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MIDTPUNKTET 410

DE ”Sociale Servicefunktionærer” – ”DE bløde gårdmænd”
Af Bent og Kirsten, Ejendomskontoret
Nu er vi her:
Vi, Bent og Kirsten, har været ansat i
Farum Midtpunkt siden 1. september
2008
Denne første måned har vi brugt til at
lære Midtpunktet og alle vore nye kolleger at kende.
Vi har hilst på mange hundeejere,
nogle af de unge samt været lidt på
besøg hos nogle af jer beboere hvor vi
har fået sat hylder, lamper og repareret lidt hist og pist. Vi har også kontakt til enkelte af jer der har haft brug
for en snak og ryddet lidt op. Vi har
også fået hilst på blokrådet samt nogle fremtidige samarbejdspartnere.

Vi tror på at alle mennesker har noget
at byde på, har resurser til at ændre
og nærme sig sine drømme og
mål.(selv når det ser allermest sort
ud)
Gennem dialogen/samtalen – sætte
fokus på det der virker – det der fungerer, finde måder og metoder til eget
ansvar og til ændringer.
Vi ved at det tager tid at ændre, derfor
vil vi have tid til en løbende kontakt.

Vi er ansat til at kunne støtte, hjælpe
dig, hvis du har brug for en
snak/samtale om livet på godt og
ondt. Har du svært ved at forstå din
post, holde din bolig, hjælp til at tale
med myndigheder, komme til tandlægen osv.
Hvem er vi: Vi har arbejdet med
mennesker i mange år, børn, unge
som ældre, og kan lide at arbejde med
mennesker. Vi er altid positive, lydhøre og rigtig gode til at få ideer.

Vi vil meget gerne tale /snakke med
dig om hvad du kunne mene der er
svært, hjælpe dig til at gøre din hverdag nemmere hvis det hele bare er
blevet for meget. Er du blevet ældre og
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måske lidt ensom, kunne vi måske
hjælpe dig til at finde nogen/noget du
kunne hygge dig med.
Derudover: Vil vi kunne tilbyde at give en håndværkerhånd til opsætning
af en hylde/billede mm.
Vi vil skabe kontakt, tillid til dig som
bor i Farum Midtpunkt. – For derigennem at motivere for samarbejde
og forståelse for eventuelle problematikker.

En samtale, en sludder om dagligdagen,
Hjælpe dig, så du kan få øje på, det
der fungerer.
Kontinuerlig kontakt til dig i hjemmet.
Vi vil ikke være: ”bussemænd” – ”politi-medhjælpere” ”udsmidere” osv.
Og husk – Vi har tavshedspligt.
Vi ønsker at skabe et samarbejdsnetværk med alle de personer/ faggrupper der kunne være relevante, for at
være med til at ”løfte” dit liv!

Motivationen for at skabe ændringer i
eget liv - skabes gennem en god relation (kontakt) og dialog/samtale. Det
er derfor vigtigt at vi først får skabt en
kontakt/ relation!

Du kan altid finde frem til os gennem:
Servicefunktionærerne, ejendomskontoret, BR-sekretariatet samt altid ringe til os

Vi vil være synlige i bybilledet. - gå
rundt i Farum Midtpunkt.
Skrive lidt i beboerbladet
Være opsøgende hos de borgere der
kunne have brug for en hånd i hjemmet,

Vi glæder os meget til at møde jer
beboere i FM.
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Hilsen Bent og Kirsten
Bent telefon: 20 58 60 48
Kirsten telefon: 20 58 60 57

NYT FRA BR-FU & BR-UDVALG
Skiltning i alle parkeringskældre og blokke
Efter at have gransket lovgivningen har BR-FU besluttet, at der skal opsættes
skilte med teksten ”Privat område – alt uvedkommende ophold frabedes” i parkeringskældrene og ved alle indgangsdøre til blokkene. Derved har politiet
nemlig lovhjemmel til at fjerne uvedkommende. Skiltene udfærdiges i en så
hærværkssikret udgave som muligt.

Nyt medlem af BR-FU
Jakob, 161B, blok 26, er tiltrådt som medlem af BR-FU for perioden 01.09.08
– 01.09.09.

Lokalplan for Farum Bytorv
Furesø Kommune arbejder i øjeblikket med planer om en kraftig udvidelse af
Farum Bytorv og yderligere bebyggelse omkring torvet. På kommunens hjemmeside kan man se flere forskellige forslag, som indebærer en voldsom ændring af udsigten mod syd fra Farum Midtpunkt. BR-FU følger sagen nøje med
henblik på eventuel indsigelse, når lokalplanen kommer i offentlig høring.
Set i lyset af kommunens ønsker om mulighed for intensiv bebyggelse mod
nord, planerne om 4-etagers kontorhus på Eversgrunden mod vest og nu også
intensivt byggeri omkring Farum Bytorv, er der risiko for at Farum Midtpunkt
bliver helt klemt inde.

Alle udvalgs gode idéer, forslag og ønsker
… til budgetåret 2009/2010 bedes meddelt til Blokrådssekretariatet senest
primo december. Forslag der modtages efter 12. december kan ikke forventes
at blive behandlet og medtaget på budgetforslag. Beboere der har ønsker kan
rette henvendelse til BR-FU eller til relevant udvalg.
Venlig hilsen
Driftsbudgetudvalget
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
Vaskeriet er lukket den 4. november
Vaskeriet er lukket mellem kl. 07:00 og 14:00 tirsdag den 4. november 2008.

Vedligeholdelse af den udendørs belysning
Kælderbelysning og Albertslund lamper gennemgås ca. hver 14 dag. Defekte
lyskilder udskiftes, og lamper der ikke kan bringes til at lyse, anmeldes til
elektrikeren, som så reparerer dem.
Det samme gør sig gældende for belysning på stier og ved indgangspartier. I
vinterhalvåret kan der dog godt ske udskiftning oftere, da vi jo om morgenen
kan se manglende lys og derfor udbedre det i løbet af dagen hvis der er mulighed for det.
I de indre gangstrøg skiftes lyset efterhånden som det går ud.

