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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 502 

til blokrådsmødet tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19:30 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 2. februar 2017 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 
 b. Nyt fra Ejendomskontoret 
 c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg 

 d. Nyt fra andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Driftsbudget 2017-18 (s 18) 
 b. Trafikspejl ved blok 46 (s 21) 

 c. Pist – væk 4 millioner kr. (s 22) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 502 

 Side Indhold 

 3 Valg af dem, der IKKE bestemmer 
 4 Lad hjertet løbe af med dig – bliv hjerteløber! 
 5 Kronerne klirrer i (varme)kassen 

 6 Sammen kan vi gøre en forskel! 
 8 Fra budgetmødet i januar – forklaringer og debat 
 13 Natlige netværk 
 14 Sådan undgår du lugten af naboens surkål 

 15 Husk at købe batterier 
 15 Jobs vs. Gates – Mac vs. Windows 
 16 Et aktivt seniorliv 
 17 Ikke aprilsnar: Loppemarked og café i blok 21 

 18 Blokrådssager 
 24 Åbent Hus i Seniorklubben 
 25 Referat af blokrådsmødet 2. februar 2017 

 27 Når vi mon op på 2 millioner kroner??? 
 31 Vand holder prisen … men den er osse høj! 
 36 Praktiske oplysninger 
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AFDELINGSMØDE 
Af BR-sekretariatet, BR-FU og Hans/38 2.R, afdelingsbestyrelsesformand 

 

Kom til ordinært afdelingsmøde 

tirsdag den 7. marts 2017 

I forbindelse med blokrådsmødet tirsdag den 7. marts 2017 afholdes i henhold til 

vedtægterne for Furesø Boligselskab (jf. § 13) obligatorisk afdelingsmøde kl. 1900 i 
Servicecentralen. 

Mødet har følgende endelige dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde 
3. Godkendelse af afdelingens budget for 2017-2018 

Budgettet behandles i detaljer på det efterfølgende blokrådsmøde. 
Regnskabet for 2015-2016 fremlægges til orientering. 

4. Indkomne forslag – skulle være os i hænde til Midtpunktet nr. 502 (marts) 
mandag den 13. februar 2017, kl. 1800.  
Der er ikke kommet nogen forslag. 

5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Du kan opstille eller lade dig op-
stille på selve mødet. 

På valg for 2 år:  
Bent/34D, Berit/38.2.S, Christian/149D, Gerd/206B, Hedy/104F,  

Michael/452D og Steffen/300B. 

OBS!  
Er du på valg, så meddel senest torsdag den 2. marts  

til BR-sekretariatet, om du genopstiller. 

Herudover består afdelingsbestyrelsen af:  
Hans/38 2.R (formand), Anne-Charlotte/239A, Erik/80F, Jakob/161B,  
Kirsten/34F, Per/15H, Stig/449A, Thomas/143F. 

6. Eventuelt. 

Alle beboere har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet.  
Hver lejlighed har 2 stemmer. 

 

Den 7. marts 2017, kl. kl. 1830 - 1900 afholdes afdelingsbestyrelsesmøde. 

I umiddelbar forlængelse af blokrådsmødet samles afdelingsbestyrelsen til 

nyt møde. 
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Løb for livet – bliv hjerteløber 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

 

 
Placeringen af de 4 hjertestartere er angivet på kortet 

 

De fleste af jer har nok set, hørt eller 
læst, at Farum Midtpunkt har fået 
sat 4 hjertestartere op, der er placeret 

udendørs i varmeskabe, så de er til-
gængelige 24-7.  Hjertestarterne er 
alle registreret ved Trygfonden, så de 
er synlige og tilgængelige og kan være 

med til at redde liv. 

Når man registrerer en hjertestarter, 
kan man tilknytte 3 såkaldte hjerte-

løbere per hjertestarter. Hjerteløbere 
er personer, der kan løbe efter hjerte-
starteren og bringe den til skadeste-
det. Det fungerer sådan, at når en 

person, der giver hjertelungeredning 
på skadestedet, kontakter 112, ringer 
den vagthavende sundhedsfaglige 
medarbejder en af de tilknyttede hjer-

teløbere op og beder vedkommende 

om at løbe efter hjertestarteren og 
bringe den til skadestedet med det 
samme. Jo hurtigere hjertestarteren 

når skadesstedet – des større er 
chancen for at redde liv – hvert et mi-
nut er afgørende i sådanne kritiske 
situationer. 

Vil du være med til at redde liv, så 
tag benene på nakken, og meld dig 

som hjerteløber. 

Med 4 hjertestartere er der brug for 
12 hjerteløbere.  Du kan kontakte 
blokrådssekretariatet på mail, telefon 
eller personligt, hvis du ønsker at væ-

re en af de hurtige 12. 

Klar – parat – løb!  
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i januar var på 3.278 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for januar var på 3.671 MWh 

Besparelsen var således på  393 MWh 

 
 
Det klinger forsat i aconto pengekas-

sen – fjernvarmeforbruget i januar lå 
7 % under budgettet. 

Selv efter en graddagekorrigering lig-

ger besparelsen på knapt 5 %. 

Godt gået! 

Januar måned havde 481 graddage, 
hvor ”normalen” har 519. 

Ser vi på regnskabsåret som helhed – 

altså de første 8 måneder – ligger vo-
res forbrug ca. 9½ % under fjernvar-
mebudgettet. 

Og sammenligner vi efter graddage-
korrigering, ligger besparelsen på ca. 
4½ %. 

Vi ligger således forsat lunt i svinget! 
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Forbrug 2016 – 2017 

Forventet Aktuelt 2015-16 

Vurdering af januar: 
Vi har sparet 7 % fjernvarme i forhold 
til vores budget. 
Vi ligger fortsat lunt i svinget!    
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Fra dialogmødet den 31. januar i Farum Midtpunkt 
Af Tove, Bladudvalget 

 
Foto: Maiken, BR-sekr. – møde med Politiet og kommunen om vores tryghed i Farum Midtpunkt 

Det længe ønskede beboermøde blev 
lidt af et tilløbsstykke – herligt at se, 

at mere end 150 beboere havde lyst 
til at deltage i en aktiv debat. Men det 
er naturligvis også et udtryk for, at 
det optager alle, og at alle er påvirke-

de og gerne vil det anderledes. 

Der blev under hele mødet arbejdet i 
grupper, og der blev udvekslet mange 
synspunkter og erfaringer fra såvel 

myndigheder som beboere. 

Der er mange muligheder – mange 
tiltag er sat i gang, og flere kommer 

til. Man kunne konkludere, at der 
desværre ikke findes hverken nemme 
eller entydige løsninger – og vi er hel-
ler ikke hårdere ramt end i andre be-

byggelser, hvis dette kan ses som en 
trøst! 

Den allerede etablerede samarbejds-

gruppe med deltagere fra Furesø Bo-
ligselskab, politiet og kommunen fort-
sætter arbejdet og lovede at tage alle 
input fra mødet med i de kommende 

overvejelser og tiltag. 

En speciel målrettet indsats vil blive 
sat i værk på ungeområdet, så man 

forhåbentlig kan få de unge aktiveret 
på en god og konstruktiv måde, så de 
ikke bliver lette ofre for at komme ud 
i kriminalitet. 

Håber, at dialogen fortsætter i de en-
kelte blokke på husmøderne, så vi 
kan forsøge at hjælpe hinanden bedst 
muligt. Luk fortsat ikke fremmede 

ind, blot fordi de ringer på! 

Anmeld ulovligheder til politiet; bed 
dem optage rapport, og brug vores 

forebyggelseskonsulent Michael på 
telefon 30 45 80 33 eller send ham en 
mail, der kort beskriver hændelses-
forløbet, på mailadressen: forebyggel-

se@kab-bolig.dk. 

Provokationer hjælper ikke (og de 
fleste urostiftere er ikke engang 

herboende), men sammen kan vi 
helt sikkert gøre en forskel! 
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Foto: Tove, BU 

 
Foto: Tove, BU 

 
Foto: Maiken, BR-sekr. 
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Notat fra budgetmødet den 9. januar 2017 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

Mandag den 9. januar 2017 var der budgetmøde ved økonomimedarbejder Anne 
Brønnum (KAB), driftschef Bettina Jarl Darslund (KAB) og kundechef Kurt Rytter 
(KAB), hvor budgetforslaget for 2017-2018 blev gennemgået (jf. budgetmrk. B1-1). 

Her gennemgås de poster, der medførte forklaringer eller opklarende spørgsmål. 

Nettokapitaludgifter 

Dækker over udgifter til de lån, der 
blev optaget i forbindelse med opfø-

relsen af Farum Midtpunkt. Denne 
ydelse vil altid forekomme i budgettet, 
selvom lånet er i nul. 50 % af ydelsen 

bliver i Farum Midtpunkt, mens den 
sidste halvdel går til byggeskadefon-
den. Disse ydelser er med til at finan-
siere lån. 

Konto 106 – Ejendomsskatter  

Heraf fremgår ejendomsskatter for 
Farum Midtpunkt og for ejerforenin-
gen i Blok 12 & 13. Grundskylden 

regnes ud fra grundværdien, og ifølge 
lovgivningen skal grundskylden op-
skrives med 7 % om året. 

Konto 107 – Vandafgift 

Dækker over fællesforbrug samt ikke-
målbart forbrug, som går til vanding 
af træer, vand på vaskepladser og lig-

nende. 

Konto 109 – Renovation 

Det faste gebyr til kommunen er ste-

get. For at have lidt luft i budgettet, 
er der afsat et beløb, der ligger 3 % 
højere end det faste gebyr. I det frem-
lagte budget er der medregnet udgif-

ter til tømning af 27 molokker i mod-
sætning til sidste budget, hvor der 
blev betalt for 22. 

Konto 110 – Forsikringer 

Disse skal ifølge lovgivningen udby-
des i licitation hvert 3.-5. år. De har 
netop været i licitation, og der er 

kommet et nyt forsikringsselskab på, 

hvorfor der er besparelser på 309.000 
kr. i forhold til sidste år. 

Konto 111 – Energiforbrug 

Indeholder el-forbrug til fællesarealer 
– herunder vaskeri, Servicecentral, P-
areal og lignende. Under posten ”må-

lerpasning” bliver der spurgt, om man 
kan regne med, at måleraflæsningen 
er korrekt, efter man er gået over til 
elektronisk aflæsning. Anne har un-

dersøgt dette, og beløbene passer. 

Konto 112 – Administrationsbidrag 

Dette er bidrag betalt til Furesø Bo-
ligselskab og KAB. I de poster, der 

har relation til Furesø Boligselskab 
kan der forekomme ændringer, da de 
på tidspunktet for budgetmødet end-

nu ikke er behandlet i Organisations-
bestyrelsen. Administrationsbidraget 
er sat ned fra 4.894 kr. sidste år til 
4.593 kr. per lejemålsenhed. Dette 

skyldes, at der er skåret i udgifter til 
markedsføring og udlejningskampag-
ner, samtidig med at der er kommet 

en afdeling mere, så udgiften til bolig-
selskabet er blevet mindre. Admini-
strationsbidraget til KAB forbliver 
uændret. 

 Da minimumsgrænsen for de lov-
pligtige henlæggelser ikke er opnået, 
skal der henlægges 570 kr. per leje-
mål – disse bruges bl.a. på tab ved 

lejeledighed. 

Konto 114 – Renholdelse 

Indeholder udgiften til ejendomsfunk-

tionærer. Denne udgift er nedsat med 
229.000 kr. – en andel af udgiften er 
overført til ejerforeningen. 
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 Posten til rengøring er budgetteret 
til 283.000 kr. mere end sidste år. 
Der er kommet to nye poster på, hhv. 

0-stilling af gulv i Birkhøjterrasserne 
samt pollenbehandling af skråvinduer 
(hvert 3. år). 

 En beboer stiller spørgsmål til, 
hvorvidt der afsættes nok penge til 
renholdelse, da hun oplever, at nogle 
områder ikke fremstår optimalt. 

 Den samlede post er dog sat op 
med 70.000 kr. 

Konto 115 – Almindelig  
vedligeholdelse  

Bettina præsenterer en liste over ud-
valgte aktiviteter i budgetåret 2017/ 
2018. Hun nævner, at maling af indre 

gangstrøg er sat til budget næste år 
(3 mill. kr.), men hvis projektet om-
kring renovering af indre gangstrøg 
bliver vedtaget, så vil en del af denne 

udgift overgå til den post. 

