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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 525 

til blokrådsmødet torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 5. marts 2019 
4. Meddelelser og debat: 

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

 d. Nyt fra andre udvalg 
 e. Debatoplæg: Placering af Blokrådsmøder (s 14) 
5. Blokrådssager: 
 a. Godkendelse af Strukturudvalgets kommissorium (s 17) 

 b. Godkendelse af Boligudvalgets kommissorium (s 17) 
 c. Retningslinjer for annoncering via Farum Midtpunkts kanaler (s 19) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 525 

 Side Indhold 

 3 Vi ses i blok 22 
 4 Tip kommunen – Få overblik – Vær med 

 5 Årets korteste referat af årets korteste møde 
 6 Herlige billeder af børn, der slår på tæven … øhh tønden  
 8 Seniorklubben fylder rundt 
 9 Husk at slukke for varmen på lune forårsdage! 

 10 Træt af prisstigninger!!! 
 11 Svar fra vore folk i Farum Fjernvarme 
 11 Svar fra Bladudvalget 
 11 Bladudvalget brugte ikke pengene 

 12 Nyt om indre gangstrøg – med overordnet tidsplan 
 14 Debat: Skal blokrådsmøderne flyttes? 
 16 Skal dytten i bur? 

 17 Blokrådssager 
 22 Referat af blokrådsmødet 5. marts 2019 
 27 Små udsving i vandforbruget 
 36 Praktiske oplysninger 

Indstik om plantekasser 
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ÅBEN DØR 
D. 28. MARTS 

KL. 17 -19 
I BLOK 22 

 

 
 
 
 

Stil spørgsmål, og kom med gode idéer, 
så vi sammen kan bygge videre på et  

Farum Midtpunkt, hvor der er trygt og plads til alle. 

Mød op, når det passer dig i ovenstående tidsrum, 

og få en snak med: 

Nordsjællands Politi 
Forebyggelseskonsulenten 

SSP i Furesø kommune 
Furesø kommunes Ungeafdeling 

Blokrådet 
 

Næste arrangement afholdes d. 25. april 
 

BEMÆRK 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
HUSK, AT DU VIA APP KAN TIPPE SSP OM UTRYGGE OPLEVELSER 

I app’en Furesø Borgertip kan du tippe kommunens SSP-konsulent om episoder, 
hvor du har følt dig utryg. Det kan for eksempel være en gruppe unge, som har 

opført sig højrøstet eller uhensigtsmæssigt. Med afsæt i dit tip kan SSP-
konsulenten tage en snak med de unge eller fokusere på et særligt område. 

   

   

Furesøs SSP-konsulent tager sig blandt andet af det opsøgende gadeplansarbej-
de. SSP er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, og arbejdet dre-
jer sig grundlæggende om at hjælpe børn og unge til at trives og om at forebygge 

kriminalitet og beslægtede problemstillinger. 

En kriminel handling skal til enhver tid  
fortsat anmeldes til politiet  

på 114, eller til 112 hvis det er akut. 

FÅ OVERBLIK OVER HUSLEJEKONSEKVENSER VED BR-BESLUTNINGER 

Forretningsudvalget har udarbejdet en oversigt, der skal gøre det nemmere for dig 

at følge med i huslejestigninger som følge af vedtagne blokrådssager. 
 Oversigten er tænkt som et fast indlæg i Midtpunktet, så du til hver en tid kan 
holde dig orienteret. 

BR-sag Aktivitet  2018/2019 2019/2020 2020/2021 

513.a Driftsbudget 2018/2019 
(Herunder sag 511.a)  

% / år 1,47   

kr./ m2/år. 12,96   

524.b Driftsbudget 2019/2020 
(Herunder sag 510.b) 

% / år  1,49  

kr./m2/år  13,34  

5xx Driftsbudget 2021/2022 % / år   ?? 

kr./m2/år   ?? 

Hent app’en til din 
Android smartphone 

ved at scanne  
QR-koden. 

Hent app’en til din 
iPhone ved at scanne 

QR-koden 

Furesø kommunes 

app 
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MEDLEM TIL FØLGEGRUPPEN FOR ÆLDREBOLIGER  
OG SENIORBOFÆLLESSKABET I 227/228 

På BR-mødet den 5. marts 2019 vedtog Blokrådet at gennemføre ombygning af 15 

lejligheder til ca. 30 ældreboliger. 

På organisationsbestyrelsesmødet den 27. februar vedtog Boligselskabet, at hvis 
denne sag blev vedtaget i Blokrådet, skulle følgegruppen bestå af de samme per-

soner som følgegruppen for etableringen af seniorbofællesskabet i nordenden af 
Blok A. 
 Samtidig besluttede man at invitere Blokrådet til at deltage med en person i føl-
gegruppen. 

Følgegrupper mødes som oftest ca. en gang om måneden – i perioder oftere, og 
der er ofte en del forberedelsestid inden møderne. 

Se også artikler i »Midtpunktet« 497, side 4 og side 6. 

Hvis du er interesseret i at blive valgt ind i følgegruppen, skal du aflevere dit 

kandidatur til bladudvalget senest torsdag d. 11. april kl. 18.  

 

Referat af ordinært afdelingsmøde, tirsdag den 5.3.2019 
Referent Maiken, Blokrådssekretariatet 

1. Berit/38 2.S vælges som dirigent. 

2. Hans/38 2.R aflægger beretning. 

Der er siden sidste ordinære afde-
lingsmøde d. 1. marts 2018 afholdt 
11 blokrådsmøder, hvor 27 sager 
er blevet behandlet. 3 sager om-

handlede valg, 1 sag blev udsat, 
19 sager blev vedtaget, 1 sag blev 
vedtaget ved ændringsforslag, 2 

sager blev trukket og 1 sag blev 
forkastet. 
Hans takker alle udvalg, arbejds-
grupper, følgegrupper og alle andre 

der har beriget og/eller fortsat be-
riger beboerdemokratiet for deres 
indsats i det forløbne år. 

3. Budgettet for 2019-2020 godken-

des under forudsætning af Blokrå-
dets senere godkendelse.  

4. Der er ingen forslag til behandling. 

5. Afdelingsbestyrelsen vælges: 
Berit/38 2.S, Esben/275D,  
Jørgen/410F, Leif/216B og 

Stig/218F genvælges uden mod-
kandidater for 2 år. 

 
Ernst/ 73E og Jette/409D vælges 
uden modkandidater for 2 år. 
 

Resten af afdelingsbestyrelsen be-
står af: 
Hans (formand)/38 2.R, Erik/80F, 

Henrik/428D, Jakob/161B,  
Kirsten/34F, Morten/38 2.S, 
Stig/449A og Thomas/143F, 
som alle er på valg i 2020. 

6. Intet under eventuelt andet end 
den sædvanlige opfordring til for-
manden 
om, at han 

skal gi’ en 
øl. Lige-
som tidli-

gere afslår 
han dog 
dette. 
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FASTELAVN 

ER MIT NAVN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børne- og Ungdomsudvalget har 
igen holdt et brag af en fest.  

Lørdag d. 2. marts var der tønde-
slagning for store som små i Farum 
Midtpunkt. 

Som altid var der flotte udklædnin-
ger og højt humør. 

Tak for en herlig fest!  
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt 
Af Niels Jørn, formand for Seniorklubben 

 
Fra »Midtpunktet« 192, s. 4 – april 1989 – tegnet af Jesper, daværende medlem af Bladudvalget 

Seniorklubben har nu eksisteret i 30 
år. I efteråret 1988 startede en kreds 
af ældre Farum Midtpunkt-beboere 

en forening, og der blev afholdt stif-
tende generalforsamling den 13. april 
1989. 

Nogle af de højtflyvende mål blev nået 

– andre ikke. Vi har fået billard, men 
ingen væve- og strikkemaskiner. Ak-
tivitetsforslag såsom bjergbestigning, 
skateboard, rugby og motorcross 

måtte – trods vores ”unge sind” – op-
gives. Men ønsket om at hjælpe hin-
anden og være fælles om forskellige 

aktiviteter findes stadig. 

Vort formål er samvær, hygge og ikke 
mindst omsorg for hinanden. Vi har 
en slags månedsplan for, hvad der 

sker på åbningsdagene tirsdag og 
torsdag. Der er faste aktiviteter (se 
opslag på opslagstavlen i Klubbens 

vindue). Torsdage er spilledage med 
fx dart, billard, petanque og andre 
spil. 

Vi har også andre aktiviteter, både i 

vores lokaler og uden for huset. Vi 
har lavet en aktivitetsplan for 2019/ 
2020 (se opslag på opslagstavlen i 
Klubbens vindue). 

Klubben er for seniorer med bopæl i 
Furesø Boligselskab. Er du interesse-
ret i at blive medlem, så kom og be-

søg os en tirsdag fra kl. 1300 eller en 
torsdag fra kl. 1400. Du kan også kon-
takte formand Niels Jørn Nielsen på 
tlf. 2688 9139.  
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I FEBRUAR 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i februar: 

Forbrug 2.796 MWh 
Budget 3.242 MWh 
Besparelse  446 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo februar: 

Forbrug januar-februar 6.129 MWh 
Budget januar-februar 7.042 MWh 
Besparelse  913 MWh 

 

Februar blev temmelig lun – årstiden 
taget i betragtning. Månedens middel-
temperatur endte på 4,3 °C hvilket er 

hele 3,5 °C over normalen på 0,8 °C 
(DMI). 

Vi kan derfor glæde os over en bespa-
relse på 13,8 % i forhold til månedens 

budget. Den samlede besparelse for 
året ligger indtil videre på 13,0 %. 

Ude af vinteren med et pænt resultat 
kaster vi så blikket mod foråret, som 
traditionelt er meget uforudsigeligt 

med hensyn til varmebehovet. Men 
hvis man gør sig den ulejlighed at 
slukke for varmen på de dage, hvor 
vejret tillader det, kan man spare end 

del!  
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Forbrug 2019 

Forventet Aktuelt 2018 

Akkumuleret økonomi  
pr. 28. februar 2019: 
Ved redaktionens slutning har KAB 
endnu ikke beregningen klar. 

MWh = Megawatt timer 
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Nye huslejestigninger 
Af Finn/275E 

Huslejestigningen i forbindelse med 
udskiftning af gulve/belysning belø-
ber sig for mit vedkommende til ca. 

155,- pr måned i ca. 30 år? Hvornår 
er det nogensinde faldet? Hvorfor la-
ver man gulvene, der jo ikke fejler no-
get, bortset fra når nogle kører en 

kundevogn igennem eller løber på 
rulleskøjter igennem, hvornår er det 
sket? Man skifter fliserne, da vand 

trænger ned gennem fugerne og øde-
lægger den underliggende konstrukti-
on. NÅ, hvorfor lavede man det så for 
ca. 45 år siden, og er vandet pludselig 

blevet anderledes? Lyset er OK, men 
forestil jer at I ikke kan være i jeres 
lejlighed i ca. 6 måneder bl.a. pga. 
støj. Hvorfor skifter man ikke vindu-

erne der er utætte – sagt på en anden 
måde – hvorfor laver man ikke var-
mebesparende foranstaltninger? 

Hvilket fører os til en anden sag, 
nemlig varmeprisstigningerne i Fa-
rum. Det fører for mit vedkommende 
til en stigning på kr. 750,- til nu kr. 

2.625,- à conto pr måned. Det er da 
en horribel stigning. Jeg lå på syge-
huset med en fra Ballerup; der har de 

ikke fået nogen stigning, da de er til-
knyttet Vestforbrænding, ligeledes 
Værløse, der også er tilknyttet Vest-
forbrænding. 

Hvorfor kan vi ikke også blive tilknyt-
tet Vestforbrænding, der er kun 3-4 
kilometer fra Værløse til Farum. 

Hvorfor skal vi være tilknyttet Hille-
rød Kraftvarmeværk, der nok ligger 
ca. 22 kilometer væk. I sin tid for at 

få billigere varme, og man gravede 
ledninger ned i jorden, go dav då, 
hvor en udgift vi har fået! 

Hvorhenne er Teknik/miljø Udvalget i 

denne sag? Hvorfor kan vi ikke hver 
måned få en opdatering på, hvordan 
sagen ligger? Men som jeg skrev i 

»Midtpunktet«, nok i december 2018, 
hvor vi allerede har betalt ca. 7 må-
neder. 
 Jeg vil igen appellere til, at man 

beholder de gamle varmepriser og 
sætter pengene ind på en opspa-
ringskonto eller nedbringer sin kas-
sekredit, for om ikke andet, for at 

spare renter. Der løber jo ikke renter 
på det beløb, som vi betaler for lidt i 
varme til KAB, så bare spar op selv!!! 