Rengøring af hundetoiletter
De to hunde toiletter tømmes hver dag, og der efterfyldes evt. med poser.
Tømningen foregår i praksis for det meste sidst på formiddagen. Det er blevet gårdmændene indskærpet, at er tiden knap, ja så er tømning af hundelokummer en af de ting der skal foretages.

Det sker i november
I november renser vi stadig rør og vi planter også stadig buske og træer.
Derudover er der den almindelige vedligeholdelse.
Med den globale opvarmning slipper vi vel for snerydning.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
Nyt affaldssystem
På blokrådsmødet den 7. februar 20008 blev det vedtaget at ændret affaldssystemet. Det nye system består af delvist nedgravede affaldsbeholdere, der placeres tæt på stamvejene. Projektet har været i licitation og der er nu skrevet
entreprisekontrakt med Skælskør Anlægsgartnere A/S.
Arbejdet er planlagt til at starte den 27. oktober. Tidsplanen er sådan:
Paltholmterrasserne: 23.10.08 – 28.11.08, hvorefter de nye containerne anvendes til køkkenaffald, andet affald sorteres som sædvanlig i pap, papir, glas
og småt brændbart mv.
Bybækterrasserne: 17.11.08 – 31.12.08, hvorefter de nye containerne anvendes til køkkenaffald, andet affald sorteres som sædvanlig i pap, papir, glas
og småt brændbart mv.
Nygårdterrasserne: 03.01.09 – 15.02.08, hvorefter de nye containerne anvendes til køkkenaffald, andet affald sorteres som sædvanlig i pap, papir, glas
og småt brændbart mv.
Birkhøjterrasserne: 15.02.08 – 15.03.08, hvorefter de nye containerne anvendes til køkkenaffald, andet affald sorteres som sædvanlig i pap, papir, glas
og småt brændbart mv.
I arbejdsperioden fyldes opgravede huller med stabilt grus, og de grønne affaldscontainere vil blive flyttet frem og tilbage – alt efter hvor der arbejdes.
Der vil i begrænset omfang være støj fra gravearbejdet og dele af stamvejens
vendeplads vil i arbejdsperioden være indhegnet. På vendepladsen opsættes
containere til materialeopbevaring mv.
Tidsplanen kan blive ændret, hvis vi eksempelvis får en periode med hård frost
og sne.
De nyopsatte containere er aflåst indtil alle stamvejens containere er på plads.
Der vil løbende blive orienteret om status på arbejdet på www. Farummidtpunkt.dk, ITV samt i begrænset omfang i MIDTPUNKTET.
Hvis der er vigtige ændringer sættes opslag op på blokkenes opslagstavler.
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Knapt 300 liter og ca. 125 liter i døgnet
… er hvad á conto betaling for vand rækker til i henholdsvis stor og lille lejlighed.
Af Teknik- og Miljøudvalget
Om et års tid er det ikke kun afregning af varme efter måler der følger
med huslejeopkrævning ved denne
tid. Så afregnes vandforbrug også efter måler. Det kan blive dyrt – meget
dyrt, hvis man ikke er opmærksom på
sit forbrug.
Som bekendt er á conto beløb for vand
550 kr. for stor lejlighed og 232 kr. for
lille lejlighed. Det er beløb der er fastsat som 85% at tidligere års forbrug
og den, på det tidspunkt, forventede
pris pr m3.
I afregningsårene 2005, 2006 og 2007
betalte vi 49,81 kr/m3. I afregningsåret 2007 er prisen 61,50 kr/m3. Altså ganske betragtelig stigning. En
stigning der er højere end forudset ved
fastsættelse af á conto beløb, hvorfor
afregning – hvis man ikke er påpasselig med sit forbrug – kan medføre
ekstraregning om et årstid.
Prisen kan vi ikke gøre meget ved.
Men den anden faktor, forbruget, har
den enkelte ganske megen indflydelse
på. Store lejligheder kan for 550
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kr/md få ca 9 m3 vand, svarende til
ca 300 liter om dagen. Små lejligheder
kan for 232 kr/md få knapt 4 m3, der
svarer til ca 125 liter om dagen.
Hvis man vil undgå efterregning på
vandforbrug om et årstid, opfordrer
Teknik- og miljøudvalget til at beboerne benytte vandmålere til at måle det
aktuelle forbrug. Vi skal ikke være
belærende om hvad der kan gøres,
men karbad og vand der løber uden
grund, kan næppe være overraskende
grunde til stort vandforbrug. Ligeså,
at vanding af plantekasser i den varmeste eftermiddagshede med stor afdampning, ikke er det mest geniale.
Der er ganske mange måder at spare
på sit vandforbrug. Og har man først
indarbejdet nye vaner, er det såmænd
ikke det store problem. Men glæde ved
sparede kroner.
Vær opmærksom på, at du kan få
ændret á conto opkrævning ved henvendelse til KAB.
Hilsen TMU
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 410.a: Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse.
Allan Vinje
Jeg hedder Allan Vinje og repræsenterer i det daglige blok 36. Jeg har boet i
midtpunktet i lige godt 19 år, og har
det meste af tiden deltaget i beboerdemokratiet i en eller anden form. I
dag sidder jeg, ud over i bestyrelsen
for FURBO, også i Bladudvalget.
Jeg har nu siddet i bestyrelsen i 2 år
og har opdaget hvor spændende, men
også omfattende en opgave det er. Jeg
har dog absolut mod på endnu en periode blandt andet fordi jeg mener at
det, med de problemer vi har i øjeblikket, er vigtigt med kontinuitet i
bestyrelsen for hurtigst og bedst muligt at træffe de nødvendige beslutninger.
Derudover vil jeg arbejde for:
at vi i Midtpunktet kan fastholde vores dygtige og loyale medarbejderstab.
at vores fælles områder fortsat kan
fremstå grønne og indbydende
at beboerservicen kan være så god
som overhovedet muligt ud fra det
af os selv fastsatte budget, og
at vores tekniske installationer skal
føres up to date med så små huslejestigninger til følge som muligt.
Jeg skal for god ordens skyld understrege at jeg selvfølgelig fortsat vil arbejde for vort unikke beboerdemokrati, og sikre at beslutninger der skal
træffes i Blokrådet, ikke bliver truffet
nogen andre steder.
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Afstemningstema:
Blokrådet genvælger Allan 292F til
Furesø Boligselskabs bestyrelse.
Med venlig hilsen
Allan Vinje, 292F
———~§~———
Hans Laustsen
Undertegnede søger hermed genvalg
til Furesø Boligselskabs bestyrelse.
Jeg hedder Hans og bor i Nygårdterrasserne 222F. Jeg flyttede ind i Farum Midtpunkt i 1979.
Jeg har deltaget aktivt i vores beboerdemokrati siden midten af firserne.
Jeg har bl.a. været med i følgegruppen, der blev oprette til at følge Byggeskadesag 1 og Byggeskadesag 2.
Ligesom jeg var med i Miljøgruppen,
der arbejdede tæt sammen med arkitekterne i den store Miljøsag tilbage i
firserne. Siden miljøsagen har jeg været medlem af Friarealudvalget, som
jeg også er kontaktperson for. Herudover har jeg bidraget med en mere beskeden indsats i diverse udvalg og arbejdsgrupper. Jeg deltager naturligvis
i Husmøder og Blokrådsmøder i det
omfang, det er mig muligt. Jeg føler
mig således godt rustet til forsat at
repræsentere afdelingen i Furesø Boligselskabs bestyrelse.
I de fem år jeg har været medlem af
bestyrelsen, har jeg repræsenteret boligselskabet i KABs Repræsentantskab. Ligesom jeg har repræsenteret
boligselskabet i Boligselskabernes
Landsforening samt Farum Fjernvarme.