Der er afsat 2 mill. kr. til udskiftning 
af vaskemaskiner i vaskeriet i nr. 23 
(halvdelen af maskinerne vil blive 

skiftet i budgetåret 17/18 og den re-
sterende halvdel i efterfølgende bud-
getår). Der bliver spurgt til anden 

vedligehold i vaskeriet så som maling 
af vægge, men det er der ikke afsat 
penge til på nuværende tidspunkt. 

Forenings- og klublokaler fremstår 

nedslidte, og derfor er der afsat penge 
til vedligehold af disse (vægge samt 
gulve) – dette skal ske i en 5-årig tur-
nus. 

Nogle poster har driften valgt at ud-
skyde/rykke frem. Dette vedrører: 

 udskiftning af Toyota (ladvogn), 

som er udskudt til 19/20. Det af-
satte beløb er forhøjet med 50.000 

kr., hvilket skyldes alm. prisregu-
lering, da prisfastsættelsen er sket 
for 5-6 år siden. 

 Melex el-bil udskydes til 18/19. 

 Fejemaskine udskydes til 21/22. 

 Stiga Park (græsslåmaskine) ryk-

kes frem til 17/18 grundet stort 
slid. 

 Asfaltering af stamveje nedsættes 

med 50.000 kr., da det er lavet i 
16/17. 

 Til montering af nøglerør flyttes 
100.000 kr. fra indeværende år til 

kommende år. Efter aftale med 
BR-FU skal alle døre udstyres med 
nøglerør. 

Driften er ved at indhente tilbud på 

en serviceaftale vedrørende inspekti-
on samt gødning af lavtage (den er 
også ført til budget). 

Der bliver spurgt til, om der skal 
budgetteres med kommende renove-
ring af 2 af ungdomshyblerne. Det 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. januar 2017 

Døgnforbruget for hele Midtpunktet de sene-
ste 3 måneder: 

November: 475 m3/døgn 
December: 474 m3/døgn 
Januar: 480 m3/døgn 

Rimelig stabilitet for hele Farum Midtpunkt. 

Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen ale-
ne af blokke, som ikke er berørt af PCB-
renovering og plejecenterbyggeri, får vi ved 
sammenligning med tidligere perioder: 

Jan. 2017 i forhold til  
jan. 2016 - merforbrug: ca. 12 % 

Regnskabsåret 2016/17 
i forhold regnskabsåret 
2015/16 - merforbrug:  ca. 5 % 

Regnskabsåret 2016/17 
i forhold til referenceåret 
2006/07- besparelse:  ca. 20 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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bliver oplyst, at de er spærret for gen-
udlejning, da de skal fungere som ho-
telværelser, når de fraflyttes. 

Henlæggelserne hæves med 1,5 mill. 
kr., for at undgå huslejeforhøjelser 
ved de fremtidige arbejder, der skal 

udføres. 

Konto 118 

Posteringerne under el er opskrevet 
med ca. 8.000 kr. i alt, hvilket skyl-

des gebyrer. 
 Der er påført udgifter til anskaffelse 
af nyt musikanlæg og ny kaffemaski-
ne i selskabslokalerne, da det fremgik 

af langtidsbudgettet, at det skulle 
indkøbes i budgetår 2017/2018. Der 
bliver spurgt til, hvorfor der er bud-

getteret med det samme som sidste år 
under ”inventar og udstyr”, når man 
sidste år købte inventar. Inventar på 
denne budgetpost skal forstås som 

f.eks. lysarmatur – der er altså ikke 
afsat midler til decideret møblement. 

Konto 119 

Posten ”tilskud til sociale foranstalt-

ninger” er det beløb der afsættes til 
husmødernes dispositionskonti. 
 Fremvisningsboliger er i dette bud-

get indført separat. Beløbet dækker 
husleje og aconto varme. Denne ud-
gift er ikke modregnet på lejetabskon-
toen, da det i så fald ville være en ud-

gift som Furesø Boligselskab skulle 
afholde. Der bliver spurgt til, hvor 
udgiften til rengøring af fremvis-
ningsboligerne fremgår – den er inde-

holdt i renholdelsesudgifterne (jf. 
konto 114). 

Gaver og blomster 

Beløbet er hævet med 5.000 kr. efter 
ønske fra BR-FU, så den lyder på 
15.000 kr. 

Markedsføringsudvalget 

Der er ligesom i sidste budget afsat 
300.000 kr. Beløb over 7.000 kr. kan 

kun frigives ved blokrådssag. Pengene 
er afsat til bl.a. åbent hus og som-
merfest. 

Strukturudvalget 

Der er afsat 100.000 kr. Beløb over 
7.000 kr. kan kun frigives ved 

blokrådssag. Posten har været på 
budgettet i flere år, og er tiltænkt ud-
arbejdelse af en eventuel ny demokra-
tisk struktur samt en digital plat-

form. 

Lommepengeprojektet 

Der bliver spurgt til, om dette stadig 
skal være en post på budgettet, efter-

som posten er i konflikt med den nye 
skolereform. Dertil svares der, at det 
på bestyrelsesniveau er besluttet, at 

man ikke tager posten ud, da man 
bakker op om den, såfremt projektet 
kan lade sig gøre – pengene bliver 
selvfølgelig tilbageført, hvis de ikke 

bliver brugt. 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Der er afsat 30.000 kr. til Børnenes 
Dag, 40.000 kr. til Børnenes Julefest, 

30.000 kr. til Fastelavn, 20.000 kr. til 
Halloween og 20.000 kr. til Sankt-
hansfest. Børnenes dag er en ny offi-

ciel dag, hvor fokus rettes mod børn 
og trivsel. 

TMU 

Der er afsat 170.000 kr., hvoraf stør-

stedelen går til aflønning af TMU-
sekretæren. 

Der spørges til, om dette ikke er en 
post, som er indeholdt i administrati-

onsbidraget til KAB. Hertil svares, at 
sekretærbistand til udvalg ikke er in-
deholdt i administrationsbidraget. 

Konsulentydelsen er en politisk be-
slutning, der er vedtaget i Blokrådet, 
hvorfor den skal figurere i budgettet. 

Nogle mener, at det måske er at sætte 

serviceniveauet for højt at have en 
sekretær tilknyttet et udvalg. En re-
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præsentant for TMU svarer, at han 
finder ordvalget sekretær mangel-

fuldt, da sekretæren fungerer som 
konsulent og rådgiver. Sekretæren 
bistår med en teknisk faglighed og 
rådgivning, som TMU ikke selv ville 

kunne varetage. 

BR-FU oplyser, at de for noget tid si-
den har haft indkaldt TMU, da de 
netop ønskede en redegørelse for, 

hvilke ydelser TMU-sekretæren bidrog 
med. Med udgangspunkt i denne 
samtale, var der bred enighed i BR-

FU om, at det var en relevant post på 
budgettet. 

Der hersker tvivl om, hvorfor ydelsen 
er bogført under konto 119, når det 

er en lønudgift ligesom til kommuni-
kationsmedarbejderen / blokrådsse-
kretæren? Disse udgifter er dog ikke 
sammenlignelige, da kommunikati-

onsmedarbejderen er ansat af Furesø 
Boligselskab som en del af Ejendoms-
kontoret – det er TMU-konsulenten 

ikke. 

Katteprojektet 

Her er der afsat 13.000 kr. mod 
35.000 kr. i sidste budget. 

 

Sankthans BR-FU 

Festen er for alle i Farum Midtpunkt, 
og her er afsat 50.000 kr. 

Årsafslutning/julefest BR-FU 

Dette er en ny post, der er blevet tilfø-
jet efter ønske fra BR-FU. Det er en 
fast tradition at der afholdes års-

afslutning i BR-FU, men det har ikke 
tidligere været anført, hvor pengene 
blev taget fra i budgettet/regnskabet. 

Kommunikation, web-side,  
beboerblad og hjemmeside 

På denne konto er der afsat et beløb 

på 500.000 kr., men eftersom der er 
kommet nyt trykkeri på pr. 1. januar 
2017, er der opnået en betydelig be-

sparelse på trykomkostningerne. Der 
er et ønske fra BR-FU og bladudval-
get om, at kontoen udspecificeres, så 
man ved, hvad der er afsat til de for-

skellige poster. Det afsatte beløb vil 
meget sandsynligt blive mindre end 
de 500.000 kr. 

Indkøb IT 

Det afsatte beløb på 50.000 kr. er 
bl.a. tiltænkt indkøb af hardware mv. 
til Bladudvalget. 

Diverse 

Her er der afsat 80.000 kr. Disse 
penge er primært afsat til omdeling af 
Midtpunktet, men eftersom dette bli-

ver gjort af gårdmændene, kan denne 
udgift nedskrives kraftigt. Dog kan 
der opstå situationer, hvor det er 
nødvendigt at betale sig fra, at omde-

lingen sker af en eksternt tilknyttet, 
hvorfor der stadig bør afsættes penge 
til dette. Et konkret forslag lyder, at 

posten halveres. 

Genbrugsen/ Kik ind 

Dette er ikke en post på budgettet, 
men da der er blevet etableret en 

gruppe, som skal stå for at drive det 
nye Kik ind (tidligere Genbrugsen) 
anmodes der om, at der kan bevilges 
et beløb på 15.000 kr. til opstart, som 

skal gå til småmøbler, skruer, lednin-
ger samt en åbningsreception. Da Kik 
Ind skal starte op i dette år, skal pen-

gene findes i indeværende regnskabs-
år, og dermed ikke figurere i budget-
tet for 17/18, hvorfor man opfordrer 
til, at sagen rejses som blokrådssag. 

Konto 120 – Henlæggelser 

Der er afsat 35 mill. kr. til planlagt og 
periodisk vedligeholdelse og fornyelse 
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– 1,5 mill. kr. mere end sidste år. 

Der bliver spurgt til, om der er hen-
lagt til en fremtidig udskiftning til 

tidssvarende skrålysvinduer. Driften 
oplyser, at der ikke er lagt penge til 
side til udskiftning af samtlige skrå-

lysvinduer, men der arbejdes på for-
skellige løsninger for at udbedre kul-
deproblemerne. En enkelt lejlighed 
har fået nye skrålysvinduer i forbin-

delse med reetablering efter brand-
skade, hvorfor man konstruktions-
mæssigt har fundet en løsning. De 
gældende energikrav medfører at nye 

vinduer visuelt vil tage sig anderledes 
ud end de oprindelige vinduer – dette 
er værd at tage med i betragtningen 

set i forhold til udskiftning som evt. 
råderetssag. Desuden er væggen un-
der skrålysbåndet også et problem, 
da den ikke er optimalt isoleret, hvor-

for der er et stort kuldeindfald her. 
 Et købmandsregnestykke over pris 
på nye skrålysvinduer foretaget af en 
beboer beløber sig til ca. 33 mill. kr. 

Skrålysvinduer er dog ikke den ene-
ste udfordring i forhold til en forbed-
ring af bebyggelsens energiklasse. Af 

andre udfordringer nævnes isolering 
af gulve i A-lejligheder samt udskift-
ning af facader i østgavlen af 1-værel-
ses lejligheder (mange energirenove-

ringer skal medtænkes). 
 TMUs sekretær har udfærdiget en 
rapport over nogle af disse energi-
mæssige forhold, som man med fordel 

kan orientere sig i. Hvis der skal hen-
lægges et større beløb, skal det be-
sluttes politisk. 

Konto 125 – Ydelser på  
lån til forbedringsarbejder 

Ydelsen noteret ved ”ombygning af 
Servicecentralen” er beregnet fra det 

tal, der blev reserveret ved Blokråds-
sagen, da det endelige regnskab end-
nu ikke er afsluttet. Når sagen er af-

sluttet, bliver en del af det overskud 

der var i regnskabet, modregnet ud-
giften til Servicecentralen. 

Konto 127 – Ydelser på  

lån til bygningsskader 

Af oversigten fremgår det, at der er 
medtaget nye lån i budgettet – det 

drejer sig om lån til lavtage, miljøpro-
jektet, ombyggede boliger og familie-
boliger. I alt er der en stigning under 
denne post på 498.000 kr. 

