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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 528 

til blokrådsmødet tirsdag den 2. juli 2019 kl. 19:00 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 6. juni 2019 
4. Meddelelser og debat: 

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

 d. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Valg til Økonomiudvalget (s 12) 
 b. Solceller – Forundersøgelse (s 13) 

 c. Nedlæggelse af Bolignetudvalget (s 14) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 528 

 Side Indhold 

 3 Hold øje med opslagstavlerne 
 4 Se dejlige fotos fra Børnenes Dag 
 6 Kunst – Regnskaber – Åbent Hus – Din fortælling – Skriv, tegn, knips 

– Sommerferie – Overblik 
 8 Bedagede beboere i børnehavebus 
 9 Kom maj, du våde vilde 
 10 App' udsat – Dørtelefoni: skiltning & brug – Roser til blok C – Pas på! 

Der kommer cykler – Har du for meget tøj? – Sommerklare småhaver 
– Hov! Det må man ikke! – Kun morgenåbent 

 12 Blokrådssager 
 15 Referat af Blokrådsmødet 6. juni 2019 

 19 Hvem lader vandet løbe? 
 24 Praktiske oplysninger 
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ÅBEN DØR 
D. 29. AUGUST 

KL. 17 -19 
STED: SE OPSLAGSTAVLER I AUGUST 

 

 
 
 
 

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 

Der afholdes ikke Åben Dør i juli 
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Børnenes dag i Farum Midtpunkt 
Af Børne- og Ungdomsudvalget 

 

D. 27. maj var alle børn i 
Farum Midtpunkt inviteret 

til fest. Anledningen var den 
årlige internationale børne-
dag, hvor børnene er i fokus, 

og festen er deres. 

Af billederne i denne repor-
tage kan I voksne få et lille 

glimt af festlighederne. 

Ansigtsmaling, 
limbo  
og servering  
af gode sager 
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SPIL & LEG 
TIL SPRØDE RYTMER 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
KUNSTUDVALGET SØGER MEDLEMMER 

Vi søger et par nye medlemmer til kunstudvalget. 

Synes du, det kunne være interessant at være med til at udvælge den kunst, der 

skal pryde væggene i Servicecentralen? 

Så skriv en mail til kunstudvalg@farum-midtpunkt.dk, eller ring til Kirsten på tlf. 
2991 5122. 

INDLEVERING AF BLOKREGNSKABER 2018 - 2019 

Tidspunktet nærmer sig, hvor blokkenes underskriftsberetti-
gede skal aflevere regnskab for Husmødets Dispositionskonto 
for perioden 01.07.18 – 30.06.19. Regnskabet skal være un-

derskrevet af blokkenes to underskriftsberettigede. Det under-
skrevne regnskab samt husmødereferat, hvoraf det fremgår, at 
husmødet har godkendt regnskabet, sendes til Anne Brønnum 

senest d 3. september 2019 på anb@kab-bolig.dk. 

Sekretariatet kan være behjælpeligt med at scanne regnskab ind. 

OBS! Det er vigtigt, at regnskab og husmødereferat indsendes senest ved dead-
line, da kontoen ellers vil blive lukket. 

ÅBENT HUS I FARUM MIDTPUNKT 

Igen i år kan vi glæde os til en festlig dag for både beboere og folk udefra, der er 
nysgerrige på Farum Midtpunkt, og hvad vi har at tilbyde. 

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 7. september, kl. 10 - 13 

som er datoen for dette års Åbent Hus. Dagen byder på diverse festlige indslag. 
Mere info kommer i det endelige program, som stadig er under udarbejdelse. Hold 
øje med opslagstavlerne din i blok, når vi nærmer os datoen. 

DIN FORTÆLLING – EN DEL AF DANMARKSHISTORIEN 

I forbindelse med, at Boligselskabernes Lands-
forening fejrer 100 års jubilæum, har de i sam-
arbejde med Nationalmuseet taget initiativ til en 

kommende udstilling. Udstillingen skal bestå af 
personlige fortællinger leveret af borgere, der bor 
alment – herunder jer  

Alle der kunne have lyst til at dele deres fortælling, opfordres derfor til at indleve-

re den til Nationalmuseet. Se mere ved at gå ind på følgende adresse 
https://natmus.dk/dinbolig. Deadline for indlevering er d. 30. juni). 

Vi glæder os til at læse alle de gode bidrag, når udstillingen kommer på. 
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SKRIV, TEGN ELLER TAG FOTOS TIL »MIDTPUNKTET« 

»Midtpunktet« er ikke kun et blad for beboerdemokratiet. Det er også din mulig-

hed for at komme med en god historie om Farum Midtpunkt. Du behøver ikke 
være verdensmester i retskrivning – Bladudvalget læser korrektur på alle indlæg. 

Du er også velkommen til at sende tegninger eller fotografier fra vores dejlige bo-
ligområde. 

Send dit bidrag til bladudvalg@farum-midtpunkt.dk eller put det i Blokrådets 
brevkasse ved Ejendomskontoret. 

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 2021/2022 

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

% / år 1,47    

kr./ m2/år. 12,96    

524.b Driftsbudget 2019/2020 
 

% / år  1,49   

kr./m2/år  13,34   

5xx Driftsbudget 2020/2021 % / år   ??  

kr./m2/år   ??  

5xx Driftsbudget 2021/2022 
(Indtil videre sag 510.b) 

% / år    2,0 

kr./m2/år    17,50 

SOMMERFERIE 
I SEKRETARIATET OG I BR-FU 

 
Sekretariatet og BR-FU holder 

sommerferie i perioden 
 

d. 8. juli – 5. august 
 

I ønskes alle en god sommer  
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Seniorer på skovtur 
Af Maiken Nissen, kommunikationsmedarbejder 

 
Foto: Berit/38 2.S – Børnehavebus?!? 

Det er fredag, klokken er bare 8 om 
morgenen, og det vrimler med veloplag-
te seniorer, som denne dag nok snarere 

har fundet paraplyen end parasollen 
frem. Godt 100 beboere i Furesø Bolig-
selskab trodser den truende himmel for 

på vanlig vis at blive ført mod ukendte 
horisonter af de to tourbusser, der har 
som opgave at bringe alle sikkert og 

godt rundt. Den årlige pensionistskov-
tur er tilrettelagt efter konceptet, at 

ingen ved, hvor turen går hen, men alle 
ved, at de bliver godt beværtet med 
formiddagskaffe, kringle og avec – og så 

bliver der budt på frokost. 