BLOKRÅDSSAGER
De seneste år har været hårde for den
almene boligsektor: Reglerne for nybyggeri er nu så stramme, at byggeriet
næsten er gået i stå.. Forsøgsordningen om salg af almene lejligheder er
blevet forlænget, selvom en rapport
bestilt af regeringen slår fast, at den
har været en klar fiasko og bør opgives. Boligselskabernes Landsforening
forhandler stadig om en kommende
struktur for den almene boligsektor.
En af de ting, man ikke er blevet enige
om er, hvordan beboerdemokratiet
skal udformes og hvilken rolle det skal
spille. Med det unikke beboerdemokrati, vi har her i Farum Midtpunkt,
er det naturligt at vi går forrest i kampen for vores indflydelse. Jeg vil gerne
bruge mine kræfter og min fritid til
glæde for beboerne i vores afdeling,
vores boligselskab og den almene sektor.
Afstemningstema:
Blokrådet genvælger Hans 222F til
Furesø Boligselskabs bestyrelse.
Med venlig hilsen
Hans Laustsen 222F
———~§~———
Sabine Dedlow
Hermed genopstiller jeg som medlem
af organisationsbestyrelsen i Farum
Midtpunkt, da jeg kan lide bebyggelsen og beboerne og synes det er udfordrende og interessant. Derfor er jeg
er bl.a. medlem af Økonomiudvalg og
forretningsudvalget. Det meste af mit
voksne liv har jeg boet i Farum Midtpunkt og har fulgt med og deltaget i
beboerarbejdet i en del år. Til daglig
arbejder jeg med ledelse, bygningsved-
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ligeholdelse og undervisning i staten,
og i min fritid vil jeg gerne bidrage
med det jeg kan.
Afstemningstema:
Blokrådet genvælger Sabine 74E til
Furesø Boligselskabs bestyrelse.
Med venlig hilsen
Sabine 74e
BR-sag 410.b: Indsigelse til Lokalplan 101
”Farum Midtpunkts beboere, der er
omboende med ”Eversgrunden” har på
møder den 8.oktober og den 4. november 2008 drøftet Lokalplanforslag
101. I den anledning har vi udpeget
nedenstående områder som vi er betænkelig ved udformningen af – derfor
denne indsigelse.
1.
2.
3.
4.

Bebyggelsens højde og etageantal
Tekniske anlæg på bygninger
Hegning og Beplantning
Skilte

Ad 1 Farum Midtpunkt ønsker at
bygningshøjden fastholdes på de 12
m, som fremgår af områdets hidtil
gældende lokalplan Nr. 31.9 frem for
den i Lokalplanforslag 101 angivne
maksimale bygningshøjde på 16,5 m,
idet de ekstra 4, 5 m vil gøre bebyggelsen meget mere dominerende i forhold til det omkringliggende landskab
end tilsigtet.
Ad 2 Farum Midtpunkt ønsker at de
tekniske installationer holdes inden
for selve bygningsrammen, hvilket
harmonerer med lokalplanens be11