Indtægter 

Huslejeindtægter fremgår som et teo-
retisk beløb, hvilket vil sige, at belø-
bet afspejler en situation, hvor alt er 

udlejet.  

Der bliver spurgt til hvorfor indtæg-
ten fra erhvervslejemålene er budget-

teret mindre end ved sidste budget, 
hvortil der svares, at det skyldes leje-
regulering (jf. markedslejeloven). 
Frem til 2020 kan basislejen ikke re-

guleres. 

Lejeregulering 

Det fremlagte budgetforslag medfører 
en lejeregulering på 1,35% 

Generelt 

Der bliver spurgt til, om de 2 millio-
ner, der mangler i det samlede budget 

kan hentes fra de forskellige omdi-
skuterede poster, hvor udgifterne 
kunne nedjusteres. Dette er dog en 
politisk beslutning, som kan drøftes 

på martsmødet, når det endelige 
budget bliver fremlagt.  

I forlængelse af ovenstående udspiller 
der sig en politisk debat om husleje-

stigning vs. vedligeholdelsesstandard. 

Budgettet – som BR-sag 

Anne Brønnum udarbejder en BR-sag 

med budgettet til martsnummeret af 
beboerbladet »Midtpunktet« (se BR-
sag 502.a, side 20). Heri gennemgås 
budgettets poster i hovedtræk.  
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Netværk og nattevandring med Natteravnene 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

 

Natteravnene – Tryghed skabes i fællesskab, det kræver en indsats. 

Natteravnene i Farum vil markere Fu-

resø borgeres fokus på tryghed i lo-
kalområdet. Derfor inviterer de til 
”Nattevandring” med de erfarne nat-
teravne, men denne aften kan man 

også netværke på tværs af borger-
grupper, møde lokalpolitikere og sko-
lebestyrelser, få genopfrisket første-
hjælpskundskaber, få opdateret sin 

viden om aktuelle udfordringer mod 
trygheden i lokalmiljøet samt natte-
vandre iklædt den gule jakke og ud-

danne sig til Natteravn – alt sammen 
på én aften. 

Kl 21:00 – Velkommen 

Kaffe og networking i Farum Kultur-

hus  
v. Natteravnene, borgmesteren & gæ-
ster  
Derfor er det vigtigt, at ravnene flyver  

v. seniorinstruktør i Natteravnene  
Det har jeg selv oplevet som Natteravn 
i Farum  

v. lokale Natteravne  
Hjerte-lunge-Redning og Psykisk før-
stehjælp  
opfriskningslynkursus  

Kl 22:00 – Ravnevandring  

Tryghedsvandring i hold á 3 gule T-
shirts 
Til Midtpunktet eller egen grundejer-
forening,  

Cykeltur til Marinaen,  
S-tog til Kbh   

Kl 24:00 – Afslutning   

Natmad i Brandmands-klubben  

observationer og oplevelser deles. 
Med forbehold for ændringer i pro-
grammet. 

Det sker fredag den 5. maj 2017 – 
du kan læse hele programmet på 
www.wangbrolin.dk/downloads 
/Nattevandring_5.5.pdf 

Hvis du vil på en prøvetur med Natte-
ravnene på et andet tidspunkt end 
den 5. maj, kan du kontakte Claus på 

mail: Claus@just-rasmussen.dk eller 
på telefon 40 56 40 72 (send gerne 
sms). 

Tilmelding på 
www.tryghedsvandring55.dk.  
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Godt indeklima – vigtigt for dig og din bolig 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

Den største del af vores liv tilbringer 
vi indendørs, og derfor er det vigtigt, 
at vi ved, hvordan vi skaber et godt 

indeklima i vores bolig. Her får du 7 
gode råd til, hvordan du selv kan 
skabe et sundt indeklima med høj 
komfort samt en god varmeøkonomi. 

1. Luft kraftigt ud i kort tid 

Det er vigtigt at lufte ud et par gange 
om dagen i 5 - 10 minutter. Udluft-
ningen skal være kraftig – altså med 

gennemtræk for at den ønskede effekt 
opnås. Når man opholder sig i en bo-
lig – herunder laver mad og går i bad 
– producerer man store mængder af 

fugt, og for at få fugten ud, skal der 
luftes kraftigt ud. Det fornyer luften 
uden at vægge og møbler bliver kolde. 

2. Stil ikke vinduer  

på klem hele dagen   

Det skaber kolde områder i din bolig, 
og kan give risiko for udvikling af 
skimmelsvamp.  

3. Friskluftventiler og  

udsugningsventiler 

Friskluftventilerne i vinduerne skal 
holdes åbne, da de sikrer, at du hele 
tiden får udskiftet luften i din bolig 

med frisk luft udefra. Den luft som 
suges ud via udsugningen i bad og 
køkken, skal trækkes ind fra frisk-
luftsventilerne. Hvis de ikke er åbne, 

vil indeklimaet søge at trække luft ind 
andre steder fra, hvilket kan medføre 
træk eller lugtgener i boligen. Samti-

dig er frisk og tør luft hurtigere og bil-
ligere at varme op end fugtig indeluft. 

Det er vigtigt, at udsugningsventilerne 
fungerer efter hensigten. Derfor må 

de ikke tildækkes eller afmonteres. 
Tænd emhætten, når du laver mad, 

så den kan lede den fugtige luft ud af 
din bolig. 

4. Sørg for at dine radiatorer  

ikke er dækket af møbler  
eller gardiner 

Hvis der står store møbler foran dine 
radiatorer, eller hvis der hænger lan-

ge gardiner ned foran dem, kan de 
ikke afgive den ønskede varme til 
rummene. Dette gælder også, hvis 

radiatorristene er tildækkede. Til-
dækkede radiatorer får ofte folk til at 
skrue endnu mere op for varmen, 
hvorfor varmeregningen bliver høj, 

men din bolig forbliver kold, da var-
men ikke kan afgives. 

5. Undgå at tørre tøj på radiatoren 
Hvis radiatoren er dækket af tøj, vil 

dette også forhindre radiatoren i at 
komme af med varmen. Værre er dog, 
at det afgiver en stor mængde fugt i 

boligen, og hvis der ikke bliver luftet 
hurtigt ud, vil det sætte sig og kan 
medføre skimmelsvamp. 

6. Luk ikke helt for varmen 

Undlad at lukke helt for varmen i en-
kelte rum. Du sparer ikke noget ved 
at tænde en radiator på fuldt blus og 

slukke for de øvrige. En enkelt radia-
tor på fuldt blus bruger ofte mere 
varme end fire radiatorer på kvart 
drift – og med alle radiatorer åbne, 

undgår du kolde områder i din bolig. 

7. Luk døren til rum,  
du ønsker lidt koldere 

Mange kan godt lide, at stuen er 

varm og soveværelset lidt køligere. 
Hvis du lukker dørene mellem rum, 
der har forskellig temperatur, udnyt-

ter du varmen mest effektivt. 

God fornøjelse   
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
OPLUKKELIGT OVENLYS I A- & D-LEJLIGHEDER 

For at åbne ovenlysvinduerne i lejlighedstype A og D (de store etplans lejligheder), 
skal du bruge fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen løber tør for batteri og ikke 

udstyres med nye inden for 10 minutter, er det ikke muligt at åbne vinduerne, før 
systemet er blevet nulstillet. En nulstilling kræver besøg af en servicemedarbej-
der, da man skal helt op ved vinduet for at foretage nulstillingen.   

En nulstilling kan undgås, hvis du husker at udskifte batterierne i fjernbetje-
ningen hver 10. måned. Fjernbetjeningen bruger 3 stk. AA-batterier, så hvis du 
sørger for at have batterier på lager og laver en lille huskeseddel, der minder dig 
om udskiftning, så burde dit ovenlysvindue åbne hver gang uden problemer.  

 

Om elektronisk udstyr til Bladudvalget 
Af Poul Steen, 8F 

  
 

Foranlediget af debatten i Midtpunk-
tet 501 om indkøb af enten Mac eller 
PC til produktion af bladet vil jeg med 
baggrund i mere end 30 års arbejde 

med grafisk software på begge plat-
forme gerne støtte Sørens (38 2.T) 
forslag om at vælge en PC-løsning. 

For det første findes al den software, 

som bladet har brug for til både print 
og online i Windowsudgaver. Der er 
ingen nævneværdig forskel på betje-

ningen. Serviceringen af PCer er både 
billigere og mindre besværlig end den 
service Apple tilbyder. PCer kan fås 
ligeså kraftige som Mac’er. At grafike-

re og designbureauer stadigt fore-
trækker Mac er en fagtradition fra 80-
erne, der vedligeholdes i dag uden 
kvalitetsmæssig begrundelse. 

For det andet – og allervigtigst – er 
PCer de mest udbredte maskiner i 
bebyggelsen. PC-løsningen sikrer, at 
en fremtidig onlineudgave af Midt-

punktet giver en ensartet skærmvis-
ning overalt i bebyggelsen, samt at 
beboernes indsendte læserbreve og 
lignende i fx Word-format bliver lette 

at håndtere for redaktionen. Det 
fremmer den demokratiske debat i 
bladet. 

Valget af software vil afhænge af re-
daktionens ambitionsniveau med 
hensyn til grafiske narrestreger, men 
InDesign er et fornuftigt valg, da det 

fungerer enkelt sammen med de øvri-
ge Adobeprodukter, som der skal væ-
re råd til at anskaffe, hvis man øn-
sker et rigtig flot design på bladet.  



  

16 

Seniorklubbens aktiviteter 
Af Seniorklubbens bestyrelse 
 

Seniorklubben blev etableret i 1988 
på adressen Nygårdterrasserne 215 af 

en gruppe aktive beboere. 
 Den er et tilbud til alle seniorer 
50+, som er beboere i Farum Midt-
punkt/Furesø Boligselskab. 

 Lokalerne er handicapvenlige og eg-
net til kørestolsbrugere. Der er handi-
capvenlige toiletforhold. 

 Seniorklubben er en røgfri klub 
med mulighed for at deltage i et godt 
fællesskab, forblive aktive og dermed 
styrke livskvaliteten og et godt senior-

liv. 

Nyd din tredje alder  
i seniorklubben. 

 Har du lyst til sjove, spændende 

og hyggelige arrangementer, 

hvor du kan komme alene eller 
tage din partner med? 

 Har du lyst til at møde nuvæ-

rende og tidligere naboer? 

 Har du lyst til at bevare eller få 

et godt og solidt netværk? 

Hvis svaret er ja, så er medlemskab i 
Farum Midtpunkts seniorklub det 

helt rigtige for dig. Det er en slags vel-
tilrettelagt efteruddannelse til den 
tredje alder, som du selv har mulig-

hed for at præge. 
 Det er seniorklubbens bestyrelse, 
der står for arrangementerne. Men vi 
får god hjælp fra medlemmerne, både 

i form af idéer og praktisk hjælp til 
afvikling. Der er altid en mulighed for 
at kunne deltage i aktiviteter/ar-

rangementer som spænder vidt. 

Af aktiviteter igennem årene kan 
nævnes: Foredrag – Kortspil – Bræt-
spil – Billard – Syng med – Silkema-

ling og Håndarbejde – Debatdage  

(hvor ingen emner 
er for store eller 

små). 

Traditioner skal 
holdes, så højtids-
fester med fælles-

spisning vil blive 
meddelt på op-
slagstavlerne. 

Blandt de mange arrangementer ud 
af huset, som klubben igennem årene 
har afholdt, kan nævnes virksom-
hedsbesøg – kultur- og busture i ind- 

og udland – udflugt til små og store 
seværdigheder – og spændende sight-
seeingture. Ved ture ud af huset vil 
der være en delvis brugerbetaling. 

Hvad vil vi så fremover? Bestyrelsen 
vil efter ønsker fra medlemmerne lave 
en paraply af nye som gamle aktivite-

ter, så tilbud og efterspørgsel passer 
til så mange medlemmer som muligt.  

Seniorklubben skal være et godt sted, 
med et stærkt menneskeligt socialnet, 

hvor vi altid vil hjælpe hinanden. 

For at blive medlem af seniorklubben, 
skal du/I være fyldt 50+ år. Der beta-

les et kontingent til seniorklubben, og 
beløbet er p.t. 150 kr. pr halvår. 