Turen går igennem det smukke danske 
land, så man fra bussen kan opleve en 

skøn udsigt, mens man hyggesnakker 
med sine naboer, eller hvem man nu 

engang sidder ved siden af i bussen. 

 
Foto: Berit/38 2.S – Kaffe i Tuborg Havn 

Efter nogen tids kørsel bliver det afslø-
ret, at første stop er i Tuborg Havn, 

hvor der serveres formiddagskaffe und 
so weiter fra første parket til vandet fra 

en café i Waterfront Shoppingcenter. 
Kaffen er varm, kringlen lun, solen tit-
ter frem – det lover godt! 

Med fuld tank bliver busserne igen en-
tret, så de kan føre forsamlingen videre 

på nye eventyr. Vi passerer Strandve-
jens paladslignende villaer, det nye 
kvarter ved Nordhavn, Langelinie og en 

mastodont af et krydstogtskib – faktisk 
så stort at det kan rumme ca. 1½ gan-
ge af alle beboere i Farum Midtpunkt! 

Sulten er så småt begyndt at melde sig, 

og eftersom busserne befinder sig på 
Langelinie, og det er tæt på frokosttid, 
går buddene på, at frokosten måske 

skal indtages i Dragør? 

Da busserne igen sætter i gang, står 

det dog klart, at antagelserne om Dra-
gør ikke holder stik – vi kører nemlig 

nordpå. I smukke men lidt våde omgi-
velser standser busserne ved Dyreha-
ven, hvor Restaurant Kongekilden har 

dækket op til 100 mand, som er klar til 
at tage for sig af retterne. 

 
Foto: Berit/38 2.S – Frokost i Kongekilden 

Mætte, glade og fyldt op af godt selskab 

vendes snuden efter nogle dejlige timer 
sammen hjem til Farum igen. 

Tak til arrangørerne for en dejlig tur  
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I MAJ 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i maj: 

Forbrug 1.179 MWh 
Budget  959 MWh 
Merforbrug  220 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo maj: 

Forbrug januar-maj 11.977 MWh 
Budget januar-maj 12.940 MWh 
Besparelse  963 MWh 

 

Der var ikke meget ”kom maj, du sø-
de milde” over dette års udgave. Før-
ste halvdel af måneden var præget af 

nattefrost, blæst, regn, slud og hagl-
byger – og midt i måneden lå middel-
temperaturen hele 4 °C under norma-
len. Det blev noget bedre i sidste 

halvdel, men ikke mere end at måne-
dens middeltemperatur endte på 10,4 
°C, som er 1,4 °C under normalen på 
11,8 °C (DMI). 

Set på den baggrund er det ikke så 
overraskende, at vi fik et merforbrug 
på hele 22,9 % i forhold til månedens 

budget. Vi kan dog trøste os med, at 
vi samlet set stadig har en besparelse 
på 7,3 % i forhold til det forventede. 
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Forbrug 2019 

Forventet Aktuelt 2018 

Akkumuleret økonomi  
pr. 31. maj 2019: 
Fjernvarmeudgift: 7.406.243 kr. 
Opkrævet aconto: 7.809.309 kr. 
Overskud:    402.066 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
LANCERING AF NY APP ”MIG OG MIN BOLIG” UDSAT TIL MEDIO AUGUST 

Grundet en opdatering af administrationssystemet, som vil forårsage, 
at man i opdateringsperioden ikke kan bruge app’en, har vi valgt at 

udskyde lanceringen af denne til efter sommerferien. App’en vil blive 
lanceret ultimo august, og I vil blive informeret om dette via brev fra 
KAB, og der vil komme opslag om det på opslagstavlerne i blokkene. 

SKILTNING DØRTELEFONI 

Da antallet af dørtelefoner i Farum Midtpunkt har ændret sig med vedtagelse af 
BR-sag 511.a, er der i Blokrådet drøftet skiltning, som tydeliggør, hvor dørtelefo-
nerne er placeret. Der er på denne baggrund opsat skilte ved alle de indgange, 

hvor der ikke er dørtelefoner, som henviser til indgange med dørtelefon. Der skal 
yderligere udarbejdes skilte, som placeres ved spindeltrapperne i P-niveau. 

BRUG AF DØRTELEFON 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du eksempelvis lukker gæster ind via opkald fra 
dørtelefonerne i din blok, så kan du finde information om dette i de papirer, du 
modtog i forbindelse med din indflytning. Hvis disse har forlagt sig, så ret hen-
vendelse til Ejendomskontoret, så kan de være behjælpelige. 

ROS TIL BLOK C 

I forbindelse med opstart af renoveringen af de indre gang-
strøg skal der herfra lyde en stor ros til Blok C for deres 
indsats i forhold til at rydde gangstrøget.  

 Et godt samarbejde beboerne imellem og en tæt dialog 
med driften var med til at gøre rydningen af gangstrøget 
uproblematisk.  

 Driften er allerede nu i dialog med Blok 11 og 14, som er 
de næste blokke, der står for tur. 

BLØDE TRAFIKANTER PÅ STAMVEJENE 

Renoveringen af de indre gangstrøg medfører, at cykler ikke kan placeres i blok-

kenes cykelrum, da disse også skal renoveres. Midlertidig cykelparkering etable-
res i P-niveau, hvorfor der vil færdes cyklister på stamvejene. 

Så sænk farten og vær på vagt overfor de bløde trafikanter! 

 

HUSK DIT VASKETØJ 

Når du bruger vaskeriet, så husk at få tømt maskinerne efter 
brug! Gårdmændene oplever, at der ugentligt kan fyldes store 

sække med tøj, som ikke bliver afhentet. 
 Tøjet bliver opbevaret i depot i 3 måneder, så hvis noget af det 
er dit, så kontakt Ejendomskontoret, så kan du hente det rent og 
pænt. 
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Foto: Berit, 38 2.S – Rhododendronhave 

DE SMÅ HAVER 

De små haver, der er placeret rundt omkring i Farum Midtpunkt, er i gang med 
at blive ordnet, så de kan tage sig ekstra fint ud hen over sommeren. 
 Rododendronhaven og Enebærhaven i Birkhøjterrasserne er ordnet. Der er op-
sat nye kantbrædder, lagt ny spagnum, og fliserne er renset. 

 I løbet af den kommende måned vil alle småhaver været gennemgået og ordnet. 

