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MIDTPUNKTET 420

Valg til boligselskabets bestyrelse
Af Blokrådets sekretariat
På blokrådsmødet den 3/11 2009
skal Blokrådet indstille til repræsentantskabet, hvem der skal sidde
i Furesø Boligselskabs bestyrelse.
Posterne i bestyrelsen løber over 2
år, og denne gang skal der vælges 2
medlemmer fra Farum Midtpunkt.
Det er Gerds og Johns pladser, der
udløber.
Hvis man ønsker at blive valgt, skal
man præsentere sig/lade sig præsentere i en blokrådssag, som skal
afleveres til Bladudvalget, Paltholmterrasserne 15 senest 12/10 kl. 18.
Furesø Boligselskab er som bekendt
det boligselskab der ejer Farum
Midtpunkt, Nordvænget, Sportsvænget samt Vuggestuen Nordvænget. KAB er det administrationsselskab, som Furesø Boligselskab har
ansat til at tage sig af alt det praktiske.
Furesø Boligselskab er en såkaldt
almen boligorganisation, der er
selvstyrende og selvejende.
KORREKTION br-sag 419.a
Af Gerd, BR-FU
Der har indsneget sig ret beklagelige trykfejl i ovennævnte sag.
Flere steder har fejlanbragte
kommaer ændret betydningen.
Det gælder følgende:
Afsnittet Kamphunderacer:
Amerikansk staffordshire terrier
– og altså ikke alle terrier.
Afsnittet Muskelhunde:
Dago Argentino er én race,
Fila Brasileiro er én race.

Furesø Boligselskab har en bestyrelse på 9 medlemmer. De 2 af medlemmerne udpeges af Byrådet, de 7
er udpeget af beboerne i Furesø Boligselskabs bebyggelser.
Af disse udpeger Blokrådet de 5, så
det er Blokrådet, der ”sidder på”
majoriteten i bestyrelsen. De 2 medlemmer, der vælges i Nordvænget/
Sportsvænget forpligter sig til at følge Blokrådets indstillinger til bestyrelsen – men den gælder selvfølgelig
også omvendt: De små bebyggelser
har fuldt selvstyre!
Arbejdet i Furesø Boligselskabs bestyrelse kan i øvrigt være ret omfattende: Man må påregne at skulle
afsætte en del tid til det. Dels er der
selve bestyrelsesmøderne, men af
største vigtighed er deltagelse i
blokråd, udvalg og arbejdsgrupper,
så man hele tiden er opdateret med
Blokrådets arbejde og holdninger.
Og da man ved valget forpligter sig
til at arbejde efter beboernes og
Blokrådets afgørelser, så er man
faktisk nødt til at følge meget grundigt med – og deltage – i Blokrådets
arbejde.
Hvis du vil høre mere om posterne i
Furesø Boligselskabs bestyrelse,
kan du henvende sig til formanden
John Ehrbahn, 406F,
tlf. 4495 4230.
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
TV-UDVALGET TAKKER AF
Nye tider, nye behov – det nye tv-signal kommer i de nye tv-stik omkring
15. december 2009, og der er derfor ikke længere brug for et TV-udvalg –
hvorfor udvalget nedlægger sig selv. Tak for indsatsen, vi håber fremover
at møde jer i andre udvalgssammenhænge.
BOLIGNETTET ER SNART EN REALITET
1. november 2009 fungerer nettet.
For at kunne tilbyde landets bedste
og billigste internet, har bolignetudvalget valgt at indkøbe en fælles
internetlinje på 500 Mbit/s. Samtlige
lejligheder har automatisk adgang
uden ekstra betaling. Udgiften er
indeholdt i antennebudgettet og
udgør ca. 30 kr. pr. måned pr.
lejlighed. Der er mulighed for
garanteret båndbredde og andre
muligheder. Læs nærmere
herom i informationshæftet fra
Bolignetudvalget.
DET ÅRLIGE BUDGETMØDE – FØRSTE UDKALD
Det årlige budgetmøde for samtlige beboere og udvalg vil blive afholdt den
26. januar 2010 kl. 19. Det betyder, at alle udvalg skal begynde at lægge
planer for, hvad de skal bruge af penge i 2010-2011. De detaljerede, øremærkede forslag skal være Blokrådssekretariatet i hænde senest 10. december 2009.
NYT MEDLEM AF BR-FU
Thomas/143F, blok 24, er tiltrådt som medlem af BR-FU for perioden
01.09.09 – 31.08.10.
BLOKREGNSKABER 2008/2009 – KOM MED DEM
Der er stadig blokke, der mangler at
aflevere regnskab fra husmødets dispositionskonto. Det drejer sig om
blokkene 12, 13, 23, 32, 34, 42 &
46.
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2009 – 2010
Forventet