NÅ, nu igen en prisstigning i det sid-
ste »Midtpunktet«. Denne gang kr. 
135.- for en stor lejlighed. Hvorfor 
kan man dog ikke budgettere rigtigt 

fra starten, måske lave et lille over-
budget, så ville vi være glade for at få 
penge tilbage, hvis de da ikke indgår i 

afdraget på det vi skylder? 

Summa summarum: 155 + 750 + 135 
= 1.040 i huslejestigning bare pr. 
måned for mit vedkommende i 2019. 

Hvornår finder man igen på noget 
nyt, der bare belaster beboerne? 

Jeg for mit vedkommende har ringet 
til KAB og beholdt de gamle varme-

priser, sætter i stedet pengene ind på 
min kassekredit og sparer renter. Det 
vil jeg appellere jer alle til at gøre. 

Lav dog en BROKKASSE i »Midtpunk-
tet«, så alle kan klage, ikke bare jeg. 
Før i tiden var der hver måned en ru-
brik for huslejetab samt en rubrik for 

graffiti, det er væk.  

Adskilt underetage udlejes 

fra 15.4.19 
til enlig voksen person i arbejde. 

Husleje 5.200 mdl. 

Depositum 8.000 

Henvendelse til tlf. 44 99 64 20 
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Svar til Finn 

… om fjernvarme 
Af Thomas og Jakob,  
Farum Fjernvarmes bestyrelse 

Farum Fjernvarme havde kontrakt 

med Hillerød Kraftvarme om levering 
af varme siden midten af halvfemser-
ne, men værket i Hillerød er lukket på 

grund af dårlig økonomi. Farum 
Fjernvarme har i en årrække arbejdet 
for at finde alternativer (geotermi og 
biomasse), men af forskellige grunde 

er det ikke lykkedes. Derfor kommer 
varmen indtil videre fra Farum Fjern-
varmes egne gasfyrede kedler, og da 
man forventer stigende gaspriser i år, 

har varmeværket måttet hæve prisen 
med 40 %, men heldigvis fra et lavt 
niveau. Når den stigende gaspris slår 

så hårdt igennem skyldes det, at 
brændselsudgiften udgør over ¾ af de 
samlede udgifter. Den aktuelle pris 
ligger lidt over landsgennemsnittet. 

Blandt de mulige fremtidige energi-
kilder er naturligvis også varme fra 
affaldsforbrænding. Varme fra Vest-

forbrænding indgik i øvrigt i et vist 
omfang i leverancen fra Hillerød. 

Vi vil på blokrådsmødet i maj fortælle 
nærmere om fjernvarmen. 

Med venlig hilsen 
Thomas 143F og Jakob 161B  

… om »Midtpunktet« 
Af Berit/Bladudvalget 

Der har efter min bedste overbevis-
ning som mangeårigt medlem af 
Bladudvalget aldrig været en fast ru-

brik for hverken huslejetab eller graf-
fiti. For mere end 10 år siden var der 
i en lang periode et ”hærværksbaro-
meter”, som ud over graffiti dækkede 

f.eks. ødelagte affaldsbeholdere og 
lignende, men det havde ikke den øn-
skede effekt og blev derfor droppet 

igen. 

Venlig hilsen 
Berit, Bladudvalget  

 

Penge som aldrig blev brugt 
Af Berit/Bladudvalget 

Ved en snak efter seneste blokråds-

møde var nogen af den opfattelse, at 
blokrådssagen om indkøb af udstyr til 
Bladudvalget (BR-sager i første halvår 
af 2017) var effektueret, men at ud-

styret ikke bliver anvendt. 

Jeg kunne som bladudvalgsmedlem 
oplyse, at laptops og programmer al-

drig blev indkøbt, og at de tilhørende 
kurser derfor naturligvis heller ikke 
blev bestilt. De bevilgede midler er 
således ikke blevet brugt. 

Af de tre medlemmer, som meldte sig 
ind i Bladudvalget i vinteren 2016-17, 

er én fraflyttet, én har meldt sig ud 

på grund af sygdom, og én har ikke 
deltaget i udvalgsarbejdet i cirka et 
år. 

Bladudvalget består derfor i praksis 

stadig kun af én person, som i sam-
arbejde med Blokrådssekretariatet 
sørger for, at de 11 numre af »Midt-

punktet« bliver produceret hvert år. 

Bladudvalget så gerne, at en eller fle-
re aktive meldte sig under fanerne – 
såvel skribenter som tegnere og foto-

grafer … og en ”opsøgende journalist” 
ville blive modtaget med kyshånd.  
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 PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER 

Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

Renovering af de indre gangstrøg 
I december 2017 vedtog Blokrådet at 
renovere de indre gangstrøg og i ja-
nuar 2019 var der licitation på arbej-

det. 

Renoveringen omfatter nyt gulv, ny 
belysning og maling af vægge. 

Arbejdet er delt op  

på tre entrepriser: 

• Murerentreprisen  
– der blev modtaget 3 tilbud på 

murerentreprisen, og her var det 
Schou Gruppen A/S, der afgav det 
bedste tilbud. 

• Tømrerentreprisen  

– der var 5 tilbud på tømrerentre-
prisen, og her var det MT Højgaard 
A/S, der vandt. 

• Malerentreprisen  
– her var der to bud, og opgaven 
gik til malerselskabet SBM. 

Furesø Kommune godkendte ansøg-
ningen om godkendelse af projektet 
og den tilhørende låneoptagelse i de-

cember 2018. 

Overordnet tidsplan 

Byggeriet forventes at starte til maj 
2019 og at vare frem til december 

2020. 

I udbuddet er der lagt en overordnet 
tidsplan. Det skal 

tilføjes, at denne 
tidsplan kan blive 
ændret, da entre-
prenørerne end-

nu ikke har lavet 
den endelige ar-
bejdstidsplan. 

Paltholmterrasserne: 

Blok C 
 start maj 2019 – slut oktober 2019 
Blok 11 
 start juni 2019 – slut november 2019 
Blok 14 
 slut juni 2019 – slut november 2019 
Blok 15 
 midt juli 2019 – midt december 2019 
Blok 16 
 start august 2019 – start januar 2020 
Blok B 
 slut august 2019 – slut januar 2020 

Bybækterrasserne: 

Blok 21 
 start september 2019 – slut februar 2020 
Blok 22 
 slut september 2019 – midt marts 2020 
Blok 23 
 midt oktober 2019 – midt marts 2010 
Blok 24 
 start november 2019 – start april 2020 
Blok 25 
 slut november 2019 – start maj 2020 
Blok 26 
 start december 2019 – midt juni 2020 

Nygårdterrasserne: 

Blok A 
 start januar 2020 – midt september 2020 
Blok 31 
 slut februar 2010 – slut august 2020 
Blok 32 
 midt marts 2010 – midt september 2020 
Blok 33 
 start april 2020 – slut august 2020 
Blok 34 
 slut april 2020 – midt oktober 2020 
Blok 35 
 midt maj 2020 – start november 2020 
Blok 36 
 midt juni 2020 – slut november 2020 
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Forberedelser - Husmøder  

Blokken har et fælles ansvar og en 
fælles opgave med at forberede, før 

arbejdet går i gang.  

Fællesrummene (cykel- og barne-
vognsrum mm.) skal tømmes. Inven-

tar kan opbevares i blokkens sel-
skabslokale. 

Hvis inventaret opbevares i blokkens 
selskabslokale, og der samtidig udfyl-

des en inventarliste, vil tingene være 
dækket af afdelingens forsikring. 

Blokken kan vælge at friholde sel-
skabslokalet, så det stadig kan bru-

ges til udlejning og til blokkens akti-
viteter i byggeperioden. Planlægning 
af hvor inventar så skal opbevares, er 

blokkens ansvar. Udgifter til opmaga-
sinering hos et lagerhotel eller lig-
nende skal dækkes af rådighedsbelø-
bet på blokkens dispositionskonto. 

Hvis fællesrum ikke er ryddet til den 
angivne dato, vil inventar, cykler mm. 
blive fjernet og opbevaret i 3 måne-
der, hvorefter det smides ud. Udgifter 

til dette vil blive trukket af blokkens 
dispositionskonto. 

Før byggeperioden vil de enkelte 

blokke få oplysninger om, hvor de 
kan parkere cykler og henstille bar-
nevogne mens byggeriet pågår. 

Alle beboere vil få en information om, 

hvad blokken skal forberede, og hvad 
blokken fælles skal tage stilling til. 
Kontaktpersoner i de enkelte blokke 
er ansvarlige for at videregive blok-

kens beslutninger. Hvis den enkelte 
blok ikke har meldt en kontaktperson 

ind til Blokrådssekretariatet, vil vores 
indgang være til blokkens kasserer. 

Informationsmøder og varslinger 

Før arbejdet starter vil der blive holdt 
informationsmøde kvartervis for 
blokkene. Der vil blive holdt flere in-

formationsmøder, og du vil få en invi-
tation, når det gælder din blok. 

Her kan du høre mere om de konkre-
te forhold under byggeriet, om forbe-

redelser, tidsplan og meget mere. Der 
vil være en gennemgang af arbejdet, 
og ikke mindst hvordan det vil påvir-
ke din hverdag. 

Under byggeriet må der forventes en 
del støv og støj i arbejdstiden, som er 
mandag til fredag kl. 8 – 16. 

Nogle af arbejdsprocesserne medfø-
rer, at der er spærret for adgang til og 
fra boligen i arbejdstiden. Der vil væ-
re 6-8 spærredage for den enkelte bo-

lig. Du vil blive varslet om spærreda-
ge. 

Andre arbejdsprocesser betyder, at 
spindeltrapper lukkes. Der vil dog he-

le tiden være mindst en spindeltrappe 
åben i en blok. 

Hvis der opstår akutte situationer, vil 

der altid være adgang for ambulance-
folk, brandfolk og politi. 

Hvis du har særlige forhold, kan du 
melde dette ind til Ejendomskontoret 

og vi vil sammen forsøge at finde en 
god løsning. Der er f.eks. mulighed 
for at låne kontorplads eller for at lå-
ne ’en soveplads’, hvis du har natar-

bejde og brug for at sove om dagen.  
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 4.e: PLACERING AF BLOKRÅDSMØDER 
Af Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådsmøderne ligger som bekendt 

placeret enten første tirsdag eller 
torsdag i måneden med undtagelse af 
august, hvor der er mødefri. 

 Dette giver nogle udfordringer, som 
man kunne undgå, hvis man flyttede 
blokrådsmøderne, så de i stedet lå 
placeret midt i måneden. 

Udfordringerne: 

1. Ved BR-mødet i januar 

Blokrådsmødet i januar falder typisk 

en af de første hverdage efter nytår. 
Dette er problematisk for husmøder-
ne, da det er svært at planlægge et 
husmøde mellem jul og nytår. Ligele-

des giver det ikke så meget tid for 
drift at samle input til mødet, da det 
typisk ligger den første eller en af de 
første arbejdsdage efter nytår. 

2. Ved BR-mødet i juli 

Industriferien har for nogle år tilbage 
rykket sig, så den nu ligger placeret i 

hele juli samt i første halvdel af au-
gust. For et års tid siden rykkede 
man blokrådsmødet fra august til juli 
med argumentet om, at industriferien 

havde rykket sig – dette ændrer dog 
ikke ved, at mødet i juli stadig ligger 
placeret i industriferien.  

Nedenfor er skitseret en foreslået 

ændring til mødetidspunkt og de 
positive konsekvenser, det vil have 
i forhold til afholdelse af husmø-

der og planlægning af selve mødet. 

1. Ved BR-møde afholdt midt januar 

Blokkene skal ikke planlægge hus-
møde mellem jul og nytår, hvor man-

ge er forhindret grundet juleferie. 
Mødet vil ikke ligge umiddelbart efter 

juleferien, og dette vil give drift og se-

kretariat bedre til at modtage input 
og forberede mødet. 

Deadline til bladet vil fortsat ligge in-

den jul, så bladet kan nå at blive gjort 
klar til tryk inden juleferien. 

2. Ved BR-møde afholdt midt august 

At rykke mødet i juli til midten af au-
gust vil medføre, at man bibeholder 
samme antal møder som hidtil, men 
man undgår sammenfald med indu-

striferien. Blokkene får mulighed for 
at planlægge deres husmøde, så det 
ligger uden for industriferien. Dead-
line til augustnummeret af Midtpunk-

tet vil falde i slutningen af juni, hvor-
for denne også vil ligge uden om feri-
en.  

I Blokrådets Forretningsudvalg har vi 
drøftet, hvorvidt det ville være muligt 
blot at flytte de to ovenfor nævnte 
møder, så de falder midt i måneden. 