 

KØLE-/FRYSESKABE  

I PULTERRUM 

Vi oplever desværre, at 

beboere tilslutter køle-
skabe og dybfrysere i 
deres pulterrum.  

Det må man ikke, for 
de går på fælles-
strømmen, og det kan 
medføre lugtgener i 
gangstrøgene. 

EJENDOMSKONTORETS ÅBNINGSTIDER  
OVER SOMMEREN 

 
I perioden d. 8. juli til d. 2. august 

er åbningstiderne: 
 

Mandag  kl. 8 – 10 

Tirsdag  kl. 8 – 10 

Torsdag  kl. 8 -10 

Fredag  kl. 8 - 10 
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BR-sag 528.a:  

Valg til Økonomiudvalget 

Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådet skal i henhold til Blokrådets 

Forretningsordens § 14 hvert år i juli 
vælge 3 medlemmer til Blokrådets 
Økonomiudvalg. 

Uddrag af  

Økonomiudvalgets kommissorium 

Økonomiudvalget holder øje med de 
dele af Blokrådets økonomi, som kan 

adskilles fra det almindelige driftsregn-
skab. Udvalget gennemgår og godken-
der regnskaber for udvalg, som har fået 

penge til: Beboeraktiviteter, fester, ind-
køb til udvalg mv. 

 Økonomiudvalget kan indkalde ud-
valg og beboeraktiviteter til møde om-
kring regnskaber og økonomi. 

Hele kommissoriet kan ses på Farum 
Midtpunkts hjemmeside under [Bebo-

er], Beboerdemokratiet, Økonomiud-
valget. 

Der er tre pladser, men kun to kandi-
dater. Der bliver således en ledig plads 

i udvalget. 

Kandidaterne er opstillet i alfabetisk 

rækkefølge. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen huslejekonsekvenser. 

Hans, 38 2.R 

Jeg genopstiller hermed til valg til 
Blokrådets Økonomiudvalg. ØU er det 
udvalg som arbejder med/overvåger de 

udgifter, som henhører til vores bebo-
erdemokrati og beboeraktiviteter. 

Jeg har boet her i bebyggelsen siden 
1979 og har været aktiv i vores beboer-
demokrati siden 1982. Udover at re-

præsentere min blok i Blokrådet har 

jeg været medlem af diverse udvalg og 
følgegrupper, ligesom jeg sidder i bolig-

selskabets bestyrelse. Som mangeårig 
aktiv beboer har jeg et godt kendskab 
til Blokrådets forretningsgange og 

struktur samt til de forskellige udvalg 
og deres arbejde.  

Min erfaring med økonomi har jeg dels 

fra erhvervslivet, hvor jeg har en Tek-
nonomuddannelse i Driftsteknik. Her 

er virksomhedsøkonomi et af de obliga-
toriske fag. Herudover har jeg naturlig-
vis også en del erfaring med budgetter 

og regnskab fra mit arbejde i boligsel-
skabets bestyrelse, ligesom jeg i mange 

år har deltaget i det årlige budgetmøde, 
hvor vi arbejder for at holde huslejen 
nede og serviceniveauet oppe. 

Jeg føler mig således godt rustet til at 
fortsætte arbejdet i Økonomiudvalget. 
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Såfremt jeg bliver valgt, ser jeg frem til 

et godt samarbejde med udvalgets øvri-
ge medlemmer og med Blokrådets an-

satte.  

Afstemningstema: 
Blokrådet vælger Hans, 38 2.R, til 

Blokrådets Økonomiudvalg. 

Jakob, 161B 

 

Jeg genopstiller hermed til økonomiud-
valget. 

Jeg har i mine over 40 år i Midtpunktet 

tjent beboerdemokratiet i to perioder i 
Blokrådets Forretningsudvalg, og jeg 

var i en længere årrække medlem af 
økonomiudvalget. Jeg er nærmest fast 
blokrådsrepræsentant for blok 26. Jeg 

er også en af Farum Midtpunkts to re-
præsentanter i De Almene Boligselska-

bers Fjervarmeudvalg og derfra valgt til 
Farum Fjernvarmes bestyrelse. I dag er 

jeg pensioneret fra et langt liv med 

tryksagsproduktion. 

Afstemningstema: 
Blokrådet vælger Jakob, 161B, til 

Blokrådets Økonomiudvalg. 

BR-sag 528.b:  
Solceller – Forundersøgelse 

Forslagsstiller: Teknik/Miljø Udvalget 

”Hvorfor har vi ikke solceller i Farum 
Midtpunkt – det ligger da lige til højre-
benet!” Tjaeh, det burde det, men så-
dan forholder det sig desværre ikke – 
ude i virkeligheden. TMU har i flere år 

arbejdet med at finde frem til et renta-
belt projekt, som vi kunne præsentere 

for Blokrådet. Det har været en lang og 
træls proces, hvor vi uafladeligt er 
rendt ind i benspænd fra lovgivningens 

side. 

Lidt forhistorie 

I 2016 troede vi, at vi var nået frem til 
en brugbar og rentabel løsning, som 
handlede om et centralt solcelleanlæg 

placeret på taget af vestblok A – med 
distribution af strøm til de øvrige blok-
ke. Løsningen var baseret på en æn-

dring af lovgivningen, som var stillet i 
udsigt af energiministeren.  Men det 

løfte blev imidlertid ikke holdt, og der-
med skred forudsætningen. TMU be-
sluttede derfor at skrinlægge projektet. 

Hvad så nu? 

I efteråret 2018 er solceller, foranledi-

get af KAB, igen kommet på dagsorde-
nen. Denne gang er der tale om et pro-
jekt, som kræver solceller på taget af 

alle blokke (eneste lovlige model). 

Såvel KAB som deres eksterne rådgive-

re hævder, at det vil kunne gøres ren-
tabelt, men det kan TMU ikke umid-
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delbart skrive under på – ikke uden en 
grundig forundersøgelse. Og så er vi 
fremme ved formålet med denne sag: 

Vi har et tilbud på en grundig forun-
dersøgelse fra et rådgivende ingeniør 

firma, Navitas. Den koster 75.000 + 
moms. TMU har 170.000 kr. til ekstern 
konsulentbistand afsat på budgettet, 

så derfor får det ikke konsekvenser 
for huslejen. 

TMU mener, at det er nødvendigt med 

en forundersøgelse - hvis vi overhove-
det skal kunne fremlægge en velargu-

menteret sag om solceller for Blokrådet 
senere. 