Aktuelt

2008-09

4500
4000
3500

Vurdering af seneste måned:
Månedens besparelse på 10 % i
forhold til budgettet kan skyldes,
at beboerne fortsat har holdt
fingrene væk fra de lukkede
termostatventiler.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i august var på
Budgettet for august var på
Besparelsen var således på

635 MWh (megawatt timer)
704 MWh
69 MWh

De gode takter fra juli måned er
fortsat i august – der er brugt 69
MWh mindre end budgetteret for
måneden. Besparelsen i august er
præcis samme størrelse som besparelsen i juli – utroligt sammenfald!
Derfor har årets underskud til dato
også fortsat kunne holdes på niveau
med de to foregående måneder til
trods for, at mange beboere p.t. betaler for lidt i a conto varme.

Ved fortsat betaling af nuværende a
conto varme viser prognosen således fortsat, at regnskabsåret vil resultere i et underskud på ca. kr. 1½
mio.
Som bekendt ændres indbetalingerne dog her til oktober, hvilket skal
få årets samlede a conto betalinger
og forbrug i bedre balance.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
FÅ OVERBLIK OVER DIT EL-FORBRUG – LÅN ET SPAROMETER
Som noget nyt kan du i 14 dage låne et SparOmeter på ejendomskontoret.
Et SparOmeter kan eksempelvis på få sekunder vise, hvor meget standbyforbruget på diverse opladere belaster din elregning med på et år.
Det er svært helt at undgå standby-forbrug, men du kan begrænse det en
hel del ned ved at ændre lidt på de daglige vaner. I mange hjem går op til
10 % af familiens elforbrug til standbyfunktioner. Det bliver til mange
penge i løbet af få år. Læs mere på www.elsparefonden.dk.
I OKTOBER VIL DER VÆRE GANG I FØLGENDE:
 Der plantes buske og træer
 Der laves nyt mødelokale i servicecentralen
 Der opsættes postkasser
 Der opsættes fortsat bolignet
 Der repareres fortsat sokler
 Der udvides fortsat hos lægerne,
hvis vi ikke er færdige
 Der bliver stadig arbejdet på
at fjerne sugeanlægget
Og så er der den almindelige dagligdag med affaldshåndtering, kælder/sti
fejning og meget andet …
NYT LOMMEPENGEPROJEKT STARTER 1. OKTOBER 2009
Tirsdag den 22. september 2009 kl. 14.00, vil der være introduktion i
Servicecentralen for alle de implicerede.
Opgaverne vil være:
 Renovering af vores 4 naturtrapper
 Vedligeholdelse af terrassen ved Servicecentralen
 Beskæring på kærlighedsstien
 Samling af fuglekasser til beboerne
 Fjernelse af spindelvæv ved armaturer i p-kælderen
 Julearrangement
LØVFALD
Husk at rense gravene under terrasseristene for blade, jord og andet
snavs. En langskaftet skovl fra legetøjsforretningen passer perfekt som
terrasserenderenser.
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BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 420

BR-sag 420.a: Ændring af Blokrådets forretningsorden § 17, stk. 2
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg

P.t. er mødedagen mandag

BR-FU foreslår hermed følgende
ændring af forretningsordenen, idet
vi finder, at man i vor tid ikke længere har nødig at mødes ansigt til
ansigt så ofte, da meget arbejde kan
klares via mail-kontakt. Vor erfaring
med BR-FU arbejdet er ligeledes, at
det langt fra er ved hvert møde, at
der møder beboere op, eller at der er
sager af en sådan beskaffenhed, at
de ikke kan klares løbende via mailkontakt.

Afstemningstema:
Blokrådet godkender ændringen.

§17. Stk. 2:
BR-FU mødes mindst en aften i alle
ulige uger – kl. 18:30 – for at varetage sine opgaver, herunder modtage personlige henvendelser fra beboere i tiden 19:00-20:00, samt mødes med udvalg og andre samarbejdsparter efter aftale.
Desuden mødes BR-FU en time før
blokrådsmøder.