Dette vil, som vi ser det, dog medføre 
rod i kalenderen for de omkringlig-
gende deadlines, hvorfor en foreslået 
løsning umiddelbart vil være, at alle 

møder omplaceres, så de ligger i mid-
ten af måneden. 

Blokrådets Forretningsudvalg vil dog 

foreslå, at man bevarer mødedagene – 
tirsdage og torsdage – da der i så fald 
ikke vil være sammenfald med møder 
i Forretningsudvalget (afholdes man-

dage) eller møder i organisationsbe-
styrelsen (afholdes onsdage). 

En ændring af mødedatoer vil natur-
ligvis medføre, at alle deadlines vedr. 

»Midtpunktet« ligeledes justeres i for-
hold til Blokrådsmøderne.  
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Måned  Kendte valg, deadlines eller 
andre begivenheder. 

Konsekvens ved flytning af mødet 

Januar Budgetmøde afholdes som regel  
i anden uge i januar 

Dette vil med fordel kunne medføre, 
at budgetmødet blev en integreret 
del af Blokrådsmødet. 

Februar ingen Ingen 

Marts  Afdelingsmøde 

 Valg til afdelingsbestyrelsen. 

 Godkendelse af driftsbudget 

Jf. § 14 i vedtægterne for Furesø Bo-
ligselskab skal det obligatoriske af-
delingsmøde (og herunder godken-
delse af driftsbudgettet) afholdes 3 
måneder før næste budgetårs be-
gyndelse. 
Dette medfører ingen konsekvenser, 
hvis mødet rykkes til midt i måneden. 

April Ingen Ingen 

Maj Ingen Ingen 

Juni Ingen Ingen 

Juli Valg til ØU Jf. § 14 i Blokrådets Forretningsud-
valg skal valg til ØU finde sted i juli, 
hvorfor det vil medføre en ændring af 
Forretningsordenen, hvis mødet flyt-
tes til august. Det vil dog ikke have 
konsekvenser for andre deadlines 
eller lignende. 

August Pt. intet møde Pt. intet møde 

September Ingen Ingen 

Oktober Ingen Ingen 

November Valg til organisationsbestyrelsen Jf. § 6 i vedtægterne for Furesø Bo-
ligselskab afholdes ordinært repræ-
sentantskabsmøde hvert år inden 6 
måneder efter regnskabsårets af-
slutning. Det er også på dette møde, 
at bestyrelsesmedlemmerne vælges. 
Det betyder, at Blokrådet i Farum 
Midtpunkt skal have truffet beslutning 
om, hvilke kandidater der skal indstil-
les til bestyrelsen inden repræsen-
tantskabsmødet, som afholdes i lø-
bet af de sidste to uger i november. 
Hvis blokrådsmødet placeres i anden 
uge af november, har det altså ingen 
konsekvenser i forhold til repræsen-
tantskabsmødet.  

December Godkendelse af driftsregnskab Vi har rådført os med Anne Brønnum 
i KAB, og udsættelse af mødet med-
fører ingen problemer i forhold til 
godkendelse af regnskabet. 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
TERRASSER OG P-AREAL I BIRKHØJ EFTERSES FOR BETONSKADER 

Betonen på terrasser og i P-niveau eftertjekkes for eventuelle skader. Arbejdet 
opstartes i Blok 46 efter påske og afsluttes i Blok 41 i midten af juli måned. Alle 

lejemål bliver naturligvis varslet. 

VEDLIGEHOLD AF VINDUER OG DØRE PÅ TERRASSER I BLOK A, B OG C 

Arbejdet i forbindelse med vedligehold af vinduer og døre på terrasserne i Vest-

blokkene er netop opstartet, og det forventes afsluttet i slutningen af maj måned. 
Alle lejemål vil naturligvis blive varslet. 

 

GØR DIN TERRASSE FORÅRSKLAR 

Her kan du finde do’s and don’ts, når du skal gøre din terrasse klar til foråret og 
sommeren. 

 Ingen højtryksspuling af fliserne! Underlaget kan ikke tåle det. 

 Algepletter renses med ”Algefri N” fra Ecostyle, som er det eneste lovlige alge-

middel i Danmark. Algepletterne forsvinder normalt af sig selv, når solen og 
varmen kommer 

 Terrasseadskillelser (plankeværk) kan behandles med Gori transparent salt-

grøn – fås på Ejendomskontoret. 

 Nye plantekasser skal stilles på podiet med en afstand på 1-1,5 cm mellem 

kasserne, så luft kan cirkulere. Nye plantekasser skal ikke behandles med 
træbeskyttelse. 

Du kan læse mere i terrassefolderen, som du tidligere har modtaget i din post-
kasse eller din indflytningsmappe. Den kan også findes på hjemmesiden under 

beboer – vedligehold af boligen.  

LEJ ET GARAGEBUR 
Under blokkene i Farum Midtpunkt findes der P-pladser i garagebure, som I beboere kan 
leje, så jeres bil, campingvogn, anhænger, motorcykel eller scooter har en plads bag lås 
og slå. 

I buret må der – udover ovenstående – også opbevares en tagbagagebærer eller tagboks 
pr. plads samt 4 vinter- eller sommerdæk. Køretøjer der opbevares i burene skal være 
indregistrerede. 

Der er p.t. ledige pladser i både delebure og fællesbure under hele Farum Midtpunkt, så 
derfor er det muligt for dig at leje en P-plads i et bur i nærheden af din bolig. 

…… og hvad koster det så? 
Leje af P-plads i delebur koster 150 kr./md. 
Leje af P-plads i fællesbur koster 100 kr./md. 

Hvis du ønsker at leje en P-plads i et dele- eller fællesbur, så send en mail eller henvend 
dig på Ejendomskontoret. Her kan du få retningslinjer for brugen af buret oplyst. 
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BR-sag 525.a: Godkendelse af 

Strukturudvalgets kommissorium 

Forslagsstiller: Strukturudvalget 

Det, som er skrevet med kursiv, er 

fast tekst i alle kommissorier. 

Strukturudvalget (STRU) er nedsat jf. § 
12 i Blokrådets Forretningsorden.  

Dette kommissorium er godkendt på 

BR-møde 525 april 2019. 

Udvalget arbejder med de regler og 

bestemmelser, der gælder for Farum 
Midtpunkts beboerdemokrati, med 
det formål at opnå et forståeligt fun-

dament, der kan inkludere flest muli-
ge beboere i beslutningsprocesserne. 
Overordnet er målet at kunne doku-

mentere, at alle Farum Midtpunkt 
beboere på alle niveauer har samme 
demokratiske rettigheder, som gælder 
i lovgivningen. 

Et delmål er at sikre, at en debat om 

BR-sager kan nå at finde sted blandt 
alle beboere – ikke kun begrænset til 
en uge før beslutning skal træffes, 
eller til den ene dag et husmøde har 

til debat. Derfor indgår en lukket digi-
tal platform i udvalgets arbejde. 

Udvalget kan indhente faglig kompe-

tence i forbindelse med udarbejdelse 
at BR-sager indenfor det af BR bevil-

gede budget. Udvalget kan udarbejde 
debatoplæg, og efter høring i driften 
kan udvalget rejse BR-sager, der ved 

vedtagelse kan frigive den i sagen in-
deholdte økonomi. 

Mødefrekvens fastsættes efter behov, 

ordinært møde afholdes hvert kvartal. 
Afrapportering følger Blokrådets For-

retningsorden § 12, stk.5. 

Udvalget er underlagt gældende per-

sondataforordning. 

Udvalget er et åbent udvalg under 
Blokrådet, hvor alle kan deltage. 

Kontaktperson Niels 112E.  

Tilmelding/spørgsmål mail: ni-
els.kjerulff@gmail.com 

Orientering/debatindlæg mail: struk-
turudvalg@farum-midtpunkt.dk 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Strukturudval-
gets kommissorium. 

 

BR-sag 525.b: Godkendelse af  
Boligudvalgets kommissorium 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

Det, som er skrevet med kursiv, er 

fast tekst i alle kommissorier. 

Reference 

Boligudvalget (BOU) er nedsat jf. Blok-

rådets Forretningsorden § 12. 
Kommissorium for Boligudvalget er 
godkendt på Blokrådsmøde 525 jf. 
BR-sag 525.b 

Baggrund 

Blokrådet besluttede på Blokrådsmø-
de 482 jf. BR-sag 482.a i maj 2015 at 

nedsætte/gennedsætte et Boligud-
valg. 

Formål 

Boligudvalget arbejder med råderet, 

installationsret, vedligeholdelse og 
husorden for boligerne i Farum Midt-
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punkt for derigennem at fastlægge 

muligheder og begrænsninger for den 
enkeltes mulighed for at præge egen 
bolig jf. gældende lovgivning 

Opgaver 

Boligudvalget følger op på gældende 

lovgivning med tilhørende cirkulærer 
og bekendtgørelser for ”Almene Boli-
ger” samt praksis i øvrigt på området 

for derigennem i koordination med 
Driften at sikre udvikling og opdate-
ring af Farum Midtpunkts bestem-
melser for   

 Råderet, 

 Installationsret,  

 Vedligeholdelsesreglement og 

 Husorden. 

Ændringer godkendes af Blokrådet. 

Boligudvalget er høringspart i forbin-
delse med boligernes indretning.  

Boligudvalget kan endvidere efter 
anmodning deltage som bisidder i 
forbindelse med fraflytning jf. Blokrå-
dets Forretningsorden § 2, stk. 2.  

Kompetence 

Boligudvalget har bemyndigelse til på 
vegne af Blokrådet og i koordination 

med Driften at deltage i møder og for-
handlinger med relevante offentlige 
myndigheder samt indhente rådgiv-
ning indenfor Boligudvalgets opgave-

portefølje. Dog kan bindende aftaler 
ikke træffes uden forudgående be-
slutning herom i Blokrådet.   

Sager, som vedrører råderet, husor-

den, vedligehold og lignende – eller er 
af arkitektonisk eller økonomisk ka-
rakter, skal forlægges driften for at 
sikre, at både driftsmæssige forhold 
og myndighedskrav er tilgodeset, in-
den de rejses i blokrådet. 

Mødefrekvens & afrapportering 

Boligudvalget holder ordinært møde 
den anden tirsdag i måneden – dog 
ikke juli – klokken 1900 i Servicecen-

tralen. 

Boligudvalget udarbejder efter hvert 
møde referat, der offentliggøres på 
www.farum-midtpunkt.dk via Blok-

rådssekretæren. Herudover orienterer 
Boligudvalget lejlighedsvis om igang-
værende arbejder på Blokrådsmøder-
ne under ”Nyt fra andre udvalg” jf. 

Blokrådets Forretningsorden § 12, 
stk. 5.    

Åben/Lukket udvalg 

Boligudvalget er et åbent udvalg. 

Kontakt 

Kontakt Boligudvalget på boligud-
valg@farum-midtpunkt.dk. 

Den af Boligudvalget udpegede kon-
taktperson har som opgave at medde-
le af- og tilgang af medlemmer til Se-
kretariatet. 

Behandling af persondata  

Boligudvalget er underlagt gældende 
persondataforordning, og skal derfor 

behandle persondata fortroligt samt 
være særligt opmærksom på, at per-
sonlige oplysninger ikke må videregi-
ves til tredje mand uden samtykke. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Boligudvalgets 
kommissorium 
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BR-sag 525.c:  

Retningslinjer for annoncering  
via Farum Midtpunkts kanaler 

Forslagsstiller: Blokrådets Forret-

ningsudvalg 

Ved blokrådsmøde 520 blev sagen 
”Retningslinjer for annoncering via 
Farum Midtpunkts kanaler” rejst. Til 

sagen kom der et ændringsforslag, 
hvorfor forslagsstiller valgte at trække 
sagen med henblik på at undersøge 
de juridiske forhold i ændringsforsla-

get og få indarbejdet dem i selve sa-
gen. Ændringsforslaget samt for-
slagsstillers bemærkninger til æn-

dringsforslaget fremgår nedenfor, 
hvor markeringen med rød er Forret-
ningsudvalgets bemærkninger. 

Ændringsforslag og kommentarer: 

”Afsnit 5 Postkasser 

1. 5c tilføjes: godkendte landsindsam-
linger og politiske partier. 

 Begrundelse: både landsindsam-
linger og politiske partier er undtaget 
fra reglerne om ”ingen reklamer”. Sær-
ligt ved kommunalvalg har Farum 

Midtpunkt fyldt en del i partiernes 
programmer, og det vil være helt ufor-
ståeligt, hvis beboerne skal afskæres 

fra at modtage skriftlig information fra 
de opstillede partier. 