Vi vil gerne understrege, at denne sag 

ikke handler om ja eller nej til solceller 
i Farum Midtpunkt – der er vi slet ikke 

endnu! Det handler udelukkende om 
tilvejebringelse af et kvalificeret beslut-
ningsgrundlag. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen – se ovenfor. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender, at TMU igang-

sætter en forundersøgelse som ovenfor 

beskrevet. 

BR-sag 528.c:  

Nedlæggelse af Bolignetudvalget 

Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

På blokrådsmødet i november 2017 
informerede vi, Blokrådets Forret-

ningsudvalg (BR-FU), om, at vi havde 
udarbejdet en skabelon til kommissori-
er, idet mange af kommissorierne en-

ten var gået tabt eller trængte til en 
opdatering. Skabelonen blev sendt ud 

til alle udvalg med deadline for indleve-
ring af opdaterede kommissorier.  
 Blokrådets Forretningsudvalg har 

igennem en del måneder rykket Bolig-
netudvalget for deres opdaterede kom-
missorium med en deadline for indleve-

ring der lød d. 15. maj. Det er ligeledes 
blevet understreget for udvalget, at 

hvis man ikke have modtaget kommis-
soriet ved deadline, så ville vi (BR-FU) 
rejse en sag om nedlæggelse af udval-

get.  
 Bolignetudvalget har ved deadline 
ikke ladet høre fra sig, og sidste gang 

Bolignetudvalget afrapporterede til 
Blokrådet var i 2017. 

På baggrund af den manglende respons 
både til Blokrådet og til Forretningsud-
valget fremsætter BR-FU hermed sag 

om nedlæggelse af udvalget (jf. Blokrå-
dets Forretningsorden § 12, stk. 6). 

Huslejekonsekvenser 

Ingen. 

Afstemningstema: 
Bolignetudvalget nedlægges med øje-

blikkelig virkning. 

UNDERETAGE ELLER  

VÆRELSE SØGES 

Helst det store værelse i en underetage 
med adgang til terrasse, køkken og bad. 

Indflytning snarest muligt. 

Jeg er en voksen person på 70 år, pen-
sionist. 

Depositum 5.000.- eller derover afhæn-
gig af værelse eller underetage. 

Husleje afhængig af værelse eller un-
deretage. 

Henvendelse: tlf. 40 14 02 42 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 527 6. JUNI 2019 
 

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

3. Godkendelse af referat fra maj 2019 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Ejendomskontoret 
c. Blokrådets Forretningsudvalg 
d. Andre udvalg (FGIG, STRU) 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Åbent Hus i Farum Midtpunkt (22/0/0) 
b. Blokkenes indre gangarealer (Trukket) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 

A Else Marie 202B 
 Alice 208B 
 Leif 216B 

B Pia 20D 
C Oskar 10I 

11 Steffen 31C 
12 Morten 38 2.S 

og 13 Hans 38 2.R 

16 Erik 80F 
21 Niels 112E 
22 Susan 117D 

Blok Navn Adresse 

 Stig 115E 
25 Marie-Louise 148A 
 Marianne 148A 

34 Esben 275D 
 Camilla 268F 

41 Uffe 407A 
42 Randi 410F 
 Jørgen 410F 

43 Henrik 428D 
45 Benedicte 448D 
 Paul 448D 

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 

1. Godkendelse af dirigent 

Henrik/428D godkendes som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  

referat fra maj 2019 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster ved mødet. 

4.b Ejendomskontoret 

Status BR-sag 511.a 

Palle/EJK fortæller, at sagen nu er 
færdig – dog mangler der at blive fore-

taget aflevering. Der er nu opsat in-
formation ved indgangsdørene om, 
hvor der er opsat dørtelefoner. Skilt-

ning ved spindeltrapper i P-niveau vil 
blive opsat i løbet af den kommende 
måned. 
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Inge/155C siger, at nye beboere 
mangler information om, hvordan 

dørstationerne virker i forhold til at 
kunne lukke gæster ind mv. 

Palle/EJK svarer, at det findes i ind-
flyttermappen, men Ejk kan finde ud 
af at informere beboerne yderligere 

om, hvor de kan finde oplysninger om 
det. 

Susan/117D spørger, hvorfor man 
har valgt at placere dørstationerne i 

nordgavlen fremfor i sydgavlen? 

Palle/EJK svarer, at man fra start 
faktisk havde projekteret med at pla-
cere dørstationerne i sydgavlen, men 
at man via en beboer blev gjort op-

mærksom på, at rampen i nordgavlen 
er mere betjeningsvenlig i forhold til 
bl.a. kørestolsbrugere, og derfor blev 

placeringen ændret. 

Erik/80F oplyser, at den dør i Blok 

16, der er forsynet med en af kom-
munens dørlukkere, ikke fungerer. 
Han beder derfor Palle om at rette 
henvendelse til kommunen.  

Esben/275D bemærker, at det er 
svært at få hånden ind under de be-

skyttelseskapper, der er sat op over 
dørtelefonerne. 

Palle/EJK orienterer ligesom ved sid-

ste blokrådsmøde, at de er klar over, 
at beskyttelseskapperne besværliggør 
adgangen. Ved gennemgang vil de 

bl.a. gennemgå kapperne, da nogle af 
dem er smallere end andre. 

Asger/296A supplerer Palles svar ved 

at fortælle, at beskyttelseskapperne 
er udformet i hånden, og derfor varie-
rer de lidt i deres form. 

Thomas/143F spørger, hvor langt 
man er med at undersøge mulighe-

derne for, om man kan kalde beboere 
op fra elevatorerne i vestblokkene fra 
terrassehusene? Den konkrete sag 

går på, at hvis man bor i terrassehu-
sene og får gæster, der er kørestols-
brugere, så vil det være smart, hvis 

man kan lukke gæsterne ind via ele-
vatorerne i vestblokkene. Det kan 
måske løses ved en sms-service.  

Palle/EJK ved, at låsefirmaet er i dia-
log med bl.a. den beboer, der rejste 

spørgsmålet. Palle er ikke opdateret 
på hvor langt de er, men han vender 
tilbage med en status. 

Svar fra EJK: Der er implementeret en 

løsning, som pt. er i test ved den be-
boer, der i sin tid rejste problemstillin-

gen. 

Småhaver 

Palle/EJK fortæller, at der arbejdes i 

småhaverne. Enebærhaven er plan-
lagt til renovering i uge 24. 
 Rododendronhaven i Birkhøjterras-

serne er ordnet. Der er opsat nye 
kantbrædder, lagt ny spagnum, og 
fliserne er renset. 
 I løbet af den kommende måned vil 

alle småhaver været gennemgået og 
ordnet. 