Du/I kan altid få mere information 
om klubben og aktiviteterne ved at 

kontakte formanden: Torben Saunte 
Schjerning: mobil 2612 6350, tirsdag 
og torsdag mellem kl. 13-14 eller på 
seniorklubbens adresse: Nygårdter-

rasserne 215, tirsdag og torsdag mel-
lem kl. 13-15.  

Med venlig hilsen 

Seniorklubbens bestyrelse 
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Forårs LOPPEMARKED 

i BLOK 21 

Lørdag d. 1. april 2017 

Kl.10.00 – 14.00 
(i gangstrøget) 

 

Kig forbi og se, om der er noget du / I lige mangler.  

Der vil være ”café åbent” i fællesrummet med mulighed 

for køb af lidt mundgodt. 

 

Vel mødt. 

Vi glæder os til at se jer. 

 
PS: Dørene til blok 21 vil være åbne ved nr. 

101 + 112 (ingen adgang fra P-kælder). 
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BR-sag 502.a: Driftsbudget 2017-18 

Forslagsstiller:  
Blokrådssekretariatet med flere 

Sammen med dette nummer af »Midt-

punktet« (502) modtog du en kom-
primeret udgave af driftsbudgetfor-
slaget for 2017-2018. Af budgettet – 
der er et sammendrag af det detalje-

rede officielle budget – fremgår det, at 
det er i balance, og at der derfor pr. 

1. juli 2017 ikke vil foretages leje-
stigning. 

Bemærk! Den gennemsnitlig årlige 
leje er i 2017-2018 budgetteret til at 
udgøre 885,03 kr. pr. m² for familie-

boliger. 

Huslejen for en stor lejlighed på 129 
m² udgør herefter 8.933 kr./md. eks-
klusiv vand, varme, el mv. 

Henlæggelserne udgør 27,91 % (i 
2016-2017 var budgetteret med 
27,21 %). Henlæggelserne er opspa-

ring til imødegåelse af kommende ud-
gifter. 

I det komprimerede budget er der på 
side 4 en oversigt over de drifts- og 

vedligeholdelsesarbejder, der skal 
henlægges til i budget 2017-2018. I 
alt skal henlægges 35.000.000 kr. (i 
2016-2017 var budgetteret med 

33.500.000 kr.). 

Nettokapitaludgifterne udgør 17,10 % 
(i 2016-2017 var budgetteret med 

17,27 %). Nettokapitaludgifterne er 
udgifter til de oprindelige lån. 

Ekstraordinære udgifter udgør 20,42 

% (i 2016-2017 var budgetteret med 
21,34 %) og omfatter ydelser på lån 
til byggeskadesager. 

Ejendomsskatter udgør 10,57 % (i 

2016-2017 var budgetteret med 
10,41 %). 

Renholdelse udgør 10,40 % (i 2016-

2017 var budgetteret med 10,42 %). 

Kopi af det officielle budget for pe-
rioden 01.07.2017-30.06.2018  kan 

afhentes på Ejendomskontoret, i 
BR-sekretariatet, rekvireres i pdf-

format ved at maile til blokraad@ 
farum-midtpunkt.dk eller hentes 

på hjemmesiden. 

I budgettet er der en udspecificering 
af udgifter og indtægter. Informatio-
nerne i nedenstående oplistning er 

hentet herfra. 

105 NETTOKAPITALUDGIFTER 

Udgiften til lån er uændret i forhold 

til budget 2016-2017. 

106 EJENDOMSSKATTER 

Ejendomsskatterne er ca. 156.000 kr. 
mindre i forhold til budget 2016-

2017. 

107 VANDAFGIFTEN 

Inklusiv miljøudgift er 69.000 kr. hø-
jere i forhold til budget 2016-2017. 

109 RENOVATION 

Beløbet dækker forbrændingsafgiften 
til Furesø Kommune og tømning af 

molokker.  

110 FORSIKRINGER 

Det drejer sig primært om bygnings-
forsikringerne, men her figurerer også 

Falck-abonnement, erhvervsforsik-
ring, køretøjsforsikringer, ulykkesfor-
sikringer og produkt- og ansvarsfor-
sikring og er budgetteret til 4.061.000 

kr. 
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Bemærk! Farum Midtpunkt er ikke 

forsikret mod hærværk. 

111 ENERGIFORBRUG MV 

Omfatter det fælles strømforbrug: lys 

i kældre, parkeringsareal, på gange, 
på stier og veje samt strømforbrug til 
tekniske installationer samt ”måler-
pasning.” Målerpasning er bl.a. hono-

rar til varmeingeniørbistand og må-
lerservice fra Brunata. Udgiften er 
budgetteret 205.000 kr. højere i for-
hold til budget 2016-2017. 

112 BIDRAG TIL SELSKABET 

Administrationsbidraget, betales til 
Furesø Boligselskab. Pengene går til 

driften af Furesø Boligselskab. En del 
af driften i boligselskabet – ca. 72 % – 
er forretningsførerbidrag til KAB. 

114 RENHOLDELSE 

Dækker udgifter til ejendomsfunktio-
nærernes løn inklusive sociale ydel-
ser, sikkerhedsudgifter og arbejds-
skadeforsikring samt trappevask, 

vinduespolering, kontorhold, vindu-
espudsning, skadedyrsudryddelse 
med videre. 

115 ALMINDELIG  
VEDLIGEHODELSE 

I lighed med sidste og forrige års 
budgetter afsættes ca. 2 mio. kr. 

116 PLANLAGT  
VEDLIGEHOLDELSE 

I budgetår 2017-2018 forventes at 
bruge 34.530.000 kr. til planlagte ar-

bejder og fornyelser. 

118 SÆRLIGE AKTIVITETER 

Her budgetteres udgifter til drift af 

beboervaskeriet i vestblok C og sel-
skabslokalerne i vestblok A. 

119 DIVERSE UDGIFTER 

Her budgetteres udgifter knyttet til 
beboerdemokratiet. 

1 KONTINGENT TIL BL 
Pengene dækker vores kontingent til 

Boligselskabernes Landsforening, der 
har almene boliger som speciale. 

2 BEBOERMØDER 
Omfatter udgifter i forbindelse med 

udvalgs- og blokrådsmøder. Beløbet 
dækker vand, kaffe, te, engangsser-
vice mv. 

3 SOCIALE FORANSTALTNINGER 
Her er de penge, der overføres til 
husmødernes dispositionskonti til 
brug for blokkenes vedligeholdelse af 
fællesrum, indkøb af fælles inventar, 

boremaskiner og andet fælles værk-
tøj, fester for børn og voksne, planter 
til fællesterrassen, grill, musik mv. 

Budgettet afspejler de forventede 
overførsler til blokkenes konti. 

4 AFDELINGSBESTYRELSEN  
& BR-SEKRETARIAT 
Under oplistningen er de af BR-udval-

gene til driftsbudgetmødet indgivne 
ønsker til planlagte aktiviteter, forsøg, 
kampagner mv. 

8242 Her figurerer udgifterne til tryk 
af beboerblad, hjemmeside m.v. 

8990 DIVERSE 
Dækker udgifter til omdeling, etable-

ring af trækningsret, beboerklage-
nævnsgebyrer med mere. 

HENLÆGGELSER 

120 PLANLAGT OG  

PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 

På konto 401 afsættes 35 mio. kr. til 
henlæggelser. 
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122 ISTANDSÆTTELSE VED  

FRAFLYTNING (B-ORDNINGEN) 

1 Fælleskonto. Her figurerer opspa-
ringen til ”slid og ælde-kontoen”. Når 

folk flytter, skal de selv betale for de-
cideret misligholdelse og hærværk på 
lejligheden. Misligholdelse er blandt 
andet manglende vedligeholdelse af 

gulvene med lak i bo-perioden. 

2 Indvendig vedligeholdelse. Kontoen 
bruges til at spare op til indvendig 

vedligeholdelse i lejlighederne. Det 
handler om de penge, som deles ud 
på de enkelte lejligheders vedligehol-
delseskonti. Pengene kan beboerne 

individuelt anvende til en række min-
dre vedligeholdelsesarbejder i lejlig-
hederne: fortrinsvis lakerings- og ma-

lingsarbejder. 

123 TAB VED LEJELEDIGHED 
OG FRAFLYTNINGER. 

Budgetteret uden stigning. 

125 YDEDLSER PÅ LÅN TIL 

FORBEDRINGSARBEJDE 
Herunder er ydelsen på 962.000 kr., 
påtænkt som ydelse på et nyt lån 

vedr. ombygning af servicecentralen, 
taget ud, da det ikke vil blive nødven-
digt med optagelse af lån. 

126 AFSKRIVNING 

Det drejer sig om afskrivning på Nyt 
affaldssystem og en et-årlig afskriv-
ning på nye lofter i Genbrugsen. 

127 YDELSE PÅ LÅN TIL 
BYGNINGSSKADER 

Afdrag på ”byggeskadesager” er bud-
getteret til 30.677.000 kr. (i 2016-

2017 var budgetteret med 30.179.000 
kr.). 

UDGIFTER I ALT 

Udgifterne udgør 154.990.000 kr. 

INDTÆGTER 

201 BOLIGAFGIFTER OG LEJE 

Dækker: 
1. Lejeindtægterne fra almindelige 

lejligheder og ungdomsboliger med 
det nuværende lejeniveau. 

2. Lejeindtægterne fra beboerhotel-
værelserne med det nuværende le-
jeniveau. 

3. Erhvervslejen dækker lejeindtæg-

terne fra Nærbiksen, Spisehuset, 
tandlæge, lægehus mv. 

4. Institutioner dækker lejeindtæg-

terne fra børnehaver og vuggestu-
er. 

5. Kældre mv. er lagerrum der for-
trinsvis udlejes til de håndværks-

firmaer, som arbejder i Farum 
Midtpunkt. 

6. Indtægten ved udlejningen af ga-
rageburene. 

7. Indtægten ved forbedringsarbejder 
omfatter de moderniserede køkke-
ner. 

I alt budgetteres med 151.981.000 kr. 
(i 2016-2017 var budgetteret med 
152.545.000 kr.) 

202 RENTER 

Renteindtægterne er budgetteret til 
1.785.000 kr., da Furesø Boligsel-
skab på møde den 11. januar 2017 
vedtog, at rentesatsen skulle være 

1,27 % (i 2016-2017 var budgetteret 
med 0 kr.) 

203 ANDRE INDTÆGTER 

Vaskeriindtægten er budgetteret til at 
udgøre 784.000 kr. 
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Indtægten ved udlejning af selskabs-

lokalerne er budgetteret til at udgøre 
32.000 kr. 

Lejeindtægten for antenneplads er 

budgetteret til 69.000 kr. 

Diverse indtægter: Aftalen med Fa-
rum Bytorv om returnering af ind-
købsvogne er budgetteret til 60.000 

kr. 

INDTÆGTER I ALT  
Indtægterne er budgetteret til 
154.990.000 kr. 

210 NØDVENDIG  
MERINDTÆGT / UNDERSKUD 

Da budgettet balancerer, skal der ik-

ke varsles huslejestigning pr. 1. juli 
2017. 

LANGTIDSBUDGETTET 

Budgettet er et arbejdsredskab til 

brug for planlægning af både den 
langsigtede økonomiske udvikling og 
den praktiske afvikling af vedligehol-
delsesarbejder og fornyelser. 

Da der allerede har været afholdt et 
forberedende budgetmøde – hvor alle 
var velkomne – vil budgettet ikke bli-

ve gennemgået post for post på blok-
rådsmødet, med mindre Blokrådet 
beslutter sig herfor. 

HUSLEJEKONSEKVENSER: 

Budgetforslaget B2-1 indebærer en 
huslejestigning pr. 1. juli 2017 på 0 
% svarende til 0 kr. pr. måned for en 
stor lejlighed og tilsvarende 0 kr. for 

en lille. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager det foreslåede 
budget for 2017 – 2018. 

BR-sag 502.b:  

Trafikspejl ved blok 46 

Forslagsstiller: Søren, blok 36 

Der færdes dagligt mange trafikkan-

ter til og fra institutionerne på 
Birkhøjterrasserne 2, samt andre tra-
fikkanter der er forbigående for enden 
af Birkhøjterrasserne. Der er dårligt 

udsyn og oversigtsforhold i svinget 
mellem stamvejen Birkhøjterrasserne 
og stikvejen Birkhøjterrasserne 2. Der 
opstår dagligt uheldige og ligefrem 

farlige situationer pga. det dårlige ud-
syn. 