Det er korrekt, at landsindsamlinger 
og politiske partier er undtaget fra reg-

lerne om ”nej tak til reklamer”. Dette 
medfører dog ikke, at man er tvunget 
til at give dem adgang med en nøgle-
brik – de må forsøge at få adgang til 

gangstrøgene på samme vis, som de 
gør det i andre boligområder. Listen 
over godkendte partier henviser til en 

liste, hvor alle partier med godkendte 

navne fremgår – pt. indeholder listen 
208 godkendte navne. Indsamlere el-
ler budskabsbringere er i ovenstående 

sammenhæng frivillige personer (besø-
get ville altså ikke ske i forbindelse 
med et ansættelsesforhold).  
 Hvis der udleveres nøglebrikker er 

det ansvarspådragende overfor bolig-
organisationen såfremt en uhensigts-
mæssig hændelse skulle opstå, og 
derfor frarådes det at udlevere nøgle-

brikker. 

2. Ordene ”efter henvendelse i Sekre-
tariatet” slettes. Herefter vil der stå, at 

der på ejendomskontoret kan udleve-
res lånebrik … 
 Begrundelse: Når der med denne 
BR-sag er fastlagt en politik for udlån 

af brikker er der ikke behov for politisk 
behandling ved hver henvendelse. Det 
kan fuldt betryggende og mere smidigt 

foregå direkte fra Ejendomskontoret.  

Ikke relevant (jf. ovenstående). 

Afsnit 6 Dørklokker  

1. Hele afsnittet slettes.  

 Begrundelse: Folketinget har ved-
taget ”dørsalgsloven” (“Lov om visse 
forbrugeraftaler”), hvor det er fastlagt 

hvilke typer markedsføring, der lovligt 
kan ske ved uopfordret personlig hen-
vendelse ved boligen. Dørsalgsloven 
gælder også i FM, og BR kan derfor 

ikke hverken udvide eller begrænse de 
situationer, hvor nogen efter dørsalgs-
loven har ret til at ringe på hos beboe-
re.” 

Set i relation til ovenstående argumen-
tation kunne man under dette punkt 
tydeliggøre, at reglerne for lov om for-
brugeraftaler følges, men at der ikke 
udleveres nøglebrikker.  
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I nedenstående retningslinjer er 

ændringerne tilføjet i punkt 5.c og 
6.a 

I Farum Midtpunkt foregår kommu-

nikation til beboere via følgende ka-
naler: 

1. Beboerbladet »Midtpunktet« 
2. Farum Midtpunkts hjemmeside 

(www.farum-midtpunkt.dk) 
3. Beboerapp (KAB – MinBolig) 

4. Opslagstavler (på fællesarealer  
i Farum Midtpunkt – herunder 

indre gangstrøg)  
5. Postkasser  
6. Dørklokker 

7. Infoskærme (Servicecentralen) 
8. Servicecentralen (holdere til  

pjecer/trykt materiale) 

Nedenfor fremgår retningslinjerne for 

annoncering via de forskellige kana-
ler. Generelt gælder, at ingen af kana-
lerne bruges til kommercielle annon-
cer (jf. annoncer der vedrører han-

del/fortjeneste).  

1. Beboerbladet »Midtpunktet« 

1a. Aktiviteter, hvor afdelingen Fa-

rum Midtpunkt eller boligselska-
bet (Furesø Boligselskab) er ar-
rangør eller medarrangør, kan 
annonceres i »Midtpunktet«. 

1b. Spisehuset og Nærbiksen kan 
annoncere sociale arrangementer 
i bladet. 

1c. Beboere i Farum Midtpunkt kan 

annoncere køb/salg af egne 
brugte effekter eller ydelser af 
ikke-kommerciel karakter. 

2. Farum Midtpunkts hjemmeside 
(www.farum-midtpunkt.dk) 

2a. Aktiviteter, hvor afdelingen Fa-
rum Midtpunkt eller boligselska-

bet (Furesø Boligselskab) er ar-

rangør eller medarrangør, kan 
annonceres på hjemmesiden. 

2b. Spisehuset og Nærbiksen kan 

annoncere sociale arrangementer 
på hjemmesiden. 

3. Beboerapp (KAB – MinBolig) 

3a. Beboerapp’en bruges hovedsage-

ligt til at varsle om driftsmæssige 
forhold. 

3b. Ved aktiviteter eller arrangemen-
ter, hvor afdelingen Farum Midt-

punkt eller boligselskabet (Fure-
sø Boligselskab) er arrangør eller 
medarrangør, kan der informeres 

om disse via app’en. 

4. Opslagstavler (på fællesarealer i 
Farum Midtpunkt – herunder indre 
gangstrøg)  

6a. Opslagstavler bruges hovedsage-
ligt til information fra Furesø Bo-
ligselskab, Ejendomskontoret, 
Blokrådssekretariatet og udvalg. 

Eller til information om aktivite-
ter hvor disse er arrangør eller 
medarrangør. 

Information fra eksterne entre-
prenører kan forekomme i for-
bindelse med, at de udfører ar-
bejder i Farum Midtpunkt. 

6b. Opslagstavler i de indre gang-
strøg bruges også internt i blok-
ken til at informere om husmø-
der eller andre aktiviteter for be-

boerne i blokken eller i Farum 
Midtpunkt. 

6c. Husmødet kan beslutte, at eks-

terne kan annoncere i blokken. 
Al koordinering sker alene mel-
lem husmødet og den eksterne. 
Husmødet hænger selv opslagene 

op og tager dem ned igen. 



Hvad egner sig bedst til vores terrasser? 
Af: Friarealudvalget 

 
Mulighederne er mangfoldige. Blot 
skal egentlige skovtræer helt undgås, 

f.eks. bøg, eg, lærk, birk, pil, gran, fyr 
o.lign. 
 Og japansk boghvede kan der heller 
ikke advares nok imod! 

Hovedvægten må lægges på små bu-
ske, højst små træer som f.eks. hjer-
tetræet. 

 
Hjertetræ 

Udvalget er meget stort, afhængigt af 

hvad man foretrækker: Blomstring, 
duft, bærbærende arter, høstfarver, 
særlige vækstformer som f.eks. hos 

troldhassel. 

De alt for kraftigt voksende pryd-
buske er nok heller ikke for smart. 

Dog kan en fornuftig beskæring af de 
ældste grene i bund gøre anvendelse 
mulig. 

Nogle forslag 

Dværgsyren: 
Syringa microphylla, stærkt duftende, 

moderat vækst og flot blomstring. 

Japansk kvæde: 
Chaenometes japonica, rosa ”æble-

blomster”, gule kvædefrugter. 

Hydrangea-arter: 
fin blomstring, kendt som hortensia. 

Cotoneaster: 
mange arter, smuk vækst, røde bær. 
Undgå den store C. billata, eller C. 
’Brandkær’. 

Japansk benved: 
Euoninues planipes, graciøst over-
hængende grene, sjove særprægede 

frugter. 

Perlerøn: 
Sorleus koehneana, smuk lille røn, 
hvide bær. 

Dværg-sommerfuglebusk: 
Buddleia ’Nanhoe Purple’, lille busk, 
behøver ingen beskæring, purpurrøde 

 
Syren 
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blomster, sikker på at tiltrække Næl-
dens Takvinge og Dagpåfugleøje m.fl. 

Buskpotentil: 

Potentilla ’Goldfinger’, meget rigt- og 
længe blomstrende. 

Hibiscus syriacus: 

kræver lun plads, men fås som blå, 
rosa eller hvid. Flot blomstring. 

Et par værdifulde små lønne, begge 
fra Japan: Acer japonicum Aconiti-

folium og Acer palmatum atropurpu-
rea. 

 
Rose 

Og så er der roserne. Udvalget er me-
get stort. Blot ét navn: Ingrid Berg-
mann. 

Specielt surbundskrævende er der 
først og fremmest de små rhodo-

dendronarter, der er Pieris japonica 
med de rosafarvede nye skud og mas-
ser af hvide klokkeblomster. 

Kalmia latifolia ’Elf’ regnes for USA's 
smukkeste blomsterbusk. Rosa med 
skønhedspletter. 

Er man til stedsegrønt, er der en lang 
række dværgarter af gran, ædelgran, 
taks og enebær. Desuden er der de 

bladbærende buske, Prunus fauroce-
rasus ’Otto Luyken’ eller Schipkean-
sis med hvide blomster og sorte bær. 

Mahonia aquifolium: gule blomster, 
blå bær 

Jord og gødning 

Og så er der jorden. De fleste af de 

her nævnte arter klarer sig fint i al-
mindelig god havejord. 

Men vælger man rhododendron, pie-
ris, kalmia eller hortensia-former, må 

man indstille sig på at udskifte jorden 
med sphagnum og eventuelt leca-
kugler i bunden eller blandet i tørve-

mulden. 

Desuden er det en god idé til rhodo-
dendron med en ’topdressing’ af fyr-
renåle, som kan beskytte mod sol-

udtørring, holde på fugtigheden og 
dæmpe ukrudt. 

Til sidst: Gødning. Planter med be-

grænset vokseplads må gødes og 
vandes efter behov. Det bedste er at 
anvende den langsomt virkende Ani-
mix, som findes til både roser og rho-

dodendron. 

Vander man med kande, er det en 
god idé at tilføre vandingsvandet gød-
ning, f.eks. Pot og Plante, hver gang. 

Når alt dette er sagt, er slet ikke 
nævnt de mange muligheder, som fås 
fra sommerblomster, dahlia og løg af 

alle slags – her er påskeliljer, scilla og 
dorthealiljer blot gode ideer. 

 
Paradisæble 
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Planteliste 

 
Gyvel 

Plantekasserne fra nord til syd: 

Rosa Heidelberg 

Lavendula angistifolia:  

smalbladet lavendel 

Magnolia sieboldii: blomstring fra juli 

Caryopteris x claudonensis:  

blåskæg, september 

Chaenomeles japonica:  
japansk kvæde, maj 

Cotoneaster dammeri Coral Beauty 

Kalmia latifolia Elf: juni-juli 

Rosa Ingrid Bergmann: maj 

Rosa Troika: maj 

Rhododendron carolinianum Ramapo: 
maj 

Corylus avellana contorta: troldhassel 

I krukker langs plantekasserne: 

Chamaerops humilis: dværgpalme 

Fuchsia magillanica Riccartonii 

Syringa microphylla: dværgsyren, 

maj-juni 

Potentilla fruticosa Goldfinger: 
buskpotentil, juni-august 

Buddhia dav. Nanhoe Purple: dværg-

sommerfuglebusk, august 

Abies koreana: koreaædelgran. 

Pieris japonica: maj 

I krukker langs stuevæggen: 

Hibiscus syriacus Bluebird: syrisk 
rose, juli-august 

Rosa Easy Cover: bunddækkerose, 

juni-august 

Rhododendron Scarlet Wonder:  
repenshybrid, juni 

Skimmia japinica (han): april-maj 

Cercidiphyllum japonicum (han):  
hjertetræ 

I krukker langs østfløjen: 

Lonicara x heckrottii: kaprifoliehybrid 

Sorbus koehneana: perlerøn, Kønne 
Anna 

Eunocimus planipes: japansk benved 

Hydrangea serrula Bluebird: 
hortensia, juli-august 

Acer jap. Aconitifolium: venusvogns-

bladet japansk løn 

 
Stemningsbillede 44D 

Amelanchier spicata: bærmispel, 
april-maj 

I krukker langs sydvæggen: 

Clematis Comtesse de Bouchard: rød, 
juni-august 

Clematis Jackmanii: blå, juni-august 

Clematis Etoile violette: violet, juni-
august 

Hydranga sargentiana: kinesisk hor-
tensia, juli 
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Clematis tangutica: gul, juli-august 

Clematis Ville de Lyon: vinrød, juni-

august 

Clematis, alpina: m. blå klokker, maj 

Bundplanter: 

Asarum europaeum: hasselurt 

Gypsophila repens: krybende brude-

slør 

Omphalodes cornifolia: kærmindesø-
ster 

Leucojum vernum: dorthealilje 

Lunaria annua: judaspenge 

Aquilegia: akelejer 

Ajuga repens: krybende læbeløs 

Campanula portenschlagiana: 
stenbedsklokke 

Vinca minor: lille singrøn 

Cystopteris montana: bjergbæger-
bregne 

Polypodium vulgare: engelsød 

Dysimachia nummularia: pengebladet 
fredløs 

+ vintergæk, erantis, påskelilje, tuli-

pan, primula m.fl.  

 

Stemningsbillede 44D 
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5. Postkasser 

5a. Ejendomskontoret benytter 
postkasserne, når information, 
der henhører under driften, skal 

husstandsomdeles. 
5b. Information, der har relevans i 

forhold til beboerdemokratiet, 
omdeles i postkasser. 