Berit/38 2.S spørger, hvor enebærha-

ven ligger? 

Palle/EJK svarer, at den ligger i 
Birkhøjterrasserne (referenten kan 

oplyse, at den ligger placeret mellem 
blok 43 og 44). 

Foto: Hans, 38 2.R – Rosenhave v/blok 46 
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Beboerapp – ”Mig og Min Bolig” 

Palle/EJK oplyser, at udrulningen af 

den nye beboer-app bliver udskudt, 
da der skal foretages en opdatering af 
administrationssystemet, som vil ha-
ve indvirkning på app’en. 

 App’en forventes at blive udrullet 
medio august – nærmere info følger. 

Rydning af gangstrøg i Blok C 

Palle/EJK roser Blok C for deres store 

indsats og det gode samarbejde i for-
bindelse med opstart af gangstrøgs-
projekt og dermed rydning af effekter 

i gangstrøget. Blok C blev varslet me-
get sent, og et par dage inden opstart 
af projektet var der stadig mange 

ting, der skulle flyttes fra gangstrøget, 
men med beboernes store fælles ind-
sats lykkedes det stort set at få flyttet 
alt. 

Blokrådet er enige om, at dette udløser 
klapsalver  

Palle/EJK er meget begejstret for den 

gode dialog og det gode samarbejde, 
der har været mellem Blok C og Ejen-

domskontoret. Det er erfaringer, vi 
kan bruge fremadrettet, så med en-
gagerede beboere og et godt samar-

bejde med driften, så lader det sig gø-
re. 

Oskar/10I er beboer i blok C, og han 

er også overrasket over så smertefrit 
og effektivt, det gik. 

Camilla/Blok 34 spørger blok C, 

hvordan de har mobiliseret beboerne 
til at flytte tingene? 

Palle/EJK siger, at hans næste slide 
måske giver anledning til svar på 

Camillas spørgsmål. Han fortæller, at 
Ejendomskontoret er gået mere ind i 
arbejdet end først planlagt, og det vil 
de også gøre fortsat.  

 Proceduren er, at personalet 14 da-
ge før opstart går den aktuelle blok 

igennem. Desuden tager den bløde 
gårdmand kontakt til beboere og 
minder dem om, at de skal have ryd-
det deres ting. 

 Der bliver sat klistermærker på alle 
cykler/barnevogne – samt opslag i 
blokken. 

 1 uge før projektets opstart bliver 
cykler, barnevogne m.m. fjernet og 
kørt i depot (dette fremgår også af 
varslingen). 

 Hver morgen, imens projektet kører 
i blokken, vil personalet gå blokken 
igennem, og cykler m.m. vil blive fjer-
net og kørt i depot. 

 Såfremt man ønsker at få effekter 
udleveret, skal man forevise doku-
mentation dels i form af eksempelvis 

sygesikringskort, dels i forhold til 
ejerskab af fjernede effekt (det kan 
være nøgle til lås, kvittering eller lig-
nende). 

Camilla/268F siger, at hun bruger 
sin cykel dagligt, og spørger derfor, 

hvor man sætter sin cykel, mens pro-
jektet kører. 

Foto: Maiken, BRS – Indre gangstrøg blok C 
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Palle/EJK svarer, at det bliver de ori-
enteret om i forbindelse med varslin-

gen af opstart. 

Maiken/Blokrådssekretariat supple-
rer, at hun også kan kigge på hjem-
mesiden under projektet – spørgsmål 
og svar (Klik fra forsiden: Farum 

Midtpunkt > [Projekter] > Renovering 
af indre gangstrøg > Spørgsmål & 
Svar). 

Inge/Blok 25 spørger, om det så be-
tyder, at blokke ikke selv skal foreta-
ge sig noget i forhold til oprydning? 

Palle/EJK svarer, at blokken i ud-
gangspunktet selv skal stå for at ryd-
de gangstrøget – ligesom det hele ti-

den har været beskrevet. EJK fjerner 
kun de sidste effekter i blokken – de 
effekter der er låst fast, er ejerløse 

eller lignende.  

Steffen/Blok 11 fortæller, at han skal 
lave et skriv til beboerne i hans blok 
om, hvor de kan parkere cykler og 
barnevogne, mens arbejdet står på. 

Han har fået af vide, at Ejendoms-
kontoret vil lave ekstranøgler til knal-
lertrummene – er det korrekt? 

Palle/EJK svarer, at der bliver lavet 

ekstranøgler til cykelrummene – ikke 
knallertrummene. 

Susan/Blok 22 spørger, hvem man 
skal kontakte, hvis man skal have 
flyttet en væg i gangstrøget. 

Palle/EJK svarer, at der ligeledes 
kommer information ud vedr. vægge-
ne i gangstrøget.  

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Din fortælling på Nationalmuseet 

Du kan stadig nå at indsende din 
personlige fortælling til den kommen-
de udstilling på Nationalmuseet 

(https://natmus.dk/dinbolig/), der 
omhandler det at bo alment.  

 Initiativet til udstillingen sker i et 
samarbejde mellem Nationalmuseet 
og BL i anledningen af BLs 100 års 

jubilæum. 
 Deadline for indlevering af historier 
er d. 30. juni. 

Vedr. debat om placering  
af blokrådsmøder 

På Blokrådsmøde 525 d. 4. april rej-
ste vi et debatoplæg omhandlende 

placering af blokrådsmøder. I korte 
træk lagde oplægget op til, at man 
fremadrettet placerede blokrådsmø-
derne i midten af måneden med ar-

gumentet om at placere møderne me-
re hensigtsmæssigt i forhold til dels 
julen dels sommeren. Vi har efterføl-

gende i dialog med Berit/Bladudval-
get drøftet, hvordan det vil påvirke 
produktionen af bladet, såfremt dato-
en for møderne ændres til omkring d. 

10 i måneden. Til mødet havde Berit 
udarbejdet en produktionsplan, som 
tydeliggjorde alle de produktions-
mæssige konsekvenser ved, at datoen 

af møderne blev rykket. Af denne plan 
blev det tydeligt, at flytningen af mø-
derne ville medføre uhensigtsmæs-

sigheder i forhold til produktionen af 
bladet, idet produktion af september- 
og januarnummeret ville ligge i hhv. 
sommerferien og juleferien. På bag-

grund af dette lagde vi op til, at man 
bevarer møderne, som de er nu, men 
forsøger at ligge dem hhv. så sent på 
måneden som muligt i januar og så 

tidligt som muligt i juli. 