BLOKRÅDSSAGER
stemmelse om, at der kun må være
fladt tag. Lokalplanforslaget i sin nuværende udformning tillader opførelse
af endog temmelig store tekniske installationer på det flade tag – herunder en øget bygningshøjde, hvilket vil
afstedkomme yderligere forringelse i
forhold til ovennævnte ”skyline”.
Ad 3 Farum Midtpunkt er meget tilfreds med den grønne rand- / hækbeplantning, dog finder vi at det er
meget optimistisk kun at operere med
et beplantningsbælte på 1 m ud mod
Frederiksborgvej og Gammelgårdsvej.
Vi ønsker flere solitære træer, hvis de
skal kunne vokse fordres plads. Derfor ønsket om at der etableres et bredere beplantningsbælte på eksempelvis 2 m.
Ad 4 Farum Midtpunkt har med glæde konstateret, at der opstilles specielle krav vedr. skiltning. For os er det
vigtigt, at der under ingen omstændigheder tillades lysende skilte (eksempelvis neon og corona belysning)
idet Farum Midtpunkts beboere allerede er meget generet af skilte og projektører fra ”industriområdet”.
For yderligere information kontakt os
venligst.
Venlig hilsen
Blokrådet i Farum Midtpunkt”
Afstemningstema:
Blokrådet godkender ovenstående indsigelse.
Venlig hilsen
BR-FU
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BR-sag 410.c: Ansøgning fra Spisehuset om økonomisk bidrag til lovliggørelse af 45 m2 loft i Spisehusets afdeling for rygere.
Spisehuset gennemførte i 2007 en
større modernisering. I den forbindelse blev dele af det eksisterende loft
udskiftet; hvad man dengang ikke var
opmærksom på var, at man herved
forpligtede sig til at udskifte hele loftet.
Spisehuset har desværre ikke økonomi til udbedre de resterende 45 m2
loft uden støtte og søger derfor Blokrådet om at få dækket materialeudgifterne på i alt 15.000 kr. (inklusiv
moms). Udgiften til materialer udgør
1/3 af ombygningsudgifterne, de resterende 2/3 del som er håndværkerudgifter afholdes af Spisehuset.
Afstemningstema:
Blokrådet støtter Spisehusets ombygning med kr. 15.000
Huslejekonsekvenser:
0,88 kr. pr. måned i ét år for en stor
lejlighed og 0,49 kr. pr. måned for en
lille lejlighed.
Venlig hilsen
BR-FU
BR-sag 410.d: 6. måneders forsøgsordning med overvågning/aflåsning
af blok 22.
Baggrund
Det sidste år har en gruppe unge personer fra 10-17 år hærget i blok 22,
som de åbent har erklæret for deres

BLOKRÅDSSAGER
domæne og ikke ville afgive, selv om
ingen af dem har tilknytning til blokken.
De daglige problemer omfatter
• Bevidst urinering, spytning og anden tilsvining såvel generelt som
systematisk rettet mod udvalgte
personer. Dertil smadring af glaspartier, afbrænding af affald/papir,
opbrydning af postkasser m.v.
• Hashrygning, cigaretrygning mv. så
gangene lugter ganske ilde.
• Voldsomme verbale trusler mod
blokkens beboere, både ressourcestærke personer der har engageret
sig i problemet og socialt/psykisk
svage som har svært ved at forsvare sig og som er let identificerbare.
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gelig ikke forhindre forslumning og
nedbrydning af det sociale miljø.
Løsningsmodel
Vi foreslår derfor, at der hurtigst muligt værksættes følgende forsøgsordning i blok 22:
Aflåsning med kodelås der indebærer
registrering af hvem der åbner, går
ind og ud, kombineret med videoovervågning af samtlige indgangspartier.
Det er i dag tilladt at foretage denne
form for videooptagelse, blot der er en
godkendt procedure for sletning og for
hvad videoerne må anvendes til.

Aktuelt har den person, der har koordineret kontakt og underskrevet mødereferater ultimo september, måtte
fraflytte Farum Midtpunkt efter systematisk terror: omfattende forsøg på
pyromanbrande mv.

Politiet har gentagne gange når de har
været ude, sagt at det eneste de kan
råde til er aflåsning og overvågning,
bl.a. fordi det vil give dokumentation i
forbindelse med hærværk, samt at
man vil kunne bevise, når personer
har været til stede, hvor de ikke har
legitimt adgang til at opholde sig.

Problemet med fraflytning er ved at
blive omfattende. En del er allerede
fraflyttet og en deler ved at søge bolig
andetsteds.

Formålet er dels akut at sikre beboerne i blok 22 og dels at få erfaringer
der kan bruges i andre blokke, hvis
det skulle blive nødvendigt.

Alt tænkeligt er forsøgt
Såvel sociale tiltag, etablering af væresteder, sms-kæder og forsøg på
samarbejde med SSP og Politi har været prøvet.

Aflåsningen af blok 22 omfatter:
Porttelefon, specialnøgler: 3x68 + 15
ekstra nøglebrikker, 5 yderdørs låse.
Fra porttelefonen i nord- og sydenden
kan etableres kontakt til samtlige lejemål. Ved spindeltrapper opdeles i
sektioner, dvs. her er kun kontaktmulighed til lejligheder inden for den pågældende sektion.

Over det sidste år har der været klaget
til kommune, skrevet til blokrådet osv.
Vi har ganske vist oplevet, at Farum
Midtpunkt har brugt store ressourcer
på udbedring af skader efter hærværk
samt rengøring. Men det kan selvføl-

Omkostning: ca. 300.000 kr. (inklusiv
moms)
13

BLOKRÅDSSAGER
Videoovervågningsdelen i blok 22 omfatter:
Monitor + Harddisk recorder
8 -10 kameraer + skiltning

BR-møde 410

numre ved de forskellige planter, og
via nummeret skal man kunne finde
beskrivelse på hjemmesiden under
FAU.

Omkostning: ca. 100.000 kr. (inklusiv
moms)
Omkostninger i alt: ca. 400.000 kr.
(inklusiv moms)
Afstemningstema:
Under forudsætning af myndighedsgodkendelse etableres i en 6 måneders periode forsøg med aflåsning af
døre samt videoovervågning af alle 5
indgangspartier i blok 22.
Huslejekonsekvenser:
23,50 kr. pr. måned i ét år for en stor
lejlighed og 13.02 kr. pr. måned for en
lille lejlighed.
Venlig hilsen Blok 22
BR-sag 410.e: Anlæg af eksotisk
krydderihave ved blok 42-43
FAU beder blokrådet om tilladelse til
at anlægge en eksotisk krydderihave,
på et uudnyttet areal mellem blok 42
– 43’s sydende.
Formålet er at man kan opleve og
sanse krydderurter.
Det er også meningen at Farum Midtpunkts beboer kan gå ned i haven og
klippe af krydderiplanterne til eget
forbrug.
For at man kan finde frem til de forskellige urter og eventuelt deres anvendelse vil FAU forsøge at sætte
14