Huslejekonsekvenser:
Ingen

BR-sag 420.b:
Energibesparelse i P-kældre
Forslagsstiller:
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen tlf: 40421501,
mail: oledp132@gmail.com (ole)
og Frank Carlsen tlf: 33631129,
mail: frc@kab-bolig.dk (Frank)

Midtpunktet kan spare energi ved at
sænke spændingen til lysarmaturer
i P-kældre under samtlige blokke.
Ved at gennemføre projektet viser
overslagsberegninger, at Midtpunktet kan spare ca. kr. 260.000,- om
året på elregningen.

Yderligere samarbejde i BR-FU sker
via indbyrdes mail-kontakt.

Projektet omfatter:
 Udstyr til at sænke spændingen.
 Rengøring af alle armaturer og
udskift af alle lyskilder til nye.

VARMEØKONOMI

Udgifterne for at ændre anlægget
kan overslagsmæssigt gøres op til
ca. kr. 1.000.000,- inkl. moms.

Status pr. 31. august 2009:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Underskud

kr.
kr.
kr.

1.516.439,1.459.616,56.823,-

Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Den simple tilbagebetalingstid er
således ca. 4 år.
I tilgift opnår Midtpunktet:
 En forventet éngangsindtægt på
ca. kr. 40.000,- ved at sælge
CO2-besparelsen.
 En forventet besparelse som følge
af længere levetid på lyskilderne.

BLOKRÅDSSAGER
Sænkning af spændingen vil nedsætte lyset fra lyskilderne en smule.
Rengøring af alle lysarmaturer og
udskift af lyskilder til nye vil imidlertid kompensere for dette, så den
resulterende lysintentitet vurderes
at blive tæt på det, som ses i dag.
Entreprenøren tilbyder at finansiere
projektet mod at Midtpunktet betaler halvdelen af den opnåede besparelse i en periode af 12 år.
TMU’s vurdering er imidlertid, at
Midtpunktet er bedre tjent ved at
gennemføre projektet som egenfinansiering over driftskonto 111.
I begge tilfælde vil der ikke være
huslejekonsekvenser.
TMU indstiller, at projektet gennemføres som egenfinansiering over
konto 111, – alternativt, at projektet
gennemføres
som
entreprenørfinansieret.
I tilfældet at afstemningstema 1 ikke vedtages, stemmes om afstemningstema 2.
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet følger TMU’s indstilling
om at gennemføre projektet som
egenfinansiering.
Afstemningstema 2:
Blokrådet følger TMU’s alternative
indstilling om, at projektet gennemføres som entreprenør-finansieret.

BR-MØDE 420

BR-sag 420.c:
Ændring i leje af Beboerhotellet
Forslagsstiller: Boligudvalget
Da Beboerhotellet er blevet renoveret og fremstår i nydelig og indbydende stand, indstiller Boligudvalget
at lejen ændres fra 60 kr. til 100 kr.
pr. nat.
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet godkender forhøjelsen.

VANDSTATUS
Første delmål er at spare
15% i forhold til referenceåret 2006/07.
Situationen pr. 31. aug. 2009:
Juni - august 2006:
52.144 m3
Juni - august 2008:
Juni - august 2009:
Besparelse i forhold til
sidste år:
Besparelse i forhold til
referenceåret:

50.372 m3
46.310 m3
ca. 8 %
ca. 11 %

Èn m3 vand koster kr. 65,-.
I forhold til referenceåret udgør årets
besparelse
ca. kr. 379.000,Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 419 3. september 2009

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
(Jakob/161B)
Godkendelse af dagsorden
(Godk. u/bemærkn.)
Godkendelse af referat fra august 2009
(Godk. u/bemærkn.)
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
(afstemning:)
a. Forbud mod kamp- og muskelhunde
(23/4/0)
b. Begrænsning af huslejestigninger
(trukket)
c. Fjernelse af girafhalse
(10/16/4)
d. Etablering af pølse/grillvogn i Farum Midtpunkt
(2/26/2)
6. Eventuelt

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Martha
Ole
B
Anni
C
Ole
Ellen
11
Thomas
Steffen
15
Eva
Sabine
16
Trine
21
Niels
22
Synnøve
Johanne
24
Lillian
Thomas
25
Christian

Adr. Telefon
204C
214F
22C
4G
6F
27E
28B
71B 51148841
74E
82F
112E
116F
121F
138B
143F
149D