Berit/Bladudvalget (BU) gør opmærk-
som på, at der er en enkelt lille fejl i 

det fremlagte. Det er nemlig produk-
tionen af augustnummeret og ikke 
septembernummeret, der er proble-

matisk, hvis man ændrer placeringen 
af møderne. 

Camilla/268F spørger, om der i år 
også er blokrådsmøde i starten af juni 

– af kalenderen i Midtpunktet fremgår 
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det ikke, hvornår bladet udkommer i 
juni? 

Berit/BU svarer, at det er hendes fejl, 

at det ikke er kommet i selve kalen-
deren, men i kolonnen til venstre for 
kalenderen står der, at det udkom-

mer d. 25. juni.  

Nedlæggelse af Bolignetudvalget 

Da vi ikke har hørt fra Bolignetud-
valget til den anmeldte deadline d. 

15. maj, vil vi på kommende Blok-
rådsmøde rejse sag om nedlæggelse 
af udvalget. 

4.d Andre udvalg 

Følgegruppen for  
Indre gangstrøg (FGIG) 

Thomas/FGIG gør opmærksom på, at 

informationsmødet for beboere i By-
bækterrasserne er planlagt til d. 15. 
august, kl. 18. Beboerne vil blive in-

formeret om dette via brev fra KAB. 

Strukturudvalget (STRU) 

Niels/STRU fortæller, at de som følge 

af debatten vedr. debatoplægget ’Hus-
mødeparagraffer’ ved sidst blokråds-
møde, arbejder på en forenkling af 
det tidligere fremlagte, som vil blive 

præsenteret for Blokrådet. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 527.a:  
Åbent Hus i Farum Midtpunkt 

Erik/Markedsføringsudvalget (MFU) 
kommenterer kort, at det er et årligt 
tilbagevende arrangement, hvor folk 

udefra indbydes til at komme og se de 
dejlige boliger, som Farum Midtpunkt 
kan tilbyde. 

Inge/155C spørger, om de besøgende 

får mulighed for at se samtlige lejlig-
hedstyper? 

Erik/MFU svarer, at det er fremviser-

boligerne, der bliver brugt til fremvis-
ning – dvs. der er mulighed for at se 

en D- og en E-lejlighed. Hvis nogle af 
de andre typer er ledige, så kan vi 
prøve at snakke med driften om dette. 

Det kan også være, at der er nogle 
beboere, der gerne vil vise deres boli-
ger frem.  

Thomas/MFU supplerer, at de nogle 
gange har kunnet fremvise 1-værelses 
lejlighederne. Nogle boligtyper findes 
der kun et fåtal af, så det vil ikke væ-

re muligt at fremvise alle typer. Hvis 
beboere giver udtryk for, at deres bo-
liger må fremvises, så kan det lade 

sig gøre, men det er ikke noget frem-
viserne aktivt opsøger. 

Susan/117D siger, at de godt må 

fremvise hendes bolig – den er flot og 
præsentabel  

VANDSTATUS 
Situationen pr. 31. maj 2019 

Samlet forbrug for hele Midtpunktet: 

2019: 2018: 
Jan 14.260 m3 14.384 m3 
Feb 12.292 m3 12.067 m3 
Mar 14.384 m3 13.082 m3 
Apr 14.100 m3 14.310 m3 
Maj 14.694 m3 12.896 m3 

Gennemsnit pr. døgn: 

2019: 2018: 
Jan 460 m3 466 m3 
Feb 464 m3 447 m3 
Mar 464 m3 422 m3 
Apr 470 m3 477 m3 
Maj 474 m3 416 m3 

Samlet set er forbruget 9,2 % højere end 
i samme periode sidste år. 

I forhold til samme periode i reference-
året 2007 er besparelsen på 24,3 %. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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Susan /Blok 22 spørger, hvor eventet 
annonceres? De efterlyser et link, 

som de kan henvise til. 

Maiken/Blokrådssekretariat svarer, at 

annonceringen plejer at blive styret 
inde fra KAB. Sidste år blev det slået 
meget stort op, så stort bliver det 
højst sandsynligt ikke i år, men hun 

vil undersøge, hvor det annonceres og 
vende tilbage.  

Paul/Blok 45 fortæller, at de har 

snakket om det opstillede budget i 
sagen. De har fuld forståelse for, at 
der skal bydes på kaffe og noget un-

derholdning til børnene, men vil ger-
ne have uddybet posten forplejning og 
gaver – hvem er det til? 

Maiken/Blokrådssekretariatet svarer, 
at gaver består af indkøb af blomster 

til diverse deltagere – bl.a. kommu-
nens personale. Hjemmesygeplejer-
sken får også buketter, da de sørger 
for at flytte deres biler, så pladserne 

kan friholdes til besøgende. Forrige år 
bød man på en arkitektonisk rundtur 
i Farum Midtpunkt, hvor rundturen 
blev foretaget af en ekstern. Dette 

gjorde hun gratis, så derfor blev der 
også købt en lille opmærksomhedsga-
ve til hende. Forplejningen består 

primært i indkøb af morgenmad og 
frokost til de deltagene/arrangørerne, 
og så bliver der indkøbt diverse cho-
kolade, frugt mv. til de besøgende. 

 Uden at kunne give det eksakte be-
løb i forhold til hvad der er brugt, så 
er der lidt luft i økonomien. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 

ikke er flere bemærkninger, og der 
gås til afstemning.   

Afstemning 
Sagen vedtages med 22 stemmer for, 
ingen stemmer imod og ingen blanke 

stemmer. 

BR-sag 527.b:  
Blokkenes indre gangarealer 

Udsættelsesforslag fra Blok 43 

Blok 21 foreslår, at den nye gulvbe-
lægning på blokkenes reposer ved 

udskiftning får samme farve og fuge-
mønster, som på det indre gangstrøgs 
kommende nye flisebelagte gulve.  
 Sagen fremstår imidlertid på flere 

områder uklar og ufuldstændig. Der 
drejer sig bla. om: 

 Hvad er det for en type af gulvbe-

lægning, der tænkes på i stedet for 
linoleum? 

 Hvad er holdbarheden i forhold til 
linoleum? 

 Hvad med vedligeholdelse i forhold 
til linoleum? 