Løsningsforslag 

Der ønskes et trafikspejl installeret 
på gavlen af blok 46 ud mod Birkhøj-
terrasserne. Spejlet skal bruges til 
vinklen mellem trafikken kommende 

fra stamvejen Birkhøjterrasserne og 
trafikken kommende fra stikvejen 
Birkhøjterrasserne 2. 

Erfaringer 

Der er gode erfaringer med trafikspej-
le. Spejle bruges netop til områder 
med dårligt udsyn. Et godt eksempel 

er cykel- og gangstien rundt om Fa-
rum Midtpunkt, hvor der er opsat ad-
skillige trafikspejle. 

Fordele 

Fordelene i dette trafikspejl er alle 
udelukkende iht. trafiksikkerheden. 
Spejlet er et stort ønske fra flere for-
ældre og personaler, fra både Børne-

huset Birkhøj og fritidsordningen 
Regnbuen. Det er værd at nævne at 
størstedelen af børnene i institutio-

nerne selv bor i Farum Midtpunkt. 

Huslejekonsekvenser: 

Udgiften vil være en engangsudgift på 
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kr. 5.056,25,- inkl. installation, og 

skal konteres på konto 119-8990 – 
Diverse. Sagen har derfor ingen hus-
lejekonsekvenser. 

Afstemningstema: 
Der installeres et trafikspejl på gavlen 

af blok 46, som dækker vinklen mel-
lem stamvejen og stikvejen. 

Svar fra BR-FU:  

Kør efter forholdene 

Anmodningen om opsætning af et tra-
fikspejl på Blok 46 er tidligere blevet 
behandlet og afvist af BR-FU med føl-
gende begrundelse: 

”Blokrådets Forretningsudvalg kan 
ikke følge jeres begrundelse for et be-
hov for trafikspejl. De har været nede 
og bese området og vurderer, at der 

er frit udsyn til begge sider ved det 
omtalte skarpe hjørne fra indkørslen 
langs Birkhøjterrasserne og ind mod 

Børnehuset Birkhøj. Desuden henvi-
ser de til, at gående skal holde sig på 
stierne og ikke på vejene. På denne 
baggrund afviser Blokrådets Forret-

ningsudvalg sagen.” 

BR-sag 502.c:  
Pist – væk 4 millioner kr. 

Forslagsstiller: Niels, 112E 

Til FURBO repræsentantskabsmøde 
den 23. november 2016, der hvor 
regnskabet og dispositioner godken-

des, blev jeg, af KAB, den 1. novem-
ber 2016 indkaldt som en af FM re-
præsentanter. Efter at have gennem-
læst det fremsendte årsregnskab, 

fremsendte jeg den 20. november 
2016 dette spørgsmål til KAB.  

”I regnskabet indgår indtægten ’Byg-

gesags honorar (Nybyggeri og Forbed-
ringsarbejder)’ som en udgift (konto 
512) og som en indtægt (konto 605 og 

606) med eksakt samme beløb, uden 
en eller anden form for administrati-
ons omkostning. Hvem er slut mod-
tager af disse honorarer?”  

Den 21. november 2016 meddelte 
Kurt Rytter, vores øverste chef i KAB, 
at den fremsendte møde indbydelse 
var en fejl – der var en anden der 

skulle have pladsen – og oplyste, at 
jeg derfor ikke kunne få svar på mit 
spørgsmål. Det blev også oplyst at 

boligselskaber ikke er underlagt be-
stemmelserne om aktindsigt. 

Da store pengebeløb kan have indfly-
delse på beslutninger der træffes, rej-

ses denne sag for at få de af os valgte 
bestyrelsesmedlemmer til at besvare 
spørgsmålet. 

PS.: BR-FU har løbende fået kopi af 

den stedfundne mail udveksling og 
har selv haft repræsentanter med på 
mødet. 

Huslejekonsekvenser: 

Blokrådssagen har ingen økonomiske 
omkostninger, højst ekstra indtægter 
til FURBO. 

Afstemningstema: 

De af Blokrådet valgte bestyrelses-
medlemmer pålægges at fremlægge en 
detaljeret oversigt, over hvem der er 
slutmodtagere af de i sagen nævnte 

honorarer på i alt kr. 4.372.843,-. 
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Svar fra Erik, Organisations-

bestyrelsen, dateret 17.01.2017 

”Hej Niels, 
Jeg har læst dit indlæg omkring po-

steringer i FURBO's regnskaber og 
din seneste email til Maiken omkring 
udskydelsen af svar på dit spørgsmål. 
 Jeg ser også, at du igen udtaler dig 

på vegne af Strukturudvalget uden at 
have mandat fra resten af udvalget til 
dette, og henstiller som registreret 
medlem af udvalget til, at du i fremti-

den afholder dig fra denne praksis. 

Hvis du udtaler dig i eget navn, så 
skal du underskrive dig som sådan. 

Jeg har yderligere en anmodning til 
dig med hensyn til kommunikation 
med vores blokrådssekretær, og det 
er følgende: alle andre (eller næsten 

alle andre) forsøger at holde sig til so-
ber tale og ordentlig opførsel. Det ville 
klæde dig, om du gjorde det samme 
overfor vores ansatte i det mindste. 

Hvis du har lyst til at bruge dine pen-
ge på juridisk assistance, så er det 
din beslutning, men jeg tror pengene 

vil være spildt. 

Du bringer en for dig vigtig sag til 
BRFU med krav om øjeblikkelig pub-
licering i MP netop dagen efter, at vi 

har afholdt organisationsbestyrelses-
møde, og kan nu ikke forstå, at vi 
som bestyrelsesmedlemmer skal have 
lejlighed til at undersøge dine på-

stande og give dig det svar, der kom-
mer ud af dette. Så her må du vente 
til vi har haft lejlighed til at se på sa-

gen. 

Umiddelbart vil jeg dog mene, at du 
henvender dig til det forkerte forum, 

når du bringer en sag til BR omkring 

FURBO's regnskabsdispositioner. Du 
ved det måske ikke, men FURBO's 
regnskaber udarbejdes af vor admini-

strator, revideres af vores statsautori-
serede revisor og godkendes af repræ-
sentantskabet, hvor Farum Midt-
punkt har et antal medlemmer, som 

alle er en del af denne vores øverste 
myndighed. 

Derudover er FURBO's regnskaber 
underlagt kommunal kontrol, ligesom 

alle andre almene boligorganisatio-
nens regnskaber er det. 

Det er altså helt misforstået, at Fa-

rum Midtpunkt skulle være kontrol-
myndighed for FURBO – det er fak-
tisk stik modsat! Bemærk venligst, at 
Farum Midtpunkts medlemmer af or-

ganisationsbestyrelsen er valgt til at 
varetage alle boligafdelingernes inte-
resser og ikke kun boligafdelingen 
Farum Midtpunkts. 

I dit indlæg – som du betegner en 
blokrådssag – skriver du, at du skulle 
have været deltager i repræsentant-

skabet, og antyder at du uberettiget 
er blevet frataget din plads. 

Det der skete i forbindelse med ind-
kaldelsen til repræsentantskabsmø-

det, har du fået forklaret, og hvis du 
havde sat dig ind i hvordan repræ-
sentantskabet sammensættes, så ville 
du selv have kunnet indse, at du ikke 

længere var medlem, efter at beman-
dingen af BRFU havde ændret sig – 
helt i tråd med vores regler. 

Niels, jeg forstår udmærket at du øn-
sker at kæmpe for dine mærkesager 
og de sager, du fra tid til anden ka-
ster din kærlighed på, men dette skal 
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gøres indenfor de gældende spillereg-

ler og uden de slet skjulte anklager 
som du bringer til torvs. 

Du kan således ikke forvente, at alle 

vi andre stiller op og slår hælene 
sammen, hver gang du åbner mun-
den, og en venligt ment opfordring er, 
at du sætter dig ind i regler og orga-

nisationsopbygning, før du skyder løs 

næste gang. 

Med venlig hilsen, 
Erik Moesby Nordstrøm” 

Bladudvalget kan orientere om, at Erik 
på organisationsbestyrelsesmødet den 
22/2 - 2017 indstiller, at ovenstående 
bliver det officielle svar til Niels. 

 

Seniorklubben er et tilbud  
Til seniorer 50+, som bor i Farum Midtpunkt/Furesø Boligselskab. 

Lokalerne er handicapvenlige og egnet til kørestolsbrugere. Der er handi-

cap venlige toiletforhold. Senior klubben er en røgfri Klub. 

Seniorklubben inviterer til Åbent Hus 

Kom til Åbent Hus i Senior klubberne lørdag den.18. marts 2017. 

Seniorklubberne indbyder alle seniorer 50+ i Farum Midtpunkt/Furesø 
Boligselskab til et Åbent Hus-arrangement kl. 11-15 lørdag d. 18 marts. 

Her vil medlemmer og bestyrelse tage imod dig/jer og fortælle om, hvad 

seniorklubben er for en størrelse. Vi byder på kaffe/the. 

Vi glæder os til at byde jer VELKOMMEN i 

Seniorklubbens hyggelige lokaler 

Nygårdterasserne 215. 3520 Farum 

Seniorklubben er et rart sted at være. 

Vi har et godt stærkt socialt sikkerhedsnet. 

Med venlig hilsen 

Seniorklubben 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 501 2. FEBRUAR 2017 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik/BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra januar 2017 (Godk. m/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Nyt fra Ejendomskontoret 
c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg 
d. Nyt fra andre udvalg 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Ændring af Blokrådets Forretningsorden (Alle: 24/0/1) 
b. Genbrugsen / Kik Ind (25/0/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 

A Martha 205B 
 Else Marie 202B 
 Mehmet 204B 

C Oskar 10I 
12  

og 13 

Morten 38 2.S 

Berit 38 2.S 
14 Ingvar 55E 
 Hanni 55E 

21 Niels 112E 
32 Leif 242B 
33 Vibeke 260A 

 Anita 257B 
35 Maiken 287E2 

Blok Navn Adresse 

 Mikkel 287E2 
36 Michael 294D 
 Søren 298D 

41 Merethe 401A 
 Bo 401A 

42 Jørgen 410F 
 Niels 414F 
43 Henrik 428D 

44 Mogens 437A 
 Tove 431D 
46 Michael Q. 452D 

 Michael N. 451A 
   

Gæster: Ingen 

Uden stemmeret: Palle/EJK, Bettina/KAB 

 

1. Godkendelse af dirigent 

Henrik/BR-FU godkendes som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes med be-
mærkninger: 

Henrik/BR-FU nævner, at der er mod-

taget indsigelser fra Blok 21 identisk 
med dem, der blev fremlagt ved sidste 
BR-møde. De er endnu engang afvist 

af BR-FU (forklaring fremgår af ordly-
den under 4.c ”Indsigelser fra Blok 
21”). 

Niels/Blok 21 fortæller, at de har 
fremsendt et udsættelsesforslag – ik-
ke en indsigelse. Der blev forslået, at 
BR-sag 501.a skulle udsættes med 

følgende begrundelse: 

”husmødet [besluttede] den 31. januar 
at fremsende et udsættelsesforslag, 
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således at BR-FU får tid til at få til-
synsmyndighedernes skriftlige vurde-
ring af den udviste handlemåde i for-

hold til de fremførte indsigelser.” 

Niels fortæller yderligere, at det for-
slag, BR-FU har sendt videre til Miljø-

følgegruppen, blot var et forslag til at 
man i forbindelse med inspektion af 
prøvefeltet i Blok 24 også kiggede på 
den renovering, der er foretaget i 

Birkhøjterrasserne. Han forstår ikke, 
hvorfor det er afvist. 

Henrik/BR-FU svarer, at det ikke er 

afvist men blot videresendt til følge-
gruppen, da det vedrører den. Hvis 
blokrådet skulle vedtage ting i pro-
cessen, var der ingen grund til at 

nedsætte en følgegruppe. 

Michael/452D er enig med BR-FU, 
dog mener han, at den generelle pro-

cedure er, at man først går til følge-
gruppen, men hvis man ikke er enig i 
tilbagemeldingen, har man altid mu-
lighed for at tage den op i blokrådet. 

Leif/242B fortæller, at alle blokkene i 
Birkhøjterrasserne har været åbne for 
fremvisning i forbindelse med renove-

ringen. 