Haven bliver anlagt som højbede, i
beton kummer på en flisebelagt plads.
Dette skulle gøre det nemt at styre
planterne, så de ikke sammenvokser,
og gøre det nemt at finde frem til den
urt som man ønsker.
FAU har fået tildelt kr. 37.000,- fra
nedlæggelsen af fællesfonden til oprettelsen af en eksotisk have.
Omkostninger:
Hele haven vil koste kr.18.000,Hvis haven bliver en succes overvejer
FAU at bruge de resterende 19.000,kr. på en have mere.
Afstemningstema:
Blokrådet giver FAU lov til at etablere
en eksotisk krydderihave i sydenden
mellem blokkene 42 - 43.
Huslejekonsekvenser:
Ingen – pengene er foræret til FAU
Venlig hilsen
Friarealudvalget

REFERAT

FRA BLOKRÅDSMØDE 409 2. oktober 2008

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent (Gerd, BR-FU)
Godkendelse af dagsordenen (Godkendt u. bemærkninger)
Godkendelse af referat fra september (Godkendt u. bemærkninger)
Meddelelser og debat:
a. Blokrådets Forretningsudvalg
b. Andre udvalg
5. Blokrådssager
a. Lys på hundetoiletterne (16/1/2)
6. Eventuelt

Stemmeberettigede blokrådsrepræsentanter
Blok
A
15
16
21
22
24
25
26
35
36
41
43
45

Navn
Gerd
Inga
Eva
Trine
Margit
Manfred
Johanne
Lars
Lilian
Christian
Jakob
Bente
Kevin
Mogens
Allan
John
Søren
Svend Michael
Lars

Adresse
206G
205G
71B
82F
85D
106B
121F
121F
138B
149D
161B
168B
289C
279E
292F
406F
421F
441A
440A

Telefon
4495 4775
4495 3966
5114 8841

4434 1202
4434 1202
4495 5868
4826
4499
4495
4495

0118
9222
4570
4230

Uden stemmeret:
Frank (KAB) & Palle (ejk)

15

REFERAT
1. Godkendelse af dirigent
BR-FU foreslog Gerd, 206G, som blev
valgt uden modkandidater.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referatet fra oktobermødet
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a. Meddelelser fra Blokrådets Forretningsudvalg
Nyt BR-FU medlem
Velkommen til Jakob fra Blok 26.

der pkt. 5: eventuelt vil fortælle om
udviklingen i blok 22. Beboerrepræsentanterne vil blandt andet opridse
udviklingen i samarbejdet med SSP,
hvis hidtidige indsats langt fra har
formået at få dæmpet de unges truende, provokerende og svinende adfærd.
Sidste nyt: Uroen har bredt sig til blok
11, 12, 13, 21 og 23 – jf. mail fra Blok
21’s husmøde, modtaget i dag k. 9.01
– hvori spørges til
Hvilke initiativer har/vil blokrådets
udvalg og ejendomskontoret tage, for
at få genoprettet roen i området, så
beboerne i området trygt kan komme
til og fra deres lejlighed, og kunne opholde sig i deres hjem uden at blive
generet.

NY ÅBNINGSTID I BR-SEKRETARIATET

GENBRUGSEN
BR-FU er i dialog med Genbrugsen
omkring status, regnskab og myndighedskrav.

LOKALPLANFORSLAG FOR ”EVERSGRUNDEN”
BR-FU erindrer om beboermødet den
7. oktober, kl. 19, i Servicecentralen.

SPISEHUSET
Spisehuset er i gang med at lovliggøre
et ikke reglementeret opsat loft og har
forhåndsanmeldt en BR-sag til november mødet, hvor der ansøges om
økonomiske støtte til materialeudgifterne.

Personlig henvendelse: mandag 12 –
18 og torsdag 14 – 18. Telefon og mail
mandag – torsdag: 10 – 15.

FURBO VALG 08
Hvis man ønsker at kandidere til 1 af
de i alt 3 ledige pladser skal man
præsentere sig/lade sig præsentere i
en blokrådssag, som skal afleveres til
sekretariatet senest torsdag den 9.
oktober kl.18.00. BR-FU har hørt at
Allan, Hans og Sabine genopstiller.

NYT FRA EJENDOMSKONTORET
Furbo - gårdmændene har gennemført
2’nden del af beskæring og beplantning af grønne områder.

URO, CHIKANE & HÆRVÆRK,
BLOK 22
BR-FU har de sidste 3 uger arbejdet
tæt sammen med Blok 22 med henblik på at få standset de unges hærgen i og omkring blokken. Til stede i
aften er beboere fra Blok 22, der un-

Projekt ”Bløde gårdmænd”: Projektmedarbejderne Kirsten og Bent
fortalte kort om deres baggrund for at
indgå i projektet.
Kirsten er uddannet pædagog og har i
mange år arbejdet med misbrugere.
Bent har arbejdet som produktions-
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Ejendomskontoret er startet på Leanprojektet, der handler om at effektivisere alle arbejdsgange.

skolelærer, hvor målgruppen var unge
mennesker. Begge føler at der er blevet taget godt imod dem og at de allerede er ved at blive kendt i bebyggelsen. De har ikke kontortid, men kan
kontaktes enten telefonisk eller via email (se artiklen i Midtpunktet 410).
Inga, fhv. BOU medlem - orienterede
ultrakort om projektets baggrund:
Projektet finansieres af midler fra
Landsbyggefondens ”Nålestikspulje”.
Projektleder er Troels Behr /KAB. Projektmedarbejdernes nærmeste overordnede er Palle Rye/Driftsleder, ejk.
Projektperioden er 2 år, med startdato
01.09.08, Farum Midtpunkts medfinansiering er budgetlagt. Projektets
evalueringsgrundlag er blandt andet
”Naboskabsundersøgelsen”,
januar
2008. De fleste af projektets aktiviteter forventes at foregå i BSU regi.
Lillian, 138B - efterlyste en præsentation i Midtpunktet.
Manfred,106B - kan Kirsten og Bent
hjælpe ved naboproblemer?
Kirsten – vi lytter gerne.
Præsentationen udmundede i bred
enighed om at betegnelsen ”bløde
gårdmænd” er rædselsfuld. Men - pointerede John E, 406F – navnet er
bundet til projektets historik.
Kevin, 289C – undrede sig over sekretariatets nye åbningstider og efterlyste
de gamle åbningstider.
Gerd, BR-FU – der er åbent for uanmeldt besøg på mandage 12-18 og
torsdage 14-18. Før var der åbent på
mandage 12-18 og fredage 10-18. BRFU vurderer løbende sekretariatets
åbningstider.