5c. Kommunale/offentlige aktører 
kan efter henvendelse til Sekre-
tariatet omdele materiale (via 
postkasser) til beboerne i Farum 

Midtpunkt. Tryk samt omdeling 
af materiale varetager de ekster-
ne aktører selv. Efter henvendel-

se i Sekretariatet kan de på 
Ejendomskontoret få udleveret 
en lånenøglebrik til gangstrøge-
ne, hvor postkasseanlæggene er 

placerede. 
Andre aktører – herunder de der 
ikke skal respektere ”Nej tak til 
reklamer” omdeler på almindelig 

vis ved selv at skaffe sig adgang 
til gangstrøgene – der udleveres 
altså ingen nøglebrikker til disse. 

6. Dørklokker 

6a. Aktører, der i henhold til ”Lov om 
forbrugeraftaler” har ret til at 
markedsføre sig ved uopfordret 

henvendelse til boliger, skal selv 

skaffe sig adgang til gangstrøget 
– der udleveres altså ingen nøg-
lebrikker. 

7. Infoskærme (Servicecentral) 

7a. Infoskærme kan bruges til an-
noncering af aktiviteter, hvor af-
delingen Farum Midtpunkt eller 

boligselskabet (Furesø Boligsel-
skab) er arrangør eller medar-
rangør. 

8. Servicecentral (holdere til pje-

cer/trykt materiale) 

8a. Interne pjecer og blade fra Ejen-
domskontoret, Furesø Boligsel-

skab og KAB. 
8b. Informationsmateriale om el, 

vand, varme og lign. 
8c. Pjecer og blade fra BL – Dan-

marks Almene Boliger. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender ovenstående ret-

ningslinjer for annoncering via Farum 
Midtpunkts kanaler. 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 524 5. MARTS 2019 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik/428D) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra februar 2019 (Godk. u/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. Etablering af 30 ældreboliger (18/9/0) 
b. Driftsbudget 2019-2020 (21/0/0) 
c. Valg af reservehold til  

Farum Fjernvarmes årsmøde (21/0/0) 

d. Godkendelse af  
Uddannelsesudvalgets kommissorium (19/2/0) 

e. Procedure for udvalgsbudgetter (ÆF: 21/0/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Leif 216B 
 Stig 218F 

 Else Marie 202B 
 Tove 201G 

B Pia 20D 
C Flemming 7C 
11 Kirsten 34F 

 Steffen 31C 
12  

og 13 

Morten 38 2.S 
Hans 38 2.R 

14 John  57B 
 Birger 58A 

15 Ernst 73E 
 Anne 75D 

Blok Navn Adresse 
16 Erik 80F 
 Birthe 80B 

21 Niels 112E 
22 Peter 120A 

25 Marie-Louise 148A 
 Inge 155C 
31 Anne-Charlotte 239A 

34 Camilla 268F 
36 Asger 296A 
41 Jette 409D 

 Neel 408D 
43 Henrik 428D 

46 Charlotte 451A 
   

Gæster: Christian, Kurt, Mette og Anne, KAB 

Uden stemmeret: Bettina/KAB 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Henrik/428D godkendes som diri-
gent. 

Henrik/dirigent byder dagens gæster 

velkommen. Kundechef Kurt, projekt-
ledere Christian og Mette og økono-
mimedarbejder Anne deltager i mø-

det. De skal bistå debatterne i forbin-
delse med BR-sag 524.a og 524.b. 
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2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra februar 2019 

Referatet godkendes uden bemærk-

ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen 

4.b Ejendomskontoret 

Adgang til blokkene  
for ambulancefolk 

Bettina/KAB orienterer om, at der i 

samarbejde med Regionernes vagt-
central er fundet en løsning, så am-
bulancer og sygetransport rekvireret 

via dem nu har adgang til blokkene.  

Hærværk 

Punktet føres ikke til referat. 

Spørgsmål 

Erik/80F spørger, om man er kommet 
videre med skiltning i P-niveau vedr. 
dørstationernes placering? 

Bettina/KAB svarer nej, men der vil 
blive arbejdet på det. Hun nævner, at 
de har modtaget en anden opfordring 

vedr. skiltning i forhold til vejrlig – 
dette er overgået til Friarealudvalget 
(FAU). 

Hans/FAU siger, at de i samarbejde 

med driften er ved at opdatere over-
sigtskortene, som illustrerer terræn-
niveau. Derfor giver det ikke mening 

at sætte disse op i P-niveau. Han er 
ikke bekendt med, at der er rettet 
henvendelse til FAU vedr. anden 
skiltning – er det noget nyt? 

Bettina/KAB svarer, at det er helt 
nyt.  

Pia/Blok B spørger, om det bliver mu-
ligt at lukke gæster ind fra sin lejlig-

hed? 

Bettina/KAB svarer, at det bliver mu-
ligt, men ikke ved alle indgange (jf. 
beslutning i BR-sag 511.a). 

Peter/120A spørger, om dørstationer-
ne etableres i nordgavlen, da rampen 
er lavest i den ende? Han spørger 

desuden, om den enkelte blok må til-
købe dørstationer, hvis husmødet be-
slutter det? 

Berit/38 2.S svarer Peter, at det er på 
baggrund af hans tidligere henven-
delse vedr. placering af dørstationer, 
at de placeres i nordenden frem for i 

sydenden. Til spørgsmålet om tilkøb 
svarer hun, at det i givet fald må være 
en blokrådssag. Hun kan ikke se, 

hvordan det skulle kunne lade sig 
gøre med individuelle løsninger i de 
enkelte blokke. 

Asger/296A mener, at det er et skrå-

plan, hvis enkelte blokke kan foretage 
tilkøb i forhold til det besluttede.  

Henrik/dirigent gør opmærksom på, 

at et af afstemningstemaerne i BR-
sag 511.a gik på etablering af dørsta-
tioner ved samtlige indgange – dette 
blev forkastet af Blokrådet.  

 Hvis man ønsker en anden løsning, 
skal det rejses som en BR-sag, og 
som han ser det, så vil en eventuel 

anden løsning skulle etableres i hele 
Farum Midtpunkt.  

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådssag om annoncering  

via Farum Midtpunkts kanaler 

Sagen blev rejst på blokrådsmøde 
520, men grundet et ændringsforslag 
fra Blok 46 valgte vi at trække sagen 

med henblik på at rejse den igen i re-
videret form, efter ændringsforslaget 
var blevet undersøgt nærmere. Da der 



  

 24 

i ændringsforslaget blev henvist til 
både reglementer og lovgivning, har vi 
rådført os ved juridisk afdeling i KAB 

i forhold til tolkning af dette. Sagen er 
nu gennemarbejdet og rejses ved 
kommende BR-møde. 

4.d Andre udvalg 

Intet nyt fra andre udvalg. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 524.a:  

Etablering af 30 ældreboliger 

Henrik/dirigent fortæller, at sagen 
blev rejst som debatpunkt ved sidste 

BR-møde. Han opridser kort sagen, 
og giver ordet til projektleder Christi-
an, som vil følge op på nogle af de 
spørgsmål, der var til økonomien ved 

debatten på sidste møde. 

Christian/KAB præsenterer en over-
sigt (se nedenfor), der skitserer, hvor-

dan huslejen for nuværende beboere i 
Farum Midtpunkt fastholdes, så man 
undgår en stigning. Ved sidste møde 

blev der i debatten udtrykt en bekym-
ring for, om den del af lejen, som de 
nuværende 15 boliger betaler til fi-

nansiering af lån mv., ville blive en 
udgift for de øvrige beboere i Farum 
Midtpunkt.  

 Oversigten viser, hvordan hhv. nu-
værende beboers husleje og huslejen i 
ældreboligerne er sammensat.  

Husleje familieboliger  

(gennemsnitlig) 

Af oversigten fremgår det, at den 
gennemsnitlige husleje i Farum Midt-
punkt (2018-2019) for familieboliger 

er 836 kr./m2/år. Udspecificeret er 
beløbet fremkommet ved: 

1) Udgifter til tilbagebetaling af op-

rindelige lån lydende på 159 
kr./m2/år. 

2) Ydelser til lån til forbedring og 
byggeskader lydende på 385 

kr./m2/år. 
3) Udgifter til drift lydende på 352 

kr./m2/år. 
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Husleje ældreboliger 

Huslejen for ældreboligerne vil lyde 
på 1.438 kr./m2/år. 

 Denne er fritaget for betaling til lån 
til forbedringer og til byggeskader ly-
dende på 385 kr./m2/år.  

Udspecificeret består huslejen af: 

1) Udgifter til tilbagebetaling af op-
rindelige lån lydende på 159 
kr./m2/år. 

2) Ydelser til nye lån svarende til 88 
% af anskaffelsessummen.  

3) Udgifter til drift lydende på 352 
kr./m2/år. 

Sammenfatning 
Ældreboligernes fritagelse for beta-
ling af lån til forbedringer og til byg-

geskader andrager samlet: 
385 kr. /m2/år * 1935 m2 =  
745.000 kr. /m2/år. 

Denne udgift yder Landsbyggefonden 

i ekstrastøtte, så den ikke påhviler de 
øvrige beboere i Farum Midtpunkt.  
 Huslejen i de øvrige boliger bliver 
således ikke påvirket af etablering af 

ældreboligerne.  

Kurt/KAB forklarer, at grunden til, at 
udgifter til tilbagebetaling af oprinde-

lige lån (159 kr./m2/år) vil udgøre en 
del af huslejen i ældreboligerne, er, at 
der ikke er tale om et frasalg. Boli-

gerne forbliver i Farum Midtpunkt. 

John/57B gør opmærksom på, at 
kvadratmeterprisen i de små lejlighe-
der er markant højere, end den gen-

nemsnitlige kvadratmeterpris lydende 
på 836 kr./år. I de små lejligheder er 
den på næsten 1.200 kr. /m2/år. 

Christian/KAB svarer, at det er han 
klar over. Det skyldes, at små lejlig-
heder har en anden huslejedannelse 
end store lejeligheder, da der er færre 

såkaldte normalkvadratmeter. Med 

andre ord udgør bl.a. køkken og bad 
en større andel af kvadratmeterne i 
de små boliger, og derfor går der flere 

penge pr. kvadratmeter til vedligehold 
af boligen.  

Kurt/KAB synes, det er en interes-

sant diskussion, men han håber ikke, 
at aftenen skal bruges på at debattere 
huslejedannelse i alt almindelighed. 
Han supplerer Christian ved at sige, 

at når man laver et byggeri, så er der 
nogle dele, der er faste omkostninger 
uanset størrelsen af boligen – herun-

der tilskudsbidrag til kommunen, toi-
letter mv. Det danner bl.a. baggrund 
for huslejedannelsen, og derfor bliver 
mindre boliger altid dyrere pr. kva-

dratmeter.  
 Oversigten viser den merleje, som 
beboerne ville få, hvis ikke landsbyg-
gefonden ville betale regningen. 

Neel/Blok 41spørger, hvor længe der 
er garanti for, at landsbyggefonden vil 
dække de 745.000 kr. /m2/år? 

Kurt/KAB svarer, at de følger lånene, 
så det vil være, til de er tilbagebetalt. 

John/57B har 6 spørgsmål, som han 

ønsker svar på. Han fremsætter sit 
første spørgsmål: 
”Hvorfor vil man ombygge 15 A-

lejemål til 30 ældreboliger? Kunne 
man ikke opføre et ældrebolig-byggeri 
i Farum? Det bliver formentlig ikke 
dyrere at opføre et nyt byggeri end at 

ombygge 15 A-boliger i Farum Midt-
punkt, da det er særdeles bekosteligt 
at etablere elevatorer til ældreboliger-
ne.” 

Kurt/KAB svarer, at der har været en 
dialog med kommunen, som man er 
gået positivt ind i, og den har været 

drøftet politisk. 
 Når Farum Midtpunkt betragtes – 
ikke bare som en boligafdeling, men 
som en bydel – så vil man gerne kun-
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ne servicere byens borgere med bolig-
ydelser, der passer til det aktuelle 
behov. I Farum Midtpunkt kan man 

tilbyde mange forskellige boligtyper, 
men ikke ældreboliger. Ovenstående 
er en politisk tanke, som boligselska-

bet går ind for. 
 A-boligerne er valgt, fordi de er 
mest egnet til formålet – de andre sto-
re lejligheder er to-plans boliger og 

derfor er de ikke velegnet til ombyg-
ning. Der er 225 A-boliger, så det 
sætter ikke en stor begrænsning i bo-
ligudbuddet, at der tages15 lejlighe-

der ud. 