Bo/omviser ser det som en mulighed 
at møde op på en af fremvisningsda-

gene (mandage og torsdage), hvis 
man har et ønske om at se de indre 
gangstrøg i Birkhøj. 

Niels/Blok 21 svarer, at det var de 

ikke bevidst om. 

3. Godkendelse af  
referat fra januar 2017 

Referatet godkendes med bemærknin-
ger: 

Mikkel/287E2 henviser til, at der i re-
feratet på side 27 bliver refereret til et 

forkert lejlighedsnummer ved ham.  

Søren/298D spørger, om man kan gå 
ud fra, at alt er taget til referat.  

Maiken/BR-sekretær fortæller, at der 
ikke er noget, der udelades. 

Søren/298D svarer, at det regnede 
han heller ikke med. 

Henrik/dirigent konstaterer, at refera-
tet med disse bemærkninger er god-
kendt. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Der var ingen gæster på mødet. 

4.b Nyt fra Ejendomskontoret 

Varslinger 

Palle/EJK informerer om, at ca. 180 
boliger har modtaget en varsling i 

forbindelse med udskiftning af var-
memålere i lejlighederne. Ejendoms-
kontoret har modtaget lister fra Bru-

nata over boliger, hvor de grundet 
manglende adgang eller lign. ikke har 
skiftet målere ved sidste besøg. I 
samarbejde med Jura-afdelingen i 

KAB og Maiken, kommunikations-
medarbejder, har driften udfærdiget 
en 6-ugers varsling. Ordlyden i vars-
lingen er utvetydig, og nogle beboere 

har følt sig stødt af den. Ordlyden 
skyldes, at der er nogle juridiske 
krav, der skal overholdes i fald det 

ender med, at sagen går i beboerkla-
genævnet. 
 Driften beklager selvfølgelig, hvis 
der er beboere, der har modtaget 

varslingen, hvor den manglende af-
læsning skyldes fejl ved Brunata eller 
Ejendomskontoret. 

Genbrugsen/ Kik Ind 

Palle/EJK orienterer om, at arbejdet 
med renovering af loft mv. i Genbrug-
sen skrider frem, og det ser ud til, at 

tidsplanen holder. 
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Rotter 

Palle/EJK fortæller, at der i de sidste 

tre uger stadig ikke har været spor af 
rotten i den bolig, hvor der med di-
spensation fra kommunen var lagt 
gift ud. Derfor lukkes gulvene, og sa-

gen kan afsluttes. 
 I rottespærrerne i kloakkerne er der 
registreret ca. 650 skud. 

Bettina/KAB fortæller, at WiseCon, 

der er leverandør af rottespærrerne, 
gerne vil lave en positiv artikel om 
rottebekæmpelsen i Farum Midt-

punkt. Bettina ser det som en god 
idé, og det er der også opbakning til i 
salen. 

Mikkel/Blok 35 spørger, om udstyret 
til rottebekæmpelse ejes af Farum 
Midtpunkt, hvilket Palle bekræfter. 

Vibeke/260A har for 4 år siden fået 

sat en boks op på terrassen i forbin-
delse med rottebekæmpelse. På da-
værende tidspunkt fik hun besked 

på, at hun ikke måtte røre ved den – 
er det stadig gældende? 

Palle/EJK svarer, at det er kommu-

nen, der har sat den op, og han op-
fordrer derfor Vibeke til at tage kon-
takt til dem. 

Hjertestartere og hjerteløbere 

Palle/EJK orienterer om, at alle 4 
hjertestartere er sat op og registreret 
på hjertestarter.dk. Der arbejdes på 

at arrangere en informationsaften i 
marts/april omkring førstehjælp og 
brugen af hjertestarterene.  
 Ved registrering på hjertestarter.dk 

kan der tilknyttes hjerteløbere, som 
er personer, der kontaktes med det 
formål, at de løber ud med hjertestar-
teren, hvis der er behov for, at den 

bliver bragt ud til en person med 
hjertestop. I den forbindelse efterlyser 
driften, 2-3 personer per hjertestar-

ter, der vil tilknyttes som hjerteløbe-

re. Der kan tilknyttes tre hjerteløbere 
per hjertestarter.  

Berit/38 2.S spørger, om det ikke er 

mest hensigtsmæssigt, at man ikke 
melder sig før, man har været til in-
formationsaftenen om brugen af hjer-

testartere. Eller skal man blot kunne 
levere hjertestarteren til ulykkesste-
det? 

Tove/431D mener, det blot er et 

spørgsmål om at kunne løbe afsted 
med den. Måske har nogle allerede 
været på kursus – alternativt bliver 

man guidet af hjertestarteren. 

Tove/BU siger, at Bladudvalget kan 
opfordre til, at folk melder sig i kom-

mende Midtpunkt. 

Palle/EJK anbefaler, at man downlo-
ader hjertestarter app’en på sin mo-
bil. 

Rengøring 

Palle/EJK fortæller, at der har været 
afholdt kvartalsmøde med rengørings-

firmaet Strøyer + Strøyer. På mødet 
var fokus på både basisydelser og til-

VARMEØKONOMI 

Status pr. 31. januar 2017 
Variabel fjernv. kr. 5.656.082,- 
Aconto rådighed kr. 7.534.638,- 
Overskud kr. 1.878.556,- 
 
Besparelsen i januar måned lagde ekstra 
ca. kr. ½ mio. i aconto pengekassen. 
 
Vi er to tredjedel henne i regnskabsåret, 
og selv om der måske er lidt vinter tilba-
ge, kan det ikke gå helt galt – der skal 
nok blive noget at dele ud af.  

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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købsydelser. I basisydelserne indgår 
trapper, trapperepos, elevator og gulv 
i Birkhøj, og det er firmaet forpligtet 

til at få i forhold til kontrakten. Til-
købsydelser består primært af flytte-
lejligheder og selskabslokaler. Ved 

vurdering af kvaliteten er basisydel-
serne blevet løftet op på et rimeligt 
niveau – men vi er ikke i mål. Kvalite-
ten af tilkøbsydelserne har været 

mangelfuld både i forhold til kvalitet 
samt rettidig fakturering, så det har 
de fået en måned til at rette op på. 

Der har ligeledes været fokus på ”0-

stilling” af gulvet i Blok 41. Løsningen 
ser stadig ud til at fungere – der har 
dog været lidt udfordringer med dose-

ring af vaskemiddel. Ændringen af 
rengøringsproceduren har dog ikke 
den ønskede effekt på de grå felter, 
derfor bliver de renset og overflade-

behandlet. 

Katodisk beskyttelse af betonsøjler 

Palle/EJK informerer om, at der udfø-

res katodisk beskyttelse i Nygårdter-
rasserne – Birkhøj er lavet. Katodisk 
beskyttelse beskytter betonen mod 
tæring. Dette arbejde følges ad med 

den årlige betonrenovering. I år er der 
fokus på terrasserne mod øst. I Vest-
blok A, B og C er der fundet fejl på 

nogle af terrasserne (Nygård) – ud-
bedringen påbegyndes efter påske. 
Det bliver foretaget udefra, så det er 
ikke nødvendigt at få adgang til boli-

gerne. De berørte beboere vil selvføl-
gelig modtage en varsling om dette. 

Maiken/287E2 siger, at i fald det også 

er betonrenovering, der er foretaget 
på de udvendige trapper, hvor der har 
været opsat kegler som afspærring, 
vil hun opfordre til, at driften infor-

merer om, at det er dette, der foregår, 
for keglerne bliver flyttet. 

Palle/EJK noterer sig dette. 

Oprydning i garagebure 

Palle/EJK informerer om, at driften 

følger op på, om garageburene bruges 
til opbevaring af ting, der ikke må 
henstilles der. De starter i Blok C og 
B, hvorefter de fortsætter til Palt-

holm- og Bybækterrasserne. Beboer-
ne vil blive bedt om at tømme deres 
bure for ting, der ikke hører til der. 

Michael/452D spørger Palle, om der 

er et behov for, at reglerne skærpes? 
Michael oplever, at mange af garage-
burene fremstår meget overfyldte. 

Henrik/Blok 43 mener nærmere, det 
er et spørgsmål om, at kontrollen skal 
udføres oftere. Det største problem er, 

at beboerne ikke overholder de regler, 
der er. 

Berit/38 2.S mener, at det snarere er 

beboerne selv, der skal have fokus på 
det – alternativt kommer det til at ko-
ste rigtig mange mandetimer. 

Skrålysvinduer 

Palle/EJK fortæller, at driften er i 
gang med et forsøg med tætning af 
facaden i en bolig omkring skrå-

lysvinduerne. Samtidig er beboeren 
informeret om, hvordan man opnår 
den bedste varmestyring. Driften fore-
tager målinger samt er i løbende dia-

log med beboeren omkring ændring af 
komfort. Driften påbegynder arbejdet 
i endnu en bolig, og ser om man her 
oplever de samme fejl. Det giver for-

håbentligt et praj i retning af, hvad 
der kan gøres for at forbedre komfor-
ten, hvis det ikke skal medføre ud-

skiftning af skrålysvinduerne. 

Mikkel/287E2 opfordrer til, at der 
kommer et indlæg i bladet, som be-
skriver, hvordan man skaber et godt 

indeklima og herunder opvarmer sin 
bolig mest optimalt. Han ved, at der 
er mange, der fejlagtigt skruer helt 

ned for varmen i rum, de ikke bruger 
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– dette kan skabe kolde gulve i hele 
lejligheden. 

Palle/EJK synes, det er en god idé, så 

han lover, der kommer noget i bladet 
om dette. 

Lommepengeprojektet 

Palle/EJK kan med glæde meddele, at 
der er kommet gang i lommepenge-
projektet. Driften har fået fat i 5 unge 

drenge, der alle skal arbejde sammen 
med gårdmændene 37 timer i uge 7.  

Michael/452D synes, det er rigtigt po-

sitivt, og han takker driften mange 
gange. 

Det var det sidste fra driftslederen, og 
salen kvitterer med stort bifald  

4.c Nyt fra Blokrådets  
Forretningsudvalg 

Nyt medlem til BR-FU fra Blok 25 

Nuværende medlem af BR-FU fra 

Blok 25 er trådt ud af Forretningsud-
valget. Derfor skal Blok 25 stille med 
et nyt medlem, der kan overtage re-

sten af perioden, dvs. indtil ultimo 
februar 2018.  

Nyt medlem til BR-FU fra Blok 31 

Det sjette medlem af BR-FU skal til-

træde 1. marts 2017. Funktionsperi-
oden er som bekendt 18 måneder, så 
funktionstiden løber til ultimo august 
2018. 

Indsigelser fra Blok 21 

BR-FU har modtaget en indsigelse til 
BR-sag 500.a og 500.b. Indsigelsen er 

identisk med den, der ved sidste BR-
møde var indgivet af et i øvrigt ikke 
enigt Strukturudvalg. Indsigelsen 
blev på sidste BR-møde læst højt, så 

Blokrådet havde mulighed for at 
kommentere på den. Der var ikke no-
gen indikation på, at der var opbak-
ning til indsigelsen. Nu rejses en 

identisk lydende indsigelse, blot med 

en anden afsender – nemlig Blok 21. 
BR-FU afviser endnu en gang denne – 
en indsigelse, der allerede er blevet 

afvist, kan ikke indgives igen blot 
med en anden afsender. 
 BR-FU og Bladudvalget har infor-

meret Niels/112E, som forslagsstiller 
til en BR-sag indgivet til MP501, om 
at den er udskudt, da involveret part 
skal have lov til at svare på den frem-

førte kritik i samme blad. Dette var 
ikke muligt at nå, hvorfor sagen ud-
skydes. Der skulle have været en no-
tits om udsættelsen i MP501, men 

den er beklageligt ikke kommet med. 
Forslagsstiller mener, at udskydelsen 
er i strid med gældende regler om af-

visning af sager. Det er dog vigtigt at 
understrege, at sagen er udskudt – 
ikke afvist. 
 Blok 21 stiller desuden et forslag, 

som BR-FU ikke behandler her, men 
derimod videresender til følgegruppen 
for Indre Gangstrøg. 

Se debatten under punkt 2 ”Godken-

delse af dagsorden”. 