Ole, 250D – hvad indebærer det at
være beboervalgt bestyrelsesmedlem i
FURBO?
Gerd, BR-FU – opridsede strukturen,
se i øvrigt artiklen i MP 409
Gerd, BR-FU – hvad angår blok 21’s
henvendelse vil BR-FU redegøre for
samarbejdet med blok 22 under eventuelt Her vil beboere også fortælle om
de chikanerier som de dagligt omlever.
Der vil helt ekstraordinært ikke blive
optaget referat af denne del af BRmødet. Årsagen til det manglende referat er beboernes frygt for yderligere
chikanerier.
4.b Andre udvalg
John, BSU - på mandag har BSU
samt beboerrepræsentanter fra blok
22 møde med SSP/kommunen med
henblik på en orientering om, hvad
der fra kommunens side er taget af
nye initiativer for at få ro omkring
blok 22,12 og de omkringliggende
blokke.
John pointerede: at Boligselskabets
tålmodighed med de utilpassede
børn/uge er opbrugt. Fremover opsiger man de pågældende familiernes
lejemål, hvis deres børn udøver hærværk og/eller chikanerer boligselskabets beboere. Dog kan denne trussel
være begrænset for ikke alle de utilpassede børn/unge bor ikke i FM.
Fremover vil boligselskabet køre erstatningssager ved hærværk mv.
Furesø kommunes børne/unge problemer har kostet Farum Midtpunkt
dyrt. De seneste 2 år har boligselskabet eksempelvis brugt over 4 mio. på
særlige foranstaltninger, set i det perspektiv føler boligselskabet at kommunen har svigtet. For beboerne især
i blok 22 og 12 er stadig udsat for
chikane og de børn der render rundt
og laver ballade bliver yngre og yngre.
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Christian, FAU – fortalte at der har
været møde med Købmanden vedr.
Facadeændringen mod ydre gangstrøg
og at der snarest vil komme en indstilling til BR.
Sv. Michael, 441A – gjorde opmærksom på at mange af træerne mellem
terrasse husene er så høje at de skygger temmelig meget. Har FAU planer
om at beskære/fælde dem?
Christian, FAU – træer fældes principielt ikke og det er ikke alle træer der
kan beskæres, men der plantes jævnligt nye. Når de har nået en god højde
fældes ældre træer.
Mogens, 279E – kan vi komme med til
mødet på mandag? Er der inviteret
politikere med? Mogens læste op fra
Skoleudvalgets dagsorden (02.10.08),
hvoraf fremgår at forvaltningen er
specielt opmærksom på en gruppe 1215 årige som er ”massivt synlige i
Midtpunktet, mest blok 12 og 22. Der
har været nogle uheldige episoder,
som kan relateres til gruppen”. SSP er
i ”dialog med forældrene, som alle er
meget kede af deres børns opførsel.”
Lars, 121F – har der været en evaluering af sommerens ”Street Basket”
projekt?
John, TMU – FM’s samlede varmeforbrug i perioden maj 2007 – 2008 beløber sig til 18. mio. kr. I forhold til
forrige periode er der en merudgift,
hvilket skyldes stigende energipriser
og flere graddage. Heldigvis har boligselskabet gennem årene foretaget en
masse energibesparende initiativer,
hvis vi ikke havde isoleret høj-taget,
udskiftet facadepartier mv, ville regningen være på 29. mio. kr.
FM’s samlede forbrug:
2006/2007
19742 MWH
18

2007/2008
Merforbrug:

22695 MWH
2953 MWH

Priser:
2006/2007
2007/2008
Prisforskel:

13.751.745 kr.
18.448.471 kr.
2.056.971 kr.

2006/2007 1 MWH = 696,57 kr.
2007/2008 1 MWH = 812,88 kr.
Jakob, 161B – pointerede at det foregående varmeårs høje tilbagebetalingsbeløb skyldte en ualmindelig mild
vinter.
Allan, 292F – forstår ikke hvorfor
Fjernvarmeværket kan sætte prisen så
højt, når markedsprisen er svingende.
Bente, 168D – staten/kommunerne
yder tilskud til alternativ energi: har
TMU planer om alternativ energi her i
FM?
Lillian, 138B – toiletterne bruges en
masse vand. Er der initiativer i gang
for at mindske vandforbruget?
John, fmd. Furbo – boligselskabet har
fokus på alternativ energi. Ved renoveringen af højtagene undersøgte vi
mulighederne, men der var ikke noget
at hente – tværtimod. Lige nu overvejer vi at opsamle regnvand i store beholdere som kan genanvendes til vanding af eksempelvis beplantningen i
de store plantekummer på vestblokgangstrøget. Hvad angår toiletterne er
vi i gang med et forsøg i blok 45, her
er vi nede på 4 liter. Problemet er at
faldet ikke er godt nok til at kunne
klare et minimalt vandforbrug – det
stopper til undervejs hvis vandgennemstrømningen er helt i bund.
Kirsten, kattehegnsudvalget – Vi efterlyser stadig gode forslag til det optimale FM-kattehegn. Konkurrencen

udløber 1. november – kom nu frem
og vær med i ”arkitektkonkurrencen”.

hvad må man skrue ind i rustpladerne?

Margit, 85D – et elektrisk hegn kan
være en mulighed.