John/57B stiller sit andet spørgsmål: 
”15 familier, der er tvunget til at fra-

flytte deres A-lejligheder, skal genhu-
ses i andre boliger. Hvis der ikke er 
plads i Farum Midtpunkt, henvises 
de til Furesø Boligselskabs andre af-

delinger i Farum i en tilsvarende bo-
lig. Men en tilsvarende lejlighed uden 
for Farum Midtpunkt findes ikke. Be-

går man ikke brud på lejeloven, idet 
den dikterer, at erstatningsboligen 
skal være af tilsvarende størrelse og 
indretning (jf. lejelovens § 85, stk. 2; 

§ 83, stk. 1 litra b)? 

Kurt/KAB tror, at John har læst i den 
forkerte lejelov. Lejeloven omhandler 

privatleje. Det er ”lov om leje af alme-
ne boliger”, der er gældende. Grund-
læggende er det sådan, at såfremt 
man i afdelingen træffer beslutning 

om, at boliger skal nedrives, ombyg-
ges eller lign., så skal boligselskabet 
hjælpe med at genudleje en tilsvaren-

de bolig til de berørte. Dette betyder 
ikke nødvendigvis, at man skal tilby-
de en 130 m2 et-plans bolig. Det 
kunne også være en 130 m2 to-plans 

bolig eller en bolig på 100 m2. Det er 
ikke et 1:1 forhold. Man får ikke nød-
vendigvis en bolig, der er magen til 
den man fraflytter, men en der er til-

svarende i størrelse og indretning, og 
det anses ikke for at være et problem 

i Farum Midtpunkt, idet der er for-
holdsvis mange flytninger om året. 
Det bliver altså håndteret helt efter 

lovens bestemmelser. 

John/57B stiller sit 3. spørgsmål: 
”Hvordan er udlejningssituationen pt. 

for A-lejligheder i Farum Midtpunkt? 

Kurt/KAB svarer, at den er sådan, at 
de i lovens forstand ikke er nødsaget 

til at indberette tomgangsleje, som 
var tilfældet for et par år siden – hel-
digvis! Der er dog heller ikke solide 
ventelister, og der er relativ lang om-

sættelighed i forhold til de store boli-
ger. Kurt nævner, at det af årsregn-
skabet fremgår, at der er i omegnen 

af en million kroner i lejetab i Farum 
Midtpunkt. At dette ikke er større 
skyldes, at der lovgivningsmæssigt er 
sat et loft på beløbet for tomgangsleje, 

og boligselskabet dækker derfor re-
sten af lejetabet. Der er dog tabsgi-
vende lejemål, fordi man ikke kan nå 
at leje dem hurtigt nok ud. 

John/57B stiller spørgsmål 4: 
”Kan Furesø Boligselskab fortælle, 
hvor man vil ombygge de 15 A-

lejligheder? Bliver det i 1, 2 eller 3 
blokke, eller bliver de fordelt i Farum 
Midtpunkt? 

Kurt/KAB fortæller, at den beslutning 

ikke er truffet. I den fremlagte ramme 
har udgangspunktet ikke været, hvor 
boligerne skal placeres i Midtpunktet, 

men at der skal være mulighed for de 
nye beboere at indgå i et nabofælles-
skab – herunder med hinanden. Her-
med også sagt, at et fællesskab på 30 

boliger vil blive for stort i forhold til et 
nabofællesskab i ældreboliger. 2 eller 
3 blokke er måske optimalt – det skal 

dog ligge indenfor en fornuftig øko-
nomisk ramme. 

John/57B stiller spørgsmål 5: 
”Ved sidste blokrådsmøde spørger 
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Charlotte/451A, hvornår der sidst var 
tomme boliger i Farum Midtpunkt. 
Hun er informeret om, at der er 2 års 

ventetid, og er det så en problematik, 
at man har mange familieboliger i Fa-
rum Midtpunkt?” 

Kurt/KAB svarer, at der på nuværen-
de tidspunkt er 10 ledige lejemål, 
hvor 8 af dem er tabsgivende, da der 
ikke er fundet en ny lejer. 

John/57B stiller sit sidste spørgsmål: 
”Ligger der en skjult dagsorden i for-

bindelse med ønsket om at ombygge 
15 A-lejligheder til 30 ældreboliger?” 

Kurt/KAB responderer ved at spørge, 
hvilken skjult dagsorden, der skulle 

være? De fremfører netop et oplæg til 
debat! 

Charlotte/451A kommenterer, at hun 
stadig har betænkeligheder. Hun me-
ner ikke forklaringen på lejetab ved 

tomgangsboliger er relateret til mang-
lende ventelister.  Det er snarere rela-
teret til udlejningsproceduren – det 

har hun selv oplevet. 
 Hun spørger yderligere om økono-
mien i forhold til vedligeholdelse af 
elevatorerne, og hvilken betydning 

den vil have for huslejen? 

Kurt/KAB svarer, at der selvfølgelig er 
nogle omkostninger forbundet med 
servicering af elevatorer, og så vidt 

han husker, så koster det i omegnen 
af 20.000 kr. årligt pr. elevator. Som 
tidligere nævnt bliver elevatorerne 
brugbare for samtlige beboere i de 

blokke, hvor de etableres. 

Charlotte/451A spørger, om det er 
hele Farum Midtpunkt, der skal af-
holde den årlige udgift for elevatorer-
ne? 

Kurt/KAB svarer, at det er det – ligeså 
vel som det er hele Midtpunktet, der 

bekoster serviceudgiften til de øvrige 
elevatorer i Farum Midtpunkt. 

Charlotte/451A mener, at det bør 

fremgå som huslejekonsekvenser i 
forbindelse med projektet. 

Kurt/KAB svarer, at de er dækket ind 

af de 352 kr./m2/år (jf. de beregnede 
driftsudgifter, der fremgår af oversig-
ten på side 24) 

Anne-Charlotte/239A undrer sig over, 
at det nævnes, at der er 225 A-lejlig-
heder i Farum Midtpunkt? 

Henrik/FURBO svarer, at det er kor-
rekt, at der er 225 A-lejligheder.         

Camilla/ 268F fortæller, at hun på sit 

husmøde har genfortalt, at de beboe-
re, der bliver berørt af projektet, med 
sikkerhed kunne forvente at blive 
genhuset i en A-bolig eller et række-

hus. Det fik hun at vide ved sidste 

VANDSTATUS 
Situationen pr. 28. februar 2019 

Samlet forbrug for hele Midtpunktet: 
2019:  2018: 
Jan 14.260 m3 13.506 m3 
Feb 13.000 m3 12.067 m3 

Gennemsnit pr. døgn: 
2019:  2018: 
Jan 460 m3  466 m3 
Feb 464 m3  447 m3 

Samlet set er forbruget 6,6 % laver end i 
samme periode sidste år. 
I forhold til samme periode i reference-
året 2007 er besparelsen på ca. 29%. 

I MP524 stod forbruget for januar i både 
2019 0g 2018 ved en fejl opført med for-
kerte tal. 
Det er hermed rettet. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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møde, men det er ikke det, hun hører 
nu? 
 Hun mener, at det bør skrives til 

referat, hvis man ikke kan stille den-
ne garanti. 

Kurt/KAB forstår, hvad Camilla siger, 

og han uddyber, at i den udstrækning 
det overhovedet er muligt, vil gen-

husning ske i en A-bolig. Der er dog 
ingen garanti for, at der er ledige A-
boliger nok – det afhænger af, om be-
boere fraflytter disse.   

Camilla/Blok 34 fortæller, at de er 
meget optaget af debatten om, hvad 

det er, der gør et boligområde attrak-
tivt. De mener, at dette i høj grad kan 
tilskrives børnefamilier, og det er A-
lejlighederne en vigtig del af. De ser 

umiddelbart ikke 15 A-boliger, som 
en stor andel af det samlede antal, 
men de kan være bekymrede for, at 

dette blot er et ud af mange fremtidi-
ge projekter. Der skal også være 
plads til beboere, der har behov for at 
flytte fra en 2-plans lejlighed til en 

stor 1-plans lejlighed.  
 De mangler derfor visionerne for 
Farum Midtpunkt. Hvordan kan man 
for eksempel gøre det attraktivt for 

børnefamilier, så de kan blive boende 
– også ved familieforøgelse? 

Kurt/KAB svarer, at han forstår, hvad 

Camilla siger, men han nævner også, 
at der kan være mange forskellige 

præferencer i forhold til, om man øn-
sker at bo i en 1-plans eller en 2-
plans bolig – også i børnefamilier.  
 Et attraktivt boligområde er også et 

boligområde, hvor man kan blive bo-
ende, når man bliver ældre og har 
andre behov. Netop ældreboliger er 
ikke et tilbud, som Midtpunktet har 

pt., så hvis en beboer har behov for 
en sådan, så ville det på nuværende 
tidspunkt betyde, at vedkommende 

skulle fraflytte Farum Midtpunkt. 
Den interne opnotering til andre typer 

af boliger bliver ikke berørt af dette 
projekt, så den mulighed foreligger 
stadig.    

Camilla/Blok 34 fastslår, at deres po-
inte er at understrege vigtigheden i, 
at resten af A-boligerne bevares. Det 
budskab vil de gerne have ud. 

Kurt/KAB siger, at det er vigtigt at 
huske, at det er beboerdemokratiet, 
der beslutter projekter om ombygnin-
ger mv. 

Berit/38 2.S har tidligere været igen-

nem en genhusningsproces og fortæl-
ler, at der blev taget fantastisk godt 
hånd om dem. Hun er temmelig sik-
ker på, at beboere, der skal genhu-

ses, vil få mulighed for at få deres øn-
sker i forhold til bolig opfyldt i sam-
arbejde med genhusningskoordinato-
ren i KAB. Hun bekræfter også Kurts 

ovenstående kommentar om, at der 
ikke er nogen, der laver nye projekter 
i Farum Midtpunkt uden at Blokrådet 

er adspurgt. 

Inge/Blok 25 svarer, at de jo ikke får 
mulighed for at beslutte, hvilke boli-
ger, der skal ombygges. Blok 25 me-
ner derfor ikke, at de er medbestem-

mende – det er følgegruppen, der ta-
ger den beslutning. 

Erik/FURBO fortæller, at det endnu 
ikke er besluttet, hvor boligerne skal 

placeres. Dette vil afvente beslutnin-
gen om, hvorvidt projektet overhove-
det skal sættes i gang.  
 Erik bemærker, at der i placeringen 

af boligerne skal tages hensyn til be-
boernes behov for niveaufrihed. Be-
boerne skal have en rimelig distance 
til plejecenter, genoptræningscenter 

mv. Han mener, at de med rimelig 
stor sikkerhed kan sige, at boligerne 
ikke bliver placeret i Birkhøjterras-

serne, da disse næsten lige er blevet 
ombygget for et stort beløb, hvorfor 



  

 29 

det vil være uansvarligt. Og det er 
netop det de som organisationsbesty-
relse skal sikre – altså ansvarlighed – 

og herunder hører også, at man kan 
tilbyde lejligheder af flere typer. Der 
skal også være plads til de ældre. 

Inge/Blok 25 spørger, om det ikke bør 
være Blokrådet, der bestemmer, om 
det skal være 5, 10 eller 15 lejemål, 
der ligger i en blok? De mener, det er 
meget uhensigtsmæssigt, hvis boli-

gerne bliver placeret i én blok. 

Erik/FURBO svarer, at der ikke er 
nogen blokke, hvor der er 10 A-
lejligheder, og han tror heller ikke, at 

der vil blive placeret så mange boliger 
i én blok. 

Inge/Blok 25 spørger igen, om det ik-
ke bør være Blokrådet, der godkender 
den beslutning som følgegruppen 

træffer i forhold til placering af boli-
gerne? 

Erik/FURBO svarer, at denne beslut-
ning vil ligge i Organisationsbestyrel-

sen og følgegruppen. 

Kurt/KAB svarer, at han godt kan 
forstå interessen i forhold til place-
ringen af boligerne. Han håber dog 
ikke, at interessen i projektet er af-

hængig af, om man selv kunne risike-
re at blive ramt, hvilket forespørgslen 
indikerer.  

 Han forklarer, at grunden til, at de 
ikke kan sige, hvor boligerne skal 
placeres, er, at de ikke ved det. Dette 
kræver undersøgelser bl.a. i forhold 

til statik, adgangsforhold samt sociale 
vurderinger i forhold til grupperin-
gerne af boligerne. Disse omkost-
ningsfulde undersøgelser går man 

ikke i gang med, førend projektet er 
godkendt. 
 Derfor må man have tillid til, at de 

folk, som boligorganisationen har ud-
peget som repræsentanter, er seriøse 

og dygtige nok til at tage alle de hen-
syn, der skal tages. Følgegruppen vil 
bestå af bestyrelsesrepræsentanter og 

en repræsentant fra Blokrådet. 
 Man kan dog ikke forvente, at de-
tailspørgsmål lægges ud til Blokrådet 

– det er følgegruppen, der tager be-
slutninger herom. 