4.d Nyt fra andre udvalg 

Bolignetudvalg (BNU) 

Michael/BNU fortæller, at de er i slut-
fasen mht. indhentning af tilbud til 
ny internetleverandør. Der er ind-

kommet tilbud fra 4 leverandører, og 
disse vil blive vurderet i samarbejde 
med rådgiver og KAB. Umiddelbart 
ser det ud til at være 4 kompetente 

tilbud, hvor kapaciteten vil øges mar-
kant. Der bliver taget en beslutning 
om, hvem man vælger i løbet af de 
kommende 14 dage (læs: efter møde-

datoen for nærværende BR-møde). 

Berit/38 2.S spørger, om det kommer 
til at have indvirkning på priserne for 

TV-pakken. 

Mikkel/BNU svarer, at de er i gang 
med at undersøge dette, men han 

kan ikke komme med et svar på nu-
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værende tidspunkt. Beløbet er inde-
holdt i TV-pakkerne i dag – det vil bli-
ve trukket ud, men så kommer der 

måske en tilsvarende stigning på TV-
pakkerne. 

Niels/414F spørger, om fastnettelefon 

også er inkluderet? 

Michael/BNU svarer, at det er den. 
Der arbejdes på en løsning, der er 

bedst for Farum Midtpunkt. 

Strukturudvalget (STRU) 

Niels/STRU orienterer om, at næste 

møde afholdes 21. februar kl. 19 i 
Servicecentralen. Hvis nogle er inte-
resserede i at indgå i arbejdet med at 
undersøge muligheder for ny struk-

tur, så er de velkomne. 

Strategiforum 

Hans/38 2.R fortæller, at Strategifo-

rum er et samarbejde mellem bolig-
selskab, politi og kommune. Der ar-
bejdes på to niveauer, dels i strategi-
forum som består af samarbejde med 

beboerdemokrati og kommunalt top-
plan, dels et udførende forum, også 
kaldet samarbejdsforum, som består 
af mennesker – herunder instituti-

onsleder, der har den daglige kontakt 
med de unge. 
 Der har været et samarbejde mel-

lem boligselskab, kommune og en 
gruppe af unge, hvor mulighederne 
for at etablere et værested for de unge 
er blevet diskuteret. 

 Der er ikke foretaget en endelig af-
tale, men der er lavet et oplæg til en 
sådan, som Hans præsenterer. Den 
går på, at der skal etableres et være-

sted for unge i Farum Midtpunkt i 
alderen 20-30 år. Det er hensigten, at 
der kan dispenseres for unge, der er 

yngre end den angivne aldersgrænse. 
Brugerne af værestedet skal være in-
teresseret i at skabe en god kontakt 
til øvrige beboere i Farum Midtpunkt. 

De skal være interesseret i at komme 

i arbejde, uddanne sig, skabe fritids-
aktiviteter eller lign. 
 Værestedet skal byde på alt fra ak-

tiviteter samt vejledning i forhold til 
uddannelse, bolig og beskæftigelse. 
Det er hensigten, at en medarbejder 

fra ungeområdet (kommunalt) er til 
stede – f.eks. 1 time dagligt. De unge 
kan desuden benytte stedet til at af-
holde arrangementer for øvrige unge i 

Farum Midtpunkt. Det er brugerne af 
stedet, der skal indrette og vedlige-
holde det – herunder sørge for rengø-
ring. Omgangstonen skal være re-

spektfuld og miljøet i og omkring lo-
kalet skal være alkohol- og hashfrit. 
Lokalet kan bruges i tidsrummet 

kl.16-21 på hverdage samt kl.14-22 i 
weekenden, og lukketider skal over-
holdes. Man må ikke spille musik el-
ler på anden måde være til gene for 

naboer. Hvis lokalerne benyttes i 
strid med de indgåede regler, ophæ-
ves aftalen. 
 Brugerne skal vælge et brugerråd 

bestående af ca. 4 af de unge. Disse 
skal bl.a. være kontaktpersoner til 
KAB samt til medarbejdere fra unge-

området. Det er også disse, der er an-
svarlige for de nøgler, der udleveres 
til stedet. Brugen af lokalerne evalue-
res efter 3 måneder i samarbejde med 

de unge, blokrådet og kommunen. 
Hvis lokalet bruges i modstrid med de 
aftalte regler, medfører det lukning. 
 Regelsættet er udarbejdet i samar-

bejde mellem kommunen og nogle af 
de unge, der skal bruge lokalet. 
 Der er endnu ikke taget stilling til, 

hvilke lokaler man skal bruge, men 
idéen bag projektet er bl.a., at det 
skal bidrage til at mindske de aktuel-
le problemer med ulovligt ophold på 

de indre gangstrøg. 

Erling/262A spørger, om den ”ledel-
sesstruktur”, der lægges op til blandt 

de unge, kunne have et mere organi-
satorisk udtryk – som f.eks. en for-
eningsstruktur, hvor man har en be-
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styrelse? Erling tror, at dette vil give 
en større ansvarsfølelse. 

Hans/Strategiforum svarer, at han 

tror, det vil være noget man kan ind-
arbejde på sigt efter endt prøveperio-
de. 

Mikkel/287E2 tilslutter sig idéen om, 
at man på sigt arbejder mod en for-
eningsstruktur, da dette også er et 

krav for andre, der får stillet lokaler 
til rådighed i Farum Midtpunkt.  

Hans/Strategiforum svarer, at han 

synes, det er en god idé med en for-
eningsstruktur, og at han gerne tager 
den med videre. Dog er han ikke helt 
sikker på, hvor det stammer fra, at 

man skal være en forening for at få 
tildelt lokaler. Der har været flere, der 
har fået tildelt lokaler tidligere, uden 
at de har været etableret som for-

ening. 

Berit/38 2.S lufter idéen om, at loka-
lerne i det gamle dartklub evt. kunne 

være en mulighed, hvis altså projek-
tet omkring flygtningeboliger ikke bli-
ver aktuelt. De ligger dog meget nord-
ligt, hvilket måske kan tale imod at 

de er gode til formålet. 

Michael/Furesø Boligselskab forkla-
rer, at det er korrekt, at der ikke bli-

ver etableret flygtningeboliger i den 
gamle dartklub. Han fortæller, at bo-
ligselskabet er i overvejelser om, 
hvordan lokalerne kan bruges, og 

derfor mener han, det kan være pro-
blematisk at tænke dem ind i projek-
tet. 

Berit/38 2.S svarer Michael, at hvis 
der er et ønske fra Farum Midtpunkt 
om, at de omtalte lokaler skal bruges 
til f.eks. et værested, så vil hun 

stærkt anbefale bestyrelsen at overve-
je dette uafhængigt af, hvad der måt-
te have været af planer. 

Michael/Furesø Boligselskab siger, at 
det er de klar over. 

Michael/452D ser en foreningsstruk-
tur med bestyrelse som problematisk 
i forhold til den forholdsvis unge mål-
gruppe. Han opfordrer snarere til, at 

man undersøger, hvordan lignende 
initiativer er kørt andre steder. 

Hans/Strategiforum svarer, at en af-

gørende tanke omkring projektet er, 
at der udvikles et godt samarbejde 
mellem kommunen og de unge, så de 

unge kommer til dem, så de kan tage 
affære, hvis der er noget, der volder 
problemer. 

Ingvar/Blok 14 fortæller, at han så 

sent som dagen forinden BR-mødet 
talte med nogle af de unge menne-
sker, der opholder sig i gangstrøgene. 

Det er tydeligt, at de unge har en for-
ventning om, at der bliver stillet et 
lokale til rådighed for dem. De var 
dog i en aldersklasse på omkring 15-

16 år, hvorfor de jo ikke er i mål-
gruppen i den aftale, som Hans netop 
har fremlagt. 

ENERGIHJØRNET 

Prisen for vand  
forbliver uændret i 2017 

Vandafgift  6,00 kr./m3 

Vandskat 5,86 kr./m3 

Vandbeskyttelse 0,39 kr./m3 
Spildevandstakst 35,00 kr./m3 
Moms 11,81 kr./m3 
I alt inkl. moms 59,06 kr./m3 

Det er dog stadig meget at betale for vand! 

Så fortsæt endelig med at spare på det. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Hans/Strategiforum siger, at man fra 
kommunens side er begyndt at arbej-

de med mere bløde aldersgrænser, 
forstået på den måde at man inklude-
rer unge, som opførselsmæssigt pas-
ser ind, selvom de måske ikke opfyl-

der aldersgrænsen. Aldersgrænsen er 
påvirkelig af beboerne i Farum Midt-
punkt, hvis de oplever et andet be-
hov. 

Torben/Seniorklubben roser projektet 
og synes, det er et godt initiativ. Han 
mener dog, det er nogle år for sent.  

Spørgsmål til Bladudvalget (BU) 

Maiken/287E2 spørger, om arbejdet 
med blokrådssagen om indkøb til BU 

skrider frem? 

Tove/BU svarer, at der er planlagt 
møde i kommende uge, hvor de skal 
arbejde sagen igennem. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 501.a: Ændring af  
Blokrådets Forretningsorden 

Henrik/BR-FU takker Blok 12 for det 
gode samarbejde i forbindelse med 
udarbejdelse af endeligt ændringsfor-
slag.  

Berit/Blok 12 takker ligeledes BR-FU. 

Afstemning 

Ændringer til § 17, stk. 2 vedtages 
med 24 stemmer for, ingen stemmer 

imod og en blank stemme. 

Ændringerne til § 17, stk. 3 vedtages 
med 24 stemmer for, ingen stemmer 
imod og en blank stemme. 

Ændringerne til § 17, stk. 5 vedtages 
med 24 stemmer for, ingen stemmer 
imod og en blank stemme. 

Ændringerne til § 18, nyt stk. 1 ved-

tages med 24 stemmer for, ingen 
stemmer imod og en blank stemme. 

BR-sag 501.b:  
Genbrugsen / Kik Ind 

Michael/Blok 46 er positivt indstillet 

og mener, at man bør understøtte de 
frivillige kræfter, der lægges i dette. 

Mikkel/Blok 35 er enig med Michael. 

Han nævner dog også, at der var en 
enkelt beboer på husmødet, der var 
uforstående overfor, hvorfor man 

havde tømt den gamle konto fra Gen-
brugsen. Mikkel havde forklaret, at 
det skyldtes, at man ikke må have en 
konto tilknyttet noget, der ikke eksi-

sterer. 

Søren/298D spørger til, hvor de 
15.000 kr. er fundet henne? 

Berit/38 2.S fortæller, at hun har 
hjulpet Kik Ind med at formulere BR-
sagen, og at pengene er taget fra di-

verseposten på konto 119-8990 i in-
deværende regnskabsår. På denne 
konto er der afsat 80.000 kr., men 
der er i sidste regnskabsår kun brugt 

under halvdelen, så der burde være 
penge til det. 

Afstemning 

BR-sag 501.b vedtages med 25 
stemmer for, ingen stemmer imod og 

ingen blanke stemmer. 

6. Eventuelt 

Erling/262A efterlyser en oversigt 
over blokkene i Servicecentralen. 

Bettina/KAB svarer, at det kommer 
op. 

Mikkel/287E2 fortæller, at der på 

budgetmødet blev talt en del om 
energirenovering, og at han er i tvivl 
om, hvorvidt der er et udvalg, der 
tager sig af den slags, eller om man 

bør nedsætte et? 

Bettina/KAB svarer, at driften i 
samarbejde med entreprenører laver 
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forsøg i enkelte boliger med henblik 
på at finde ud af, hvad der virker i 
forhold til energirenovering. P.t. er 

der ikke sat økonomi på eventuelle 
projekter, da det kræver forskellige 
forsøg at finde frem til den rette 

løsning. Det er driften, der udfører 
disse, men når man bliver klogere på, 
hvad der skal gøres, vil sagen overgå 
til TMU. 

Mikkel/287E2 kommenterer, at det 
ikke handler om den konkrete sag 
(læs: skrålysvinduer), men at det er et 

fremtidigt arbejde i forhold til mange 
af de energitiltag, der kunne gøres. 
Mikkel synes ikke diskussionen om 
sådanne ting burde være foregået på 

budgetmødet, som var tilfældet, men 
han mener derimod, at den hører til i 
et udvalg eller på et blokrådsmøde. 