 Hvad er økonomien i forhold til 
linoleum? 

Blok 43 skal som følge heraf foreslå, 
at sagen udsættes med henblik på at 
belyse uklarheder jf. bl.a. ovenståen-

de, således at Blokrådet kan behand-
le sagen på et oplyst grundlag, hvor 
økonomien kendes. 

Huslejekonsekvenser 

Udsættelsesforslaget har ingen husle-
jekonsekvenser. 

Afstemningstema 
Sagen udsættes med henblik på be-
lysning af uklarheder som anført, 

herunder økonomi. 

Niels/Blok 21 siger, at efter dialog 
med driften og forslagsstiller, Blok 

43, har de besluttet at trække sagen. 
Dette med henblik på at kunne frem-
vise den aktuelle gulvtype samt bely-
se de øvrige spørgsmål. Sagen bliver 

formentlig først rejst igen efter som-
merferien.  

Henrik/Blok 43 siger, at efter dialog 

med Blok 21, så trækker de deres 
udsættelsesforslag, idet Blok 21 
trækker deres sag med henblik på at 



  

 21 

belyse sagen yderligere, så vi kan 
træffe beslutning på et oplyst grund-
lag. 

Camilla/Blok 34 vil rigtig gerne se et 
eksempel på den nye belægning, som 
de kan vise frem for husmødet – de 

var ikke imponeret over belægningen 
i Blok 21. 

Kommentarer fra forsamlingen indike-
rer, at der kun er ny belægning nogle 

steder i blok 21, da den var testblok. 

Niels/Blok 21 siger, at man vil kunne 
komme over og se det i Servicecentra-

len. Man vil ikke kunne se det fær-
digudført, men man vil kunne se ma-
terialet – vel at mærke inden husmø-

det skal træffe beslutning.  

Henrik/Dirigent konstaterer, at der 
ikke er flere bemærkninger, og da sa-
gen er trukket, gås der ikke til af-

stemning. 

Afstemning 

Sagen trækkes. 

6. Eventuelt 

Malerturnus 

Birgit/108D spørger til den maler-

runde, der lige har været udført. Hun 
blev varslet, at udvendigt træværk 
skulle males, men da håndværkeren 

kom, malede han kun vinduet – det 
var dårligt varslet! Birgit efterlyser en 
plan, hvoraf det fremgår, hvornår ar-
bejdet skal udføres igen. 

Henrik/dirigent siger, at det nok er 
driften, der kan svare på hendes 
spørgsmål, derfor må hun afvente 

svar. 

Demokratiet i blokkene 

Asger/296A fortæller, at han ved flere 

lejligheder har besøgt husmøder i 
dysfunktionelle blokke for at fortælle 
om et velfungerende demokrati, og 
hvordan de gør det i hans blok. Han 

oplever ofte, at beboerne i disse blok-
ke ikke gider deltage, hvis de beboere, 
de har set sig sure på, deltager. Asger 

opfordrer til, at alle kommer med idé-
er til, hvordan man kan komme ud 
over denne problematik. 

Camilla/268F er optaget af tanken 
om, hvordan man engagerer beboere i 
blokkene. Hun mener, at opdragelse 
virker – eksempelvis i en form for ad-
færdskodeks. Det kunne være inte-

ressant at vidensdele inden for dette 
emne. I hendes blok er de gode til at 
få holdt de månedlige møder, men 

måske kunne de overveje nogle flere 
sociale tiltag. 

Paul/Blok 45 svarer, at de netop har 
afholdt loppemarked i deres blok – 
det er måske en idé, Camilla kan tage 

med. 

El-ladestandere og solceller 

Uffe/407A spørger, om det har været 

på tale, at der skal etableres el-
ladestandere til elbiler i Farum Midt-
punkt? 

Thomas/Teknik- og Miljø udvalget 

(TMU) svarer, at der pt. er etableret el-

ladestandere under Blok C, og det er 
planlagt, at der skal etableres flere 
under Blok A. Indenfor nærmeste 

fremtid er der altså cirka 10 lade-
standere i Farum Midtpunkt. 

Uffe/407A siger, at der er langt til 
vestblokkene, hvis man bor i nogle af 
de bageste terrassehuse. Kan lade-

standerne ikke placeres andre steder 
end under vestblokkene? 

Thomas/TMU kommenterer, at de har 
et ønske om at få opsat solceller, men 

det er ikke lige til grundet lovgivning 
og reguleringer. Det afhænger dels af 
siddende regering dels forvaltning af 
energi. Det kunne godt være, at TMU 

skulle overveje en mere decentral pla-
cering af ladestandere. Thomas er 
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enig i, at nuværende antal kan blive 
en udfordring, idet mange af sygeple-
jens biler er el-drevne og dermed be-

nytter ladestanderne – også weeken-
den over. Indtil nu har det dog ikke 
voldt problemer med antallet af lade-

standere, og Thomas oplyser også, at 
der er flere beboere, der har fået etab-
leret private ladestandere – det skal 
den enkelte beboer dog selv bekoste 

og udgiften er forholdsvis høj. 

Susan/117D korrigerer Thomas, da 
det ikke er korrekt, at sygeplejens bi-

ler holder i ladestanderne weekenden 
over. Hun mener, at etablering af la-
destandere skal besluttes i demokra-
tiet. 

Berit/38 2.S ser det ikke som et pro-
blem, at ladestanderne placeres i 

vestblokkene – distancen fra terras-
sehusene til vestblokkene må være 
overkommelig. 

Paul/Blok 45 spørger, om udgiften til 

etablering af en privat ladestander 
betales som et engangsbeløb eller om 

det fordeles over huslejen? 

Thomas/TMU mener, at det betales 

som et engangsbeløb. 

Uffe/407A opfordrer til, at man ind-

henter et tilbud på eksempelvis 3 la-
destandere under hver blok, så det 
bliver en kollektiv udgift fremfor, at 

den enkelte beboer skal afholde ud-
giften. 

Stig/Blok 22 siger med henvisning til 

placeringen af solceller, at der har 
været tale om at anlægge en solcelle-
park fra Hillerødmotorvejen og ned til 

Furesøen – det ville være oplagt, men 
et sådan tiltag ville selvfølgelig kræve 
at både kommune og vejdirektorat 
blev involveret. 

Thomas/TMU siger, at etablering af 
solceller er mere besværlig end som 

så. Eksempelvis skal man forholde 

sig til afregningen af den producerede 
el. Det handler om at lave et anlæg, 
der er så lille som muligt, idet over-

skydende strøm skal leveres til elnet-
tet, og efterfølgende skal købes tilbage 
for fuld pris – sådan er reglerne pt. 