Inge/Blok 25 svarer, at hun bor i en 
B-lejlighed, så det er ikke af egen in-

teresse, hun spørger. Blok 25 mener, 
at det essentielle ligger i, at dynamik-
ken (samarbejde og naboskab) i blok-

kene bevares, og det gør den ikke, 
hvis 5 lejemål bliver lavet om til 10. 

Henrik/428D svarer, at det er svært 

at karakterisere naboskabet under en 
generel term for diverse blokke. 

Marie-Louise/Blok 25 og beboer i en 
A-bolig. I deres blok prøver de at op-

bygge et godt socialt fællesskab – di-
versiteten i beboersammensætningen 
ser de som en meget vigtig del af det-

te. De er meget bekymrede for projek-
tet, idet det sociale miljø i blokken vil 
blive meget ændret, hvis projektet 
stemmes igennem. Deres bekymring 

går på, at forslaget lægger op til, at 
boligerne placeres i klynger. Beboerne 
i ældreboliger vil i lige så høj grad ha-
ve behov for diversiteten, som de øv-

rige beboer har. Det er netop diversi-
teten i fælleskabet, der skal bære en 
integration af folk, der er gangbesvæ-

rede. 

Kurt/KAB siger, at de mennesker, der 
bor i en ældrebolig, er helt normale 
mennesker, men som blot ikke kan 

begå sig i en almindelig lejlighed. De 
skal selvfølgelig indgå i fællesskabet 
på lige fod med de øvrige beboere. Det 

tidligere nævnte argument i forhold til 
at placere ældreboligerne i nærheden 
af hinanden var at relatere til mulig-
heden for, at de ville have et fælles-
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skab med andre, der måske ligesom 
dem var hjemme i dagtimerne. 

Peter/120A kommenterer, at debatten 

går meget på, at man mister familie-
boliger. Der er dog identiske boliger 
med A-boligerne blot på etagen oven-
over. Så i alt er der altså cirka 450 1-

plans familieboliger. Peter er bekendt 
med, at flere enlige også bor i denne 
slags boliger, så man mister ikke 
nødvendigvis familier på ombygnin-

gen. Han er fortaler for projektet. Han 
kommenterer yderligere, at den dag 
hvor bare én kommune kan tilbyde 

handikapboliger, så vil han være 
glad. 

Kurt/KAB supplerer med, at det også 
diskuteres, om nogen af boligerne 
skal være større – så de netop er vel-

egnede til familier. Grunden til at 
man i udgangspunktet taler om, at 
ældreboliger har en størrelse på 65 
m2 skyldes, at det er dette antal m2, 

der ydes boligstøtte til til enlige. 

Birger/58A/Blok 14 er rystet over den 
holdning, man har til folk, der bor 
alment. Birger kan ikke genkende de 

gode oplevelser, som Berit kan berette 
om i forbindelse genhusning. 
 Han bor selv i en A-bolig, og da 
hans kone er dårligt gående, har de 

absolut ikke lyst til at flytte i en 2-
plans bolig eller til en bolig, man 
kommer til via trapper.  

 De har ikke lyst til at blive smidt ud 
af deres bolig, og de tror hverken på 
projektet, behovet eller dialogen med 
kommunen, da det ikke har været 

muligt at finde referater fra kommu-
nalbestyrelsesmøder, hvor dette er på 
dagsordenen. De tror, det er et pro-
jekt for projektets skyld, og derfor 

mener de, det bør afvises. 

Thomas/FURBO oplyser, at der har 
været dialog med kommunen, men da 
det endnu ikke er et kommunalbesty-

relsesanliggende, så fremgår det ikke 
af de af de omtalte referater. Der er 
intet fordækt i projektet – Blokrådet 

kan vælge det til eller fra. Projektet er 
et udtryk for et tilbud om, at man 
kan blive i Farum Midtpunkt ”fra 

vugge til grav”, hvilket understøtter 
Boligselskabets målsætning. 

Anne-Charlotte/239A ser ikke proble-
matikken – heller ikke om der skulle 
komme 10 ekstra boliger i en blok. 

Hun har også været genhuset. 

Camilla/268F er begejstret for, at der 
sker mange ting i Farum Midtpunkt, 
og at der er nogen, der har taget initi-

ativ til det aktuelle projekt. Henvendt 
til Blok 25 erklærer hun, at det er de-
res fortjeneste, at hun er tilflyttet. 
Ved hendes første besøg i Farum 

Midtpunkt var der en venlig beboer i 
Blok 25, der inviterede hende ind for 
at se boligen, og som fortalte om det 
gode fællesskab i blokken. 

 Henvendt til Peter/120A spørger 
hun, hvad der er attraktivt for ham – 
en bolig der er justeret en lille smule 

til en pris af 9.300 kr., eller en bolig 
der er lavet om til en handikapbolig 
til en pris af 15.600 kr.? Det er jo det, 
vi taler om. Vi har nogle A-lejligheder, 

der kan gøres kørestolsvenlige og 
dermed koste førstnævnte pris, eller 
vi har en ombygget bolig til en pris af 
15.600 kr. – hvad ville du vælge, Pe-

ter? 

Henrik/dirigent mener ikke, at det er 
rimeligt, at stille sådan et spørgsmål, 
som i øvrigt ikke har noget med sagen 

at gøre. Han giver ordet til Kurt fra 
KAB. 

Kurt/KAB svarer, at privatøkonomi er 
et privatanliggende, og derfor skal det 
ikke tages op i Blokrådet. Henvendt 

til Camilla/268F oplyser han også, at 
hendes præmis er forkert. Hvis man 
bliver tilkendt en ældrebolig, så har 
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man nogle andre muligheder for til-
skud. 

Camilla/268F svarer, at hendes 

spørgsmål var mere at betragte som 
en fiktiv case. 

Henrik/dirigent afviser denne case, da 
den ikke har noget med sagen at gø-

re. Han opfordrer til, at debatten ikke 
kører i ring. 

Camilla/268F mener, det kunne være 

interessant at debattere (på et senere 
tidspunkt) en sag om lejetab, og 

hvordan man fastholder Farum Midt-
punkt som et attraktivt boligområde. 
Som tidligere nævnt er de i Blok 34 
bekymrede for udviklingen. 

Inge/Blok 25 er bekymrede over Lars 
Carpens udtalelser til Frederiksborg 

Amtsavis d. 17. oktober 2018, om at 
der skal laves 5-600 ældreboliger, og 
at arbejdet kan opstartes i en til to 
blokke i Farum Midtpunkt, for at se 

om det er noget, der kan udvides. 
Hvad ligger der i det? 

Hans/FURBO svarer, at der først og 

fremmest ligger det i det, at Lars Car-
pens ikke bor i Farum Midtpunkt og 
dermed ikke kommer til Blokrådsmø-

der og altså heller ingen stemmeret 
har ved disse møder. Og det er 
Blokrådet, der bestemmer, hvad der 

sker i Farum Midtpunkt.  
 Hans synes, at Camillas opfordring 
til at lave en langsigtede strategi er 
tiltalende, men mulighederne er be-

tinget af bestemmelser på regerings-
niveau, hvorfor det ikke er så enkelt.   

Anne/75D siger, at der er 1.600 boli-

ger i Farum Midtpunkt. 10 % af disse 
fraflyttes årligt – svarende til 160 fra-
flytninger. Ud af disse er det i gen-

nemsnit 48 1-plans boliger, der fra-

flyttes. Der er mange grunde til, at 
folk fraflytter, og som der var snak 
om ved sidste møde, så er der måske 

også beboere som gerne vil fraflytte 
deres A-bolig. Hvis A-boliger fraflyttes 
mon så ikke, man har dette for øje, så 

man kan tilbyde disse til beboere, der 
fortsat gerne vil bo i en A-lejlighed? 

Else Marie/202B kan ikke forstå, at 

der er så mange betænkeligheder. 
Hun synes, projektet er godt udarbej-
det, og det gør hendes blok også, så 

de støtter det.  

Afstemning 
Sagen vedtages med 18 stemmer for, 
9 stemmer imod og ingen blanke 

stemmer. 

BR-sag 524.b:  
Driftsbudget 2019-2020 

Henrik/dirigent gennemgår budgettet 

i blokrådssagen konto for konto. Ne-
denfor fremgår de konti, hvortil der er 
kommentarer. 

Berit/38 2. S spørger, hvorfor konto 

113 ikke fremgår? 

Jette/BR-FU svarer, at den hører 
sammen med konto 112. 

Konto 115 

Peter/120A undrer sig over, at man 
kan planlægge sig ud af alt vedlige-

hold (jf. kontoen er sat til 0 kr.). 

Bettina/KAB svarer, at der er afsat 
midler til dette på konto 116, som er 

den planlagte vedligeholdelse. Bettina 
forklarer, at der tidligere har været 
sat 2 mio. kr. af på konto 115, men 
da beløbet her er direkte påvirkelig på 

huslejen, så lød anbefalingen i hen-
hold til initiativer om at passe på 
huslejen, at beløbet skulle sættes 
ned. 
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Konto 118  

Jakob/161B bemærker, at beboerva-

skeriet i Blok C er nedlagt, så det bør 
rettes i teksten. 

Konto 203 

Henrik/dirigent fremhæver, at penge 

for indsamling af indkøbsvogne frem-
går af det officielle regnskab (jf. tidli-
gere debat i debatgruppen på Face-

book). 

Thomas/143F kommenterer, at dette 
ikke er ensbetydende med, at man 

bare skal lade dem stå. 

Camilla/268F spørger, hvor mange 
mandetimer, der bruges på indsam-
ling af indkøbsvogne? 

Berit/BU svarer, at der tidligere har 
været en artikel i »Midtpunktet« (jf. 
MP 521). 

Henrik/dirigent opsummerer, at bud-
getforslaget lægger op til en husleje-
stigning på 1,49 %.  

Siden sidste afstemning har 6 stem-
meberettigede forladt forsamlingen, så 
der nu er 21 stemmeberettigede. 

Afstemning 

Budgetforslaget vedtages med 21 

stemmer for, ingen stemmer imod og 
ingen blanke stemmer. 

BR-sag 524.c: Valg af reservehold 
til Farum Fjernvarmes årsmøde 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 

ingen bemærkninger er, hvorfor der 
gås til afstemning. 

Afstemning 

Sagen vedtages med 21 stemmer for, 
ingen stemmer imod og ingen blanke 

stemmer. 

BR-sag 524.d: Godkendelse af Ud-
dannelsesudvalgets kommissorium 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 

ingen bemærkninger er, hvorfor der 
gås til afstemning. 

Afstemning 

Sagen vedtages med 19 stemmer for, 

2 stemmer imod og ingen blanke 
stemmer.  

BR-sag 524.e:  
Procedure for udvalgsbudgetter 

Ændringsforslag fra Blok 43 

Blokrådet vedtog med BR-sag 519.c 
”Procedure for udvalgsbudgetter”, at: 

 Udvalgenes budgetønsker rejses 
fremover – begyndende i 2019 – som 

selvstændige blokrådsager af de en-
kelte udvalg på blokrådsmødet i no-
vember.  

En vedtagelse som Blok 43 fuldt ud 
støtter og bakker op om, da det giver 

transparens og argumentation for ud-
valgenes ønsker og behov. 

Med BR-sag 524.e ”Procedure for ud-

valgsbudgetter” foreslår Blokrådets 
Forretningsudvalg, at: 

 Udvalgenes budgetønsker rejses 
fremover – begyndende i 2019 – som 

selvstændige blokrådsager af de en-
kelte udvalg senest på blokrådsmø-

det i november. 

Det giver naturligvis en mulig spred-
ning af blokrådssagerne om udvalgenes 
budgetønsker. Samtidig bliver det dog 

vanskeligt at have det samlede overblik 
over godkendte og ikke godkendte bud-

getønsker – også hvis udvalgene frem-
sætter budgetønsker af flere omgange, 
hvilket ses at være en mulighed ved 

tilføjelsen i BR-sag 524.e.  

Som følge heraf foreslås følgende æn-

dring i form af tilføjelse til afstemnings-
temaet: 
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”Blokrådssekretariatet udarbejder og 
ajourfører i »Midtpunktet« oversigt over 

godkendte og ikke godkendte budget-
ønsker fra udvalgene.” 
 