Berit/38 2.S svarer Mikkel, at hun 

ikke synes, det var forkert at have de-
batten om energitiltag på budget-
mødet, da det også er et input til ud-

valgene, når de skal udforme blok-
rådsager. Man skal ikke kun rette 

henvendelse til udvalg om konkrete 
sager, da det vedkommer alle bebo-
ere. 

Niels/TMU kommenterer, at det ikke 
var nødvendigt for TMU at blive in-
spireret på budgetmødet, da de også 

deltager på BR-møderne. Desuden er 
de godt inde i tingene. 

Bo/401A  forklarer, at det ikke er for 

at skyde på TMU, men han finder 
ikke TMU særligt oplysende, så der 
var ikke nogen, der vidste, at de var i 
gang med at arbejde på belysning. 

Erling/262A kommenterer i forlæn-
gelse af snakken på dialogmødet med 
politi og kommune, at han har lagt 

mærke til, at der i den sydlige ende af 
Blok 32 er mere lys end andre steder. 

Palle/EJK svarer, at der for godt et 

års tid siden er blevet besluttet at 
ændre typen af pærer – her var både 
TMU og FAU inde over. Pærerne er 
blevet skiftet løbende, men qua 

debatten på dialogmødet bliver der 

Foto: Maiken, BR-sekr. – Dialogmødet 31.01.2017, Hans/38 2.R med mikrofonen 
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sat skub i processen. 

Berit/38 2.S synes, at noget af det 

mest fantastiske i Farum Midtpunkt 
er den bløde belysning. Hun får 
nervøse trækninger ved tanken om et 
stærkt blåt lys, men ser evt. en 

løsning i at bibeholde den nuværende 
lyssætning, hvor man øger lumen. Og 
så måske supplerer med nogle lave 

pullertlamper. 

Michael/451A har respekt for, at 
tanken om at den oprindelige lys-

sætning skal bevares. Han mener 
dog, at man også bør tage med i 
overvejelserne, at tiden har sat sine 
spor på betonen, så den fremstår 

mørkere end oprindeligt. Derfor kan 
behovet for en lidt kraftigere pære 
måske være løsningen. 

Michael/452D finder det meget posi-

tivt, at der er fokus på bedre be-
lysning i Farum Midtpunkt. Selv-
følgelig skal det laves med respekt for 

arkitekturen, men han mener, at der 
findes mange muligheder. Michael 
fortæller, at man i Ejby/Glostrup kan 
se nogle eksempler på forsøgsbelys-

ning. 

Palle/EJK og Bettina/KAB vil bringe 
det i fokus hos TMU, da de for nogle 

år tilbage havde en lysgruppe, der 
arbejdede med dette. 

Søren/298D har nogle spørgsmål til 

debatten vedr. fartdæmpere ved sid-
ste BR-møde. Han er uforstående 
overfor, at Palle, i sin konkretisering 
af hvad klagerne over fartdæmperne 

omhandler, ikke nævner de punkter, 
som Søren har indmeldt, nemlig at 
hans bil går på? 

Palle/EJK svarer, at der var en heftig 

debat ved det pågældende møde vedr. 
fartdæmpere. Han husker ikke om 
Sørens problem blev fremlagt, men 

han forklarer, at skildpadderne er 
godkendt, så de burde ikke gå på bi-
len? 

Søren/298D undrer sig over, at Ejen-
domskontoret som en overordnet in-
stans ikke kan svare på hans klage, 

men at den bliver videregivet til Miljø-
følgegruppen. 

Berit/38 2.S og tidligere medlem af 

den nu nedlagte Miljøfølgegruppe for-
klarer, at skildpadderne blev etableret 
efter at Miljøsagen var afsluttet, fordi 
der var nogle forskellige forhold, der 

gjorde, at man blev nødt til at vente 
med at lægge dem. Hun fortæller, at 
hun også selv til en start syntes, at 

de lå meget tæt. Forklaringen på det-
te var, at driften i samarbejde med de 
entreprenøren havde fundet ud af, at 
det mønster, de ligger i nu, er det 

eneste, der har den ønskede effekt. 
Berit fortæller, at Søren får et svar fra 
Miljøfølgegruppen, men det bliver i 
dur med det, der er taget til referat. 

Og det er, at man afprøver den nuvæ-
rende fartdæmpning i en periode, for-
di det er det, der fungerer. Det er be-

boerdemokratiet, der har besluttet, at 
der skal være fartdæmpning. 

Anita/257B fortæller, at der er nogle, 
der har fundet ud af, hvordan man 

kommer over chikanerne uden at 
bremse. Hun oplever dagligt, at bil-
listerne trækker over i modsat bane 

for derved at komme over fartdæm-
perne uden opbremsning. 

Søren/298D fortæller, at han kører i 
en ganske almindelig stationcar, så 

det er ikke bilen den er gal med. Han 
har været i dialog med andre, som 
oplever samme problem. Han synes, 

det er at overdrive at placere 47 chi-
kaner, og han synes, det er spild af 
penge, når mindre kan gøre det. Han 
har endnu ikke hørt nogen gode, sag-

lige argumenter mod chikaner – og 
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han er også selv fortaler for dem – ba-
re de ikke ødelægger hans bil. Han 
kan ikke komme til og fra sit eget 

hjem, uden at få buler i bilen. Han så 
gerne, at hans problem havde været 
fremlagt på sidste møde, så det var 

tydeligt, at der var folk der oplevede 
sådanne problemer. 

Maiken/287E2 fortæller, at der tidli-
gere har været lagt 3 chikaner i hver 

side, hvilket ikke havde nogen effekt 
havde – der blev kørt omkring 80 
km/t på stamvejene. Maiken oplever 

ikke problemer med at køre over de 
lagte chikaner – man skal bare køre 
langsomt nok. 

Michael/452D synes, debatten er me-

get kendetegnende for demokratiet. 
Der er en lang proces op til at ting 
vedtages og gennemføres. Folk vågner 

ofte først op, når tingene er udført og 
afsluttet – og det er for sent. Hvis 
man vil gøre noget, må man stille et 
modforslag til den beslutning, der er 

truffet i sin tid. 

Vibeke/260A er glad for chikanerne, 
fordi de virker. Dog mener hun, at 

man bør skilte med 15 km/t i stedet 
for 30 km/t. 

Jørgen/410F mener, at man bør tage 

Sørens anke seriøst. Hvis hans bil går 
på, så er chikanerne vel for høje.  

Mikkel/287E2 fortæller, at han har 
set folk, der har kørt over med 50 

km/t samt folk i lavtliggende biler 
uden at køre på dæmperne. Han til-
byder Søren at hjælpe ham med at se, 

om der er noget ved hans bil, der 
hænger. På sidste møde var der et 
forslag om at fjerne en række, så der 
kun er 3. Men hvis man fjerner en 

række, kan man køre over uden at 
sænke farten. 

Palle/EJK tilføjer, at skildpadderne er 
godkendte – også højden af dem.  

Søren/298D  er klar over, at bumpene 
er standard, men når man lægger 
dem i rækker af 4, så ændres effekten 
af bumpene – det er derfor, hans bil 

kører på. 

Erling/262A vil også gerne hjælpe Sø-
ren med at vurdere hastigheden og 

hvad det er, der støder på og hvorfor. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at Søren 
tager imod den hjælp, der er blevet 

tilbudt, og at diskussionen stopper 
her. Selvfølgelig skal henvendelsen 
tages alvorligt. 

Søren/298D takker for, at han bliver 

taget seriøst.  

Maiken/287E2 spørger, om der er la-
vet en anden løsning omkring fart-

dæmpningen ved aktivitetspladsen 
end de kegler, der var sat ud tidligere. 

Palle/EJK fortæller, at der bliver lavet 

samme løsning som ved de andre 
stamveje – det bliver formentlig udført 
i uge 8 eller 9. 

Søren/298D siger til Michael, at han 

ikke er bekendt med, at der har været 
et prøvefelt med skildpadder. 

Michael/452D fortæller, at der i for-

bindelse med Miljøsagens opstart var 
opsat nogle prøveskildpadder – han 
husker ikke hvor. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er flere kommentarer, så han 
takker for god ro og orden. 

BR-MØDER 2017 
3. januar | 4. maj | 5. september 
2. februar | 6. juni | 5. oktober 
7. marts | juli mødefri | 2. november 
4. april  | 3. august | 5. december 
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 PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BEBOERHOTEL 

2 værelser i blok B. 

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

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

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

Beboerne kan træffe BR-FU i Service- 
centralen 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. 20) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Hanni 55E  14 
Anne-Charlotte 239A  31 
Leif 242B  32 
Henrik 428D  43 
Tove 431D  44 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 12-13 01.06.17 – 30.11.18 
Blok 24 01.09.17 – 28.02.19 
Blok A 01.03.18 – 31.08.19 
Blok 42 01.12.17 – 31.05.19 

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 15A 
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. 

”BLØD GÅRDMAND” 

Anita telefon: 2058 6048 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00
 

 
 

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 tlf: 4499 9295 

Furesø Kommunale Børnehave 
Nygårdterrasserne 209A tlf: 4495 3964 

Kærnehuset 
Paltholmterrasserne 6A tlf: 7235 8550 

EJENDOMSKONTOR 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15A 
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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Du kan altid indtale sin besked på telefonsva-
reren 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 

EL-DELEBIL 

Greenabout: 
 www.greenabout.dk/gam1/farum-midtpunkt 

FORKORTELSER 

Udvalg og følgegrupper: 
(å) = åbent udvalg 
BNU Bolignetudvalget 
BOU Boligudvalget (å) 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BU Bladudvalget (å) 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget (å) 
FAU Friarealudvalget (å) 
FGIG Følgegruppen for Indre Gangstrøg 
FGSC Følgegruppen for ombygning af SC 
MFU Markedsføringsudvalget (å) 
STRU Strukturudvalget (å) 
TMU Teknik/Miljø Udvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

Andre forkortelser: 
ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BR Blokrådet 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
EJK Ejendomskontoret 
FURBO Furesø Boligselskab 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
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. 

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 facebook frem- og efterlyses katte på: 
- debatgruppe 
- de gyldne blokken 
- kat i farum 

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

Henvendelse: 
Annelise og Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 

Backgammon klubben 
Sidste torsdag i måneden kl. 19

00
 

Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A 
 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontakt Jan Malmros telefon 2891 1184 

Nørklerne 
Flere steder 
Mandag aften el. onsdag formiddag 
Kontaktpersoner: 
Anne Harrysson  telefon 5190 0950 
Vibeke Boyesen  telefon 2256 7742 
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt 

Nygårdterrasserne 215A 
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: 
Torben Saunte Schjerning telefon 2612 6350 

Tyrkisk Forening 
Nygårdterrasserne 207A 
Formand: Abidin Amik telefon: 2628 4458 

LADESTANDERE TIL EL-BILER 

Paltholmterrasserne 7 i P-arealet 
E.ON:   www.eon.dk 

LÆGEHUSET 

Nygårdterrasserne 204A tlf. 4495 4545 
   www.farumlaege.dk 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212A 
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 

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 i vestblokkene 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:  121,60 kr./md 
Mellempakke, evt. Bland-selv: 317,43 kr./md 
Fuldpakke, evt. Bland-selv: 431,34 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 grundpakke;  
kontakt YouSee direkte. 

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206A 

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 katastrofer: 
   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 

TANDLÆGE 

Nygårdterrasserne 233A tlf. 4495 4200 
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk 

UNGDOMMENS 
UDDANNELSESVEJLEDNING 

i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal 
Paltholmterrasserne 11 telefon: 7268 4460 

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23A 
Åbent alle ugens dage 07

00
 – 23

00
 

Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 502 OG 503 

MP 502 husstandsomdeles 28.02.17 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

16.03.17 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 503, der udkommer 28.03.17. 

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: BU og BR-sekretariatet 

Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og 
forfatterangivelse. 

Originale tegninger må kun bruges af andre 
efter indhentning af tilladelse. 

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 

Farum Midtpunkts officielle hjemmeside. 
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

 

KALENDER FOR MARTS 2017 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BUU 19:30 SC 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7. BR-møde 19:30 SC 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

14.    

15.    

16. 
Frist for MP 503 

BU 

18:00 

18:30 

SC 

SC 

17.    

18. Åbent Hus 11:00 – 15:00 215A 

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

28. MP 503 Husstandsomdeles 

29.    

30.    

31.    

Hej udvalg og grupper, 

Bladudvalget savner jeres 

mødedatoer og -tidspunkter 


