 
eller læs bloggen: 
 http://bolignet.farum-midtpunkt.dk 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 09
00

 – 18
00

 
Lørdag, søndag, helligdage: 10

00
 – 14

00
 

DAGINSTITUTIONER 

Børnegalaxen Farum  
(privat institution) 
Nygårdterrasserne nr. 225A 
   telefon: 44 99 92 95 

Furesø Kommunale Børnehave 
Nygårdterrasserne 209A 
   telefon: 44 95 39 64 

Kærnehuset 
Paltholmterrasserne 6A 
   telefon: 72 35 85 50 

EJENDOMSKONTOR 

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

Personlige henvendelser: 
Mandag og torsdag: 14

00
 – 18

00 

Tirsdag og fredag: 08
00

 – 10
00

 
Onsdag:   Lukket    

Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  12

30
 – 13

30
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Man kan altid indtale sin besked på telefon-
svareren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 

Kontakt via email kan forventes besvaret 
Mandag til torsdag 07

30
 – 14

30
 

Fredag   07
30

 – 13
00

 

FOREBYGGELSESKONSULENT 

Michael: Telefon: 3045 8033 
 Mail:  forebyggelse@kab-bolig.dk 

FORKORTELSER 

Udvalg: 
(å) = åbent udvalg 
BNU Bolignetudvalget 
BOU Boligudvalget (å) 
BU Bladudvalget (å) 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget (å) 
FAU Friarealudvalget (å) 
MFU Markedsføringsudvalget (å) 
STRU Strukturudvalget (å) 
TMU Teknik/Miljø Udvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

Andre forkortelser: 
ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BR Blokrådet 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
EJK Ejendomskontoret 
FURBO Furesø Boligselskab 
FGIG Følgegruppen for Indre Gangstrøg 
FGSC Følgegruppen for ombygning af SC 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
ITA IT for @lle 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
MSFG Miljøsagsfølgegruppen 
MP Beboerbladet »Midtpunktet« 
NB Nærbiksen 
SC Servicecentralen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 

GENBRUGSEN 

Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag, torsdag og fredag: 13

00
 – 18

00
 

Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. 
Genbrugsen drives af frivillige. 

 
 

IT FOR @LLE 

Netcaféen i Servicecentralen 
alle aldre søndag i ulige uger 14

00
 – 16

00
 

KAB 

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

KATTEPROJEKTET 

Blokrådets projekt vedrørende 
vilde /bortløbne katte. 
Modtagelse, fodring m.v. af 
bortløbne tamkatte koster 100 
kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr ved udlevering 
af katten til ejeren. 

På www.fm-kat.123hjemmeside.dk fremlyses 
eller efterlyses katte. 

mail: fm-kat@sol.dk. 
Mails læses en gang i døgnet 

Henvendelse: 
Annelise og Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 

Backgammon klubben 
Sidste onsdag i måneden kl. 19

00
 

Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A 
Formand: Sonny Laebel telefon 2178 0540 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontakt Jan Malmros telefon 2891 1184 

Nørklerne 
Nygårdterrasserne 215 
Kontaktperson: 
Anne Harrysson  telefon 5190 0950 
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt 

Nygårdterrasserne 215 
For alle beboere i Furesø Boligselskab  
over 50 år. 
Alle tirsdage kl. 13

00
 samt 

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14
00

 
Formand: 
Finn Christensen telefon 5263 1651 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 

Åbningstider 
Mandag – fredag 09

00
 – 19

00
 

Lørdag:   09
00

 – 18
00

 
Søn- og helligdage: 10

00
 – 18

00
 

Udbringning 25,- kr.  
Ring onsdag eller fredag  
kl. 10

00
 – 12

00
 og få varerne  

bragt om eftermiddagen.  
Dankort-automat. Lynlotto og tips.  
Købmand: Seref Baran 

POLITI / ALARMCENTRAL 

Øjeblikkelig fare:  Ring 112 
Anmeldelser:  Ring 114 

PRAKTISKE TIPS 

Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pul-
terrummene. Strømmen går over fællesmåler 
og afbrydes med tilfældige mellemrum. 

Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på 
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. 

Der må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer 
i parkeringsarealerne. 

Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. 
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. 

Alle elevatorer aktiveres med nøglebrikken til 
egen blok. 

Tilladelse til opsætning af parabol fås hos 
driftschefen i KAB. 

Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejen-
domskontoret (max. 4 dyr i alt). 

RADIO/TV & TELEFONI 

Dansk Kabel TV telefon: 6912 1212 
YouSee  telefon: 8080 4040 
  www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: 
Oprettelse, pakkeskift  
eller flytning 315,- kr. 

Grundpakke:  112,29 kr./md 
Mellempakke, evt. Bland-selv: 308,05 kr./md 
Fuldpakke, evt. Bland-selv: 416,96 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV 
Oprettelse og portering  
af telefonnummer: gratis 
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere infor-
mation og priser. 

YouSee Plus 
kræver minimum mellempakke;  
kontakt YouSee direkte. 

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206 

Selskabslokalerne 
lejes ved henvendelse 
til Ejendomskontoret. 

Plads til 60 personer. 

To velmøblerede sale,  
garderobe og toiletter.  
Alt i service og køkkengrej,  
køl/frys, 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). 

SSG DØGNVAGT 

Vagttelefon ved vand-
skade, skade efter 
brand, elevatorstop, 
manglende vand eller varme og lignende ka-
tastrofer: 
   Telefon: 7020 8126 

Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået 
skade, som ikke kan vente til ejendomskonto-
rets åbningstid. 
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SPISEHUSET 

Nygårdterrasserne 201A 
Telefon:  4495 7022 

Åbningstider: 
Mandag – torsdag 12

00
 – 23

00
 

Fredag og lørdag 12
00

 – 02
00

 
Søndag   12

00
 – 21

00
 

Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan 
spille backgammon og billard. 
Restauratører: Sabine og Christian 

VARMESTUEN 

Nygårdterrasserne 213 

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23 
Åbent alle ugens dage 07

00
 – 23

00
 

Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 493 OG 494 

MP 493 husstandsomdeles 25.04.16 

Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1.750 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

12.05.16 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 494, der udkommer 26.05.16. 

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

Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig 
aftale senest mandagen før afleveringsfristen 
få en senere frist for aflevering af renskrevet 
indlæg på e-mail, usb-stick eller cd. 

Ansvarshavende: Berit, 38 2. S 
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet 

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 

Farum Midtpunkts officielle hjemmeside. 
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

 

KALENDER FOR MAJ 2016 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2. BOU  SC 

3. 
BR-FU 

BR-møde 

18:00 – 19:00 

19:30 

SC 

SC 

4. 
Sommertræning 

BUU 

19:00 – 20:00 

19:00 

Banen 

SC 

5. Kristi Himmelfartsdag 

6. EJK & BRS Lukket SC 

7.    

8. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

9. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

10.    

11. BNU 19:00 SC 

12. Frist for MP 494 18:00 SC 

13.    

14. Loppemarked 11:00 Bl. 35 

15. Pinsedag 

16. 2. pinsedag 

17.    

18. Sommertræning 19:00 – 20:00 Banen 

19.    

20.    

21. 
Åbning Miljøsti & 
Åbent Hus 

10:00 – 14:00 SC 

22. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

23. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

24.    

25.    

26. MP 494 Husstandsomdeles 

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    
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