Palle, ejk. – normalt gennemgås lyset
en gang om måneden, men fortæl
hvor det er galt – så ser vi på det. Angående rustpladerne – der må ikke
skrues noget ind i dem.

5. Blokrådssager
BR-sag 407.a: Lys på hundetoiletterne
Ole, 250D – min erfaring gennem 20
års hundeluftning er, at det er totalt
overflødigt.
Gerd, BR-FU – forslaget skyldes, at
det er svært at samle hundens efterladenskaber op når man ikke kan se
dem. Og hundens efterladenskaber
skal samles op uanset hvor de placeres.

Mogens, 279E – efterlyste information
om placering af postkasser, jf. kravet
fra Post Danmark.
Palle, ejk. – inden længe sættes prøver
op.

Manfred, blok 21 – det er luksus at
sætte lys op ved hundetoiletterne.
Ole, 250D – standarden for rengøring
af hundetoiletterne er gået tilbage.
Lars, 440A – soleklart, man skal samle op. Hvis der ikke er lys kan man
ikke se hvor hunden har besørget.
Mogens, 279E – henledte opmærksomheden på, at belysningen på hundetoiletterne er en forsøgsordning.
Forsøget blev vedtaget med 16 stemmer for, 1 imod og 2 undlod at stemme.
6. Eventuelt
I centrum for denne del af BR-mødet
var specielt hændelserne i og omkring
blok 22. Der er ikke foretaget ref. jf.
punkt 4.a.
Kevin, 289C – hvor ofte er der lysrunder? Har bemærket at en bestemte
lampe længe har været uden lys. Og
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BACKGAMMON KLUBBEN
Sidste torsdag i måneden kl. 19:00 i Seniorklubbens lokaler i nr. 215
Kontakt: Per, 4499 1157

Personlige henvendelser:
Mandag
kl. 12:00 – 18:00
Torsdag
kl. 14:00 – 18:00

Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 60 kr. pr. nat.
Leje sker gennem Ejendomskontoret
Værelserne er møblerede, har dynetæpper og
hovedpuder, har toilet med håndbruser.
Pænt, men beskedent.
Værelserne er røg- og dyrefrie.

I Sekretariatet kan man få information om alt i
Farum Midtpunkt, beboerdemokratiet, få hjælp
til blokrådssager m.v.
Endvidere laves annoncer og meddelelser til
ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering,
husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser,
sange, blok-hæfter og plaslaminerede dørskilte. Vi har også farveprintere i både A4 og A3.
Fax og email sendes og modtages.

BLADUDVALGET

BORETIDER

Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 /Fax 4495 6864
E-post: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk

Mandag – fredag: kl. 09:00 – 18:00
Lørdag, søndag, helligdage: kl. 10:00– 14:00

BEBOERHOTEL

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864
E-post: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat mandage 19:00 – 20:00 samt 19:00 – 19:30 de
dage, hvor der er blokrådsmøde.
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl/Tlf
Jakob
161B/44955868
Sabine
74E/44998570
Tina
150D/44950182
Gerd
106G/44954775

Blok
26
15
32
A

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 31:
01.03.09 – 01.03.10
Blok 14:
01.06.09 – 01.06.10
Blok 25:
01.09.09 – 01.09.10
Blok 46:
01.12.09 – 01.12.10
Besked om medlemskab af BR-FU skal gives i
god tid, da turen ellers går videre til næste
blok.

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864
E-post: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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BORGERTELEFONEN
Har du problemer med sindslidende naboer,
kan du døgnet rundt kontakte kommunens bostøtte-team på telefon 7235 5843. Eller ring til
regionens akut-team på telefon 7026 8700

DARTKLUBBEN
Nygårdterrasserne 228A
Farum Dart Klubs formål er at fremme kendskabet til Dart under Dansk Dart Union. Vi
spiller og hygger mandage og torsdage 19:30
– 22:00. Medlemmer kan optages det år, de
fylder 10 år. Kontingent (½ år) 300,- senior,
125,- junior (u. 16 år). Formand: Karsten Jørgensen 267D, 4495 8426.

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
E-post: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Telefon- og kontortider
Personlige henvendelser:
Mandag – fredag:
07:30 – 10:00
Mandag tillige:
16:00 – 19:00
Telefoniske henvendelser:
Mandag – torsdag:
12:30 – 14:30
Fredag:
12:00 – 13:00
Man kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne.
Husk navn, adresse og telefonnummer

FALCK-VAGTEN
Vagttelefon ved vandskade, skader efter
brand, elevatorstop, TV-udfald, manglende
vand/varme o.l. katastrofer: 7024 4510, abonnementsnr. 18 20 30 40

Vi køber ikke, men tage med glæde imod næsten alt. Køb/byt ting og sager, andre afleverer. Omsyninger og småreparationer af tøj
foretages. Genbrugsen drives af frivillige.

KAB
FARUM ITV
Farum ITV sender døgnet rundt på kanal 68,
frekvens 847. Farum ITV er bebyggelsens
interne infokanal.
Henv.: Blokrådets Sekretariat 4495 4887.

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

KATTEPROJEKTET
FISKEKLUBBEN
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden kl. 19:00 – 21:00

FORKORTELSER
BL
BFU
BNU
BR
BR-FU
BRM
BRS
BU
BUU
BSU
DBU
DSVKU
EJK
FAU
FK
FM
FV
HCU
HUU
KAB
KAU
KTU
LLO
MP
NB
SH
SL
TMU
TVU
ØU

Boligselskabernes Landsforening
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
Bolignetudvalget
Blokrådet
Blokrådets Forretningsudvalg
Blokrådsmødet
Blokrådssekretariatet
Bladudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget
Boligsocialt Udvalg
Driftsbudgetudvalget
Det særlige Varmeklageudvalg
Ejendomskontoret
Friarealudvalget
Furesø Kommune
Farum Midtpunkt
Fjernvarmeværket
Handicapudvalget
Hundeudvalget
Københavns Almindelige Boligselskab
Katteudvalget
Kulturudvalget
Lejernes Landsorganisation
Beboerbladet Midtpunktet
Nærbiksen
Spisehuset
Selskabslokalerne
Teknik/Miljø Udvalget
TV-udvalget
Økonomiudvalget