Det betyder, at et solcelleanlæg i Fa-
rum Midtpunkt i løbet af et år mak-
simalt må levere 5 % strøm til el-
nettet til andre forbrugere. Det solcel-

leanlæg, der først havde været på ta-
le, blev efter en måling af strømfor-
brug skaleret ned fra 2 mW til 350 
kW. 

Stig/115E ved godt, at der kan være 
nogle udfordringer vedr. etablering af 

solceller. Men der er andre afdelinger 
i KAB-fælleskabet – herunder i Hvid-
ovre Storehus, hvor de har monteret 

solceller – og det er også en meget 
stor bygning. Samsø er også et godt 
foregangseksempel. 

Thomas/TMU er enig, men siger, at 

der også er nogle erfaringer fra Tå-
strupgård, hvor man har fået bygget 

et for stort anlæg, og her har man ud-
fordringer med at få det betalt af. 
TMU arbejder aktivt på sagen, men 
der er nogle udfordringer. I Farum 

Midtpunkt vil et anlæg kunne place-
res på tagene, men så er der en tag-
garanti, som man skal tage højde for 

– der er mange aspekter i det. 

Esben/275D siger, at etablering af 

solceller før er blevet droppet, da de 
blev bandlyst af arkitekten. Derfor 
undrer det Esben, at det bliver drøftet 
igen. 

Niels/TMU svarer, at der arkitekto-
nisk ingen problemer er i at opføre 

solceller – de kan lægges ned på ta-
gene. 

Indre gangstrøg 

Benedicte/448D kommenterer kort, 

at hun kommer meget på Samsø, og 
der er det snarere vindenergi, man 
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satser på. Hendes egentlige spørgs-
mål går ikke på solceller med på 
gangstrøgene. Benedicte har i forbin-

delse med en flytning fra Bybæk- til 
Birkhøjterrasserne været vidne til en 
huslejeforhøjelse på cirka 170 kr. 

/md. Hun kunne godt tænke sig at 
vide, hvor meget af huslejeforhøjelsen 
der er konsekvens af modernisering i 
boligen, og hvor meget der hengår til 

gangstrøgene. Hvis de allerede nu be-
taler til deres egne gangstrøg, skal de 
så betale til renoveringen af de øvrige 
gangstrøg? 

Thomas/følgegruppen for den nu luk-

kede PCB-sag svarer, at de betaler til 
moderniseringer i boligen – herunder 
køkken og i nogle boliger bad. Den 

højere husleje skyldes altså forbed-
ringer i lejemålene, som ikke har no-
get med PCB-renoveringen at gøre. 
Selve PCB-renoveringen blev dækket 

af Landsbyggefonden. 

Benedicte/448D svarer, at hun har 
svært ved at se, at de indre gangstrøg 
har noget med PCB-sagen at gøre. 

Thomas/følgegruppen for den nu luk-

kede PCB-sag svarer, at de indre 
gangstrøg var en del af sagen, idet 
man transporterede PCB-holdigt ma-
teriale igennem dem. 

Uffe/407A spørger, om resten af Fa-
rum Midtpunkt har været med til at 
betale for renoveringen af Birkhøjter-
rasserne? 

Thomas/ følgegruppen for den nu luk-

kede PCB-sag svarer, at alle beboere i 
udgangspunktet betaler for sig selv, 
men man betaler til hele afdelingen 
Farum Midtpunkt. Nogle ting bliver 

lavet nogle steder, og andre ting bliver 
lavet andre steder – det er summen af 
fællesskabet. Renoveringen af Birk-

højterrasserne er dækket af Lands-
byggefonden, som en del af helheds-
planen. 

Drikkevandet i Farum  

Camilla/268F siger med henvisning 

til en artikel i Allerød Avis, hvor en 
borgergruppe advarer om, at drikke-
vandet i Farum er truet, at det måske 
kunne være interessant at have det 

på dagsordenen på et kommende 
møde. 

Asger/Furesø Vandforsyning og med-
lem af FU siger, at vandforsyningen 

har gjort indsigelser imod det kom-
mende byggeprojektet. Asger synes, 
det bliver en smule for politisk at be-

handle en sådan sag i beboerdemo-
kratiet. Han siger, at der er rig mu-
lighed for at støtte borgergruppen 

som enkeltperson. 

Camilla/268F tænker, at det kunne 
være et emne, ligesom Farum Fjern-
varme var et emne ved sidste møde. 

Det er ikke nødvendigvis med henblik 
på at gøre indsigelser, men derimod 
skulle formålet være at debattere sa-

gen, så man kan blive klogere på den. 

Thomas/143F siger, at den sag, som 
Camillia refererer til, er kompliceret, 
idet den også giver udfordringer for 

biomasseværket i Farum Fjernvarme. 
Det virker som om sagen bunder me-
get i følelser i forhold til, at der er 

nogle borgere, der er bekymret for at 
få et industriområde som nabo. Hvis 
vandforsyningen har tilkendegivet de-
res holdning i sagen, så må klage-

myndighederne tage det til efterret-
ning. 

Henrik/dirigent takker af for aftenens 

møde, da der ikke er flere bemærk-
ninger. 

 

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. 
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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: 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. 21) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18
00

 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Oskar 10I  C 
Kirsten 34F  11 
Niels 112E  21 
Asger 296A  36 
Stig 218F  A 
Jette 409D  41 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 16 01.06.20 – 30.11.21 
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 



  

27 

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« 528 OG 529 

MP 528 husstandsomdeles 25.06.19 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

12.08.19 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 529, der udkommer 27.08.19. 

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 JULI-AUGUST 2019 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

JULI 

1. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

2. BR-møde 19:00 SC 

3. BUU 19:00 SC 

4.    

AUGUST 

5.    

6.    

7. BUU 19:00 SC 

8.    

9.    

10.    

11.    

12. 

Frist for MP 529 

BU 

BR-FU 

18:00 

18:00 – 19:30 

19:00 – 20:00 

SC 

SC 

SC 

13. 
TMU 

BOU 

16:30 

19:00 

SC 

SC 

14. FAU 16:30 SC 

15. Info Bybækterr. 18:00 – 20:00 SC 

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

27. MP 529 Husstandsomdeles 

28.    

29. Åben Dør 17:00 – 19:00 ?? 

30.    

31.    