Afstemningstema: 
Udvalgenes budgetønsker rejses frem-
over – begyndende i 2019 – som selv-

stændige blokrådsager af de enkelte 
udvalg senest på blokrådsmødet i no-

vember.  
Blokrådssekretariatet udarbejder 
og ajourfører i »Midtpunktet« over-
sigt over godkendte og ikke god-

kendte budgetønsker fra udvalgene. 

 
Ændringsforslaget har ingen husleje-
konsekvenser. 

Henrik/Blok 43 har fremsat æn-
dringsforslaget, da de mener, at det 
kan blive svært at holde styr på, hvad 

der er besluttet at afsætte til de en-
kelte udvalg, når sagerne rejses i lø-
bet af året. For at synliggøre hvilke 
beløb der er godkendt, foreslår de, at 

der udarbejdes en oversigt i »Midt-
punktet« over godkendte og ikke god-
kendte budgetønsker.  

Berit/38 2.S har stor sympati for det 
udarbejdede ændringsforslag. Hun 
spørger Blokrådssekretariatet, om der 
kan findes ressourcer til at udarbejde 

den forslåede oversigt og ajourføre 
den i »Midtpunktet«? Dernæst ønsker 
hun at få svar på, hvorfor man øn-

sker at medtage ikke godkendte bud-
getønsker? 

Maiken/Blokrådssekretariatet svarer, 
at hun ikke forventer at blive over-

rendt med budgetønsker, så det kan 
sagtens lade sig gøre. 

Henrik/Blok 43 svarer, at de ikke har 

noget i mod, at formuleringen ”ikke 
godkendte” udgår. 

Thomas/143F synes, det er tvetydigt, 

hvornår oversigten kommer i »Midt-

punktet«. Er det tænkt som en løben-
de oversigt? 

Henrik/Blok 43 svarer, at hensigten 

er, at den er løbende.  

Maiken/Blokrådssekretariatet spør-
ger, om den så skal i, selv når der ik-

ke er kommet nogen ønsker? 

Henrik/Blok 43 svarer, at den må bli-
ve effektueret, når det første ønske 

har været behandlet. 

Asger/Blok 36 kan se en fordel ved, 
at ordlyden ”ikke godkendte” bevares, 

da det kan have en effekt i forhold til, 
at det samme ikke godkendte budget-
ønske ikke rejses på ny. 

Henrik/dirigent sender forsamlingen 

til summepause, inden der gås til af-
stemning. Han fremhæver, at der 
stemmes om ændringsforslaget, som 

det står fremført. 

Afstemning 

Ændringsforslaget vedtages med 21 
stemmer for, ingen stemmer imod og 
ingen blanke stemmer. 

6. Eventuelt 

Inge/Blok 25 undrer sig over, at der i 
husordenen står, at indkøbsvogne 
godt må medbringes i Farum Midt-

punkt, men skal køres tilbage til By-
torvet. Hvorfor forbyder man ikke ba-
re indkøbsvogne i Farum Midtpunkt? 

Asger/Blok 36 svarer, at der ved alle 

udgange fra Bytorvet står, at man ik-
ke må tage indkøbsvogne med der fra. 
Det er forbudt nok! 

Inge/Blok 25 citerer fra husordenen: 
 ”For at sikre fri passage i blokkene 
må barnevogne, cykler, anhængere 
mv. ikke henstilles uden for de til 

formålet mærkede områder i blokke-
nes indre gangstrøg. (…). Bemærk! 
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Indkøbsvogne skal omgående retur-
neres til Bytorvet og må ikke henstil-
les i bebyggelsen.” 

 Der står altså ikke noget om, at 
man ikke må tage dem med til Farum 
Midtpunkt. Kan vi ikke få dette ind-

skrevet? 

Asger/Blok 36 gentager, at når man 
forlader Bytorvet, så er der tydelig 
skiltning om, at vognene ikke må 

fjernes derfra, og dermed følger at de 
ikke må stå i Farum Midtpunkt. 
Længere er den ikke! 

Charlotte/451A synes, Blok 25 har en 
pointe. Husordenen modsiger jo 
egentlig, det som man må. Så rent 

principielt burde det ændres.  

Hans/38 2.R er enig i, at husordenen 
ikke er helt up to date, og det synes 
han man bør kigge på. Måske er det 

ikke så presserende, men det er et 
punkt, man kan notere sig og tage 
med, når den skal revideres. 

Camilla/Blok 34 tænker, at det er 
dem, der hverken har bil eller cykel, 
der bringer indkøbsvognene til Farum 
Midtpunkt, og derfor løser vognene 

måske noget for nogen. Har man no-
gensinde taget den debat – altså om 
hvad det løser for nogen? 

Henrik/dirigent mener, man bør holde 
fast i, at der står på Bytorvet, at de 
ikke må fjernes. 

Henrik/Boligudvalget (BOU) siger, at 

de i udvalget arbejder med råderet, 
installationsret, vedligeholdelsesreg-
lementet og husordenen. De har 

hermed noteret sig, at der er en ret-

telse, der skal laves i henhold til ind-
købsvogne. Blokrådet vil dermed på 
et tidspunkt blive præsenteret for et 

debatoplæg, da det er her, reglemen-
terne vedtages. 

Camilla/Blok 34 kunne godt tænke 

sig, at der på et af de kommende mø-
der blev sat et punkt på dagsordenen, 
som omhandler prisstigningerne på 
fjernvarme. De har fundet forskellig 

information – herunder at folketinget 
har vedtaget nogle tilskudspuljer. Det 
kunne være rart med en orientering. 

Berit/BU foreslår, at de beboere, der 
sidder i Farum Fjernvarme, laver en 
artikel om dette til Midtpunktet. Hun 

tror dette ville være bedre, end at tage 
det som en debat på et Blokrådsmø-
de. 

Camilla/Blok 34 svarer, at det kunne 

være en artikel og et oplæg til debat.  

Anne/75D mener, at det må være et 
informationspunkt, da der ikke er så 

meget at debattere. 

Thomas/Farum Fjernvarmes bestyrel-
se siger, at de (han og Jakob/161B) 

gerne stiller op og svarer på spørgs-
mål – det mener han er en mere hen-
sigtsmæssig måde at debattere det 
på. 

Anne/75D synes, det er dejligt at se 
nye ansigter på blokrådsmøderne. 
Nye ansigter er også velkomne hos 

Nørklerne, som holder til i Nygårdter-
rasserne 215A (se mødetider bagerst i 
»Midtpunktet«). 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 

ikke er mere til Eventuelt. Han min-
der afdelingsbestyrelsen om, at de 
skal mødes umiddelbart efter mødet i 

mødelokalet ved siden af BR-salen. 

Tak for i aften!  

BR-MØDER 2019 
to 3. jan. | ti  7. maj | ti  3. sep. 
ti  5. feb. | to 6. juni | to 3. okt. 
ti  5. mar. | ti  2. juli | ti  5. nov. 
to 4. apr.  | aug mødefri | ti  3. dec. 



  

35 

 



  

36 

 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: bladudvalg@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
 

(se datoer i kalenderen s. 41) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18
00

 
Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Kirsten 34F  11 
Niels 112E  21 
Asger 296A  36 
Stig 218F  A 
Jette 409D  41 
Jørgen 410F  42 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok C 01.06.19 – 30.11.20 
Blok B 01.09.19 – 28.02.21 
Blok 35 01.03.20 – 31.08.21 
Blok A 01.12.19 – 31.05.21 

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
 

Telefoniske henvendelser: 
Tirsdag og torsdag 12

30
 – 13

30
 

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:  kontakt Ejendomskontoret 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00 

Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig. 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 09
00

 – 18
00

 
Lørdag, søndag, helligdage: 10

00
 – 14

00
 

DAGINSTITUTIONER 

Kærnehuset (kommunal) 
Paltholmterrasserne 6A tlf: 7235 8550 

Verdens Børn (privat) 
Paltholmterrasserne 20A tlf.: 2629 3176 

Børnegalaxen Farum (privat) 
Nygårdterrasserne nr. 225A tlf: 4499 9295 

EJENDOMSKONTOR 

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

Personlige henvendelser: 
Mandag:   14

00
 – 18

00 

Tirsdag, torsdag og fredag: 08
00

 – 10
00

 
Onsdag:   Lukket    

Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  12

30
 – 13

30
 

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
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FOREBYGGELSESKONSULENT 

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

EL-DELEBIL 

Paltholmterrasserne 8 i P-niveau 
(ved ladestanderne) 
Greenabout: www.greenabout.dk 

FORKORTELSER 

Udvalg og følgegrupper: 
Se mailadresser på hjemmesiden under 
[Beboer], [Beboerdemokratiet] 
(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 
KU Kunstudvalget (å) 
MFU Markedsføringsudvalget (å) 
STRU Strukturudvalget (å) 
TMU Teknik/Miljø Udvalget (å) 
UU Uddannelsesudvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

Andre forkortelser: 
ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BR Blokrådet 
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 

GENBRUGSFORRETNINGEN KIG IND 

Paltholmterrasserne 2A 
Mail: ojlindeskov@msn.com 

Åbningstider: 
Mandag:   16

00
 – 18

00
 

Onsdag:   15
00

 – 18
00

 
Første lørdag i måneden: 13

00
 – 15

00
 

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

INTERNET (PARKNET) 

Support   telefon: 3690 6000 
Telefontid: ma - fr 9

00
 - 12

30
 & 18

00
 - 21

00 

Mail:  support@parknet 
Web:  www.parknet.dk 
eller læs: bolignetudvalget.wordpress.com 

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 tamkat-
te koster 100 kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr 
ved udlevering af katten til ejeren. 

På facebook frem- og efterlyses katte på: 
- debatgruppe 
- de gyldne blokke 
- 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 Michael Rasch, 225G tlf.: 2993 0449 

Nørklerne 

Nygårdterrasserne 215A 
Mand. & torsd. aften el. onsd. formidd. 
Kontaktpersoner: 
Anne Harrysson  telefon 5190 0950 
Vibeke Boyesen  telefon 2256 7742 

Seniorklubben i Farum Midtpunkt 

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

00
 samt 

alle torsdage kl. 14
00

 
Formand: 
Niels Jørn Nielsen telefon 2688 9139 
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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 telefon: 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 

OMSORGSTANDPLEJE 

Nygårdterrasserne 209 A telefon: 7235 6000 
Mail:   tandplejen@fuesoe.dk 

PARKERING (ULOVLIG) 

Mail:   drift@universparkering.dk 

PRAKTISKE TIPS 

 Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i 
pulterrummene. Strømmen går over fæl-
lesmåler og afbrydes med tilfældige mel-
lemrum. 

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

 Der må ikke stilles u-indregistrerede køre-
tøjer 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 
Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt). 

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206A 
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). 

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 

SSG DØGNVAGT 

Vagttelefon ved vand-
skade, skade efter 
brand, elevatorstop, 
manglende vand eller 
varme og lignende problemer: 
   telefon: 7020 8126 

Ved akut opstået skade, som ikke kan vente 
til Ejendomskontorets åbningstid, kontaktes 
SSG. 

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER 

Telefon:   72 16 43 96 
 i tidsrummet 08:00 – 22:00 

TANDLÆGE 

Nygårdterrasserne 233A telefon: 4495 4200 
 www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk 

TELEFONI (EVERCALL) 

Support   telefon: 4440 4040 
Telefontid: ma - on 09

00
-11

00
 & 14

00
-16

00
 

  to 09
00

-11
00

 & 16
00

-18
00

 
  fr 09

00
-11

00
 

Mail:  service@evercall.dk 
Web:  www.evercall.dk 
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TV 

YouSee telefon: 7070 4040 
 www.yousee.dk 
Oplys anlægsnr. 820523 

TV-pakker leveret af YouSee: 
Oprettelse, pakkeskift,  
fejlmelding eller flytning 399,- kr. 
Opgradering til mellem- eller fuldpakke gratis 

Grundpakke:  145,00 kr./md 
Mellempakke:  325,00 kr./md 
Fuldpakke:  425,00 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

YouSee TV & Film: 
kræver minimum grundpakke; 
kontakt YouSee direkte. 

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« 525 OG 526 

MP 525 husstandsomdeles 28.03.19 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

11.04.19 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 526, der udkommer 30.04.19. 

Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Blad-
udvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg på 
papir, usb-stick eller e-mail. 
Mail: bladudvalg@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 eller usb-stick. 

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 APRIL 2019 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2.    

3. BUU 19:00 SC 

4. BR-møde 19:00 SC 

5.    

6.    

7.    

8. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

9. BOU 19:00 SC 

10.    

11. 
Frist for MP 526 

BU 

18:00 

18:30 

SC 

SC 

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

23.    

24.    

25. Åben Dør 17:00 – 19:00 bl. 22 

26.    

27.    

28.    

29.    

30. MP 526 Husstandsomdeles 