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642
Åbningstider:
Mandag, torsdag, fredag: 11:00 – 17:00

Eva, Camilla og Lis står for Blokrådets projekt
vedr. vilde/bortløbne katte.
Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tamkatte koster 75 kr. pr. døgn i gebyr ved udlevering af katten til ejeren.
Henvendelse: Eva Binding, tlf.: 5114 8841, Lis
Caspersen, tlf.: 6167 9093

LITRA X
Nygårdterrasserne 228A
Klub for interesserede i jernbaner i størrelse
H0. Der køres og bygges for medlemmer
torsdage kl. 19:00 – 22:00 samt efter aftale.
Kontingent: Sen.: 200,- kr. og jun.: 100,- kr. pr.
kvt. Kontaktperson: Bo Damgård 4495 0627.

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405
Åbningstider
Mandag – fredag
Lørdag:
Søndag:

09:00 – 19:00
09:00 – 18:00
09:00 – 16:00

Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fredag
kl. 10:00 – 12:00 og få varerne bragt om eftermiddagen. Dankort-automat. Lynlotto og
tips. Købmænd: Seref og Ergin.

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler
og afbrydes regelmæssigt.
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes
mandag – fredag kl. 17:30.
Nøgler til knallertbure i P-kældrene fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.
Det er ikke tilladt at stille u-indregistrerede
køretøjer i P-kældrene.
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. plads.
Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.
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Nøgler til elevatorer fås på Ejendomskontoret
for 100,- kr.
Tilladelse til parabolopsætning fås hos driftschefen i KAB.

SSP

RADIOFREKVENSER

TV-FREKVENSER

Frekvens
88,40
88,90
89,90
90,60
91,60
92,10
93,10
94,40
97,10
99,40
101,10
101,90
103,60
105,40
106,50
107,10
220,35
227,36

Frekvens
48,25
168,25
175,25
182,25
189,25
196,25
203,25
210,25
280,25
287,25
479,25
487,25
495,25
503,25
511,25
519,25
527,25
535,25
543,25
591,25
639,25
655,25
663,25
671,25
687,25
695,25
703,25
719,25
735,25
751,25
767,25
775,25
791,25
799,25
815,25
831,25
847,25

Program
Danmarks Radio 1 (S)
Danmarks Radio 4 (S)
Danmarks Radio 3 (S)
Sveriges Radio 1 (S)
Sveriges Radio 2 (S)
Sveriges Radio 3 (S)
Radio 100 Soft
Radio Falcon
Sky, Holland
Radio 100 FM
The Voice
RTL Radio
P2 Musik og Kultur
Klassisk Radio
DR Klassisk
MTV Lyd
DAB
DAB

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206
Selskabslokalerne lejes ved henvendelse til
Ejendomskontoret. Plads til 75 personer. Alt i
service og køkkengrej. Komfur og opvaskemaskine, Mulighed for at låne musikanlæg:
Garderobe, toiletter og 2 velmøblerede sale.

SENIORKLUBBEN FARUM MIDTPUNKT
For alle borgere i Furesø Kommune over 50
år. Fast mødedag tirsdag kl. 13:00 i nr. 215.
Ring og hør om aktiviteterne og medlemskab
hos formand Bjarne Stubbegaard, 119F, telefon 4499 0603.

SPISEHUSET

Samarbejde mellem skole, socialforvaltning
og politi. John Meyland, tlf.: 7235 5400, hverdage kl. 08:00 – 18:00.

Program
Disney Channel
ROJ TV
ARD Tysk 1
Sverige 1 (S)
ZDF Tysk 2
Sverige 2 (S)
NDR
DR 1 Danmark (S)
TCM/Cartoon
Animal Planet
TV3 Danmark
TV4 Sverige (S)
Discovery
Kanal København
CNN
BBC World
Eurosport/Q-TV
EuroStar
TV2
Video
TV5 Europe
TRT International
BBC Prime
MTV Nordic
TV2 Zulu
TV3+
RTL
Sky News
Deutsche Welle
Kanal 5 Danmark
TV2 Charlie
National Geographic
DR 2 Danmark
Norsk TV2
Norge 1
3 Sat
Farum ITV

Kanal
2
S10
5
6
7
8
9
10
S18
S19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
36
42
44
45
46
48
49
50
52
54
56
58
59
61
62
64
66
68

Nygårdterrasserne 201A
Telefon 4495 4967, 4495 7022

VARMESTUEN
Åbningstider:
Mandag og 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.
Restauratør: Ole Poulsen
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Nygårdterrasserne 213

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage
kl. 07:00 – 23:00
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.

VEDR. MIDTPUNKTET NR. 411
10.11.08 kl. 18:00: Afleveringsfrist for
blokrådssager og indlæg til bladet, der udkommer 26.22.08.
Man kan efter særlig aftale senest mandagen
før afleveringsfristen få en seneere afleveringsfrist for aflevering på e-mail eller cd-rom.
Overholdes afleveringsfristyen ikke, kan Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller e-mail.
E-post: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde- og forfatterangivelse. Originale tegninger må kun
bruges af andre efter indhentning af tilladelse.
De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger!

Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

FM
RC Grafisk
1825
Farum Midtpunkt

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK

Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: Allan, 292F, og sekretariatet.

Bebyggelsens officielle hjemmeside med nyt
om Farum Midtpunkt, beboerannoncer, alt om
beboerdemokratiet, praktiske oplysninger m.v.
Henv.: Blokrådets Sekretariat.

KALENDER FOR NOVEMBER
94.11.08 Blokrådsmøde

kl. 19:30

Servicecentralen

10.11.08 Deadline MP 411

kl. 18:00

Servicecentralen

26.11.08 MP411 udkommer

Husstandsomdeles
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