Blok Navn
26
Jakob
Bente
31
Erling
35
Anne-Sofie
Mogens
41
John
Torben
42
Niels
Mads
43
Luis
Søren
44
Jytte
Otto
45
Eva
Gudmund

Adr.
161B
168D
229A
266D
279E
406F
403D
414F
417F
426E
421F
433A
435D
448A
448A

Telefon
44955868
44952475
44882229
44954230

72404470

Uden stemmeret:
Frank Carlsen, KAB

1. Godkendelse af dirigent
BR-FU foreslog Jakob/161B, som
blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af
referat fra august 2009
Godkendt med flg. bemærkning:

2. Godkendelse af dagsorden
BR-sag 419.b udgår. Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.

Christian/FAU – side 22, planterne er
gode nok. De havde bare ikke udviklet sig tilfredsstillende.
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4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret
Farvel og tak – og velkommen
Jakob fra blok 26 er udtrådt af BRFU og erstattet af Thomas fra blok
24. Tak for et rigtigt godt samarbejde
til Jakob og velkommen til Thomas.
BR-sag 419.b udgår
Blok 44 har meddelt BR-FU at sagen
trækkes.
Manglende blokregnskaber
Blok 12, 13, 23, 32, 34, 36, 42 og 46
har endnu ikke indleveret årsregnskaber.
Opsigelse af lejemål
Alko-ambulatoriet har opsagt deres
lejemål pr. 1. december 2009.
Ændret anvendelse
af daginstitutioner
Furesø Byråd godkendte den 26. august 2009 at Tumlebo og Skattekisten fraflyttes – besparelserne indarbejdes i budget 2010. Begge institutioner er beliggende i Farum Midtpunkt. Mellem kommunen og Furesø
Boligselskab/KAB er indgået en kontrakt på de pågældende lejemål. Kontrakterne på institutionslejemålene
udløber i 2014.
Nyt fra Ejendomskontoret
Renoveringsarbejder
Arbejdet på de 10 lavtage er afsluttet.
Pihl Coating arbejder fortsat på udbedring af skaderne på soklerne ved
terrasseinddækningerne.
Arbejdet
forventes færdigt ultimo september –
primo oktober 2009.
Driften er i gang med efterisolering af
faldstammer i P-kældrene. I samme

arbejdsgang bliver varmefølerne eftergået.
Vandmålersagen er afsluttet
Fejl- og mangelliste er nu udbedret.
Utæt vandrør ved Blok A/nord
Vandværket er i gang med udbedring
af skaden. Der har været lukket for
vandet i blok A nord i dag.
Hærværk og tilkendegivelser
Op til og efter sommerferien har været fald i blandt andet svineri på de
indvendige gangstrøg, i Paltholmterrassernes nordende. Dog er i samme
periode sket en stigning i antallet af
indsparkede
hoved-/pulterumsdøre
og smadrede ruder. Udviklingen følges nøje i samarbejde med kommune
og politiet, og der gøres alt for at
bremse udviklingen.
Rygterne lader vide, at politiet har
udstedt de første ”tilkendegivelser” –
på jævnt dansk dummebøder. Et par
unge overholdt ikke rygeforbuddet på
indre gangstrøg – det kostede hver
500 kr. i bøde.
4.c Andre udvalg
Spørgsmål til Bolignetudvalget fra
blok A
Blok As Husmøde undrer sig over, at
der i forbindelse med installeringen af
det nye bolignet ikke bliver tilbudt
installation af separat internet til underetagerne.
Der er mange beboere, der er afhængig af at kunne leje deres underetage
ud. Og de fleste er nok ikke interesserede i at dele internet med deres logerende.
Problemet blev da også taget op på
informationsmødet, der blev afholdt
inden bolignetsagen blev fremsat som
BR-sag. På mødet var der flere beboere, der gjorde opmærksom på, at der
var behov for at kunne adskille inter11

nettet til underetagerne. Udvalget
svarede: At man ville finde en løsning
eventuelt som tilvalg, hvor man så
måtte betale ekstra for en sådan installation.
Blok As Husmøde vil derfor gerne vide, hvad der blev af denne løsning?
Svar fra BNU: Ekstraydelser som flere stik vil blive tilbudt efter at alle
blokke er blevet kablet. Det er for at
få klare linjer når det færdige projekt
afleveres uden at skulle debattere om
diverse problemer og forsinkelser
skyldes sådanne ekstraarbejder.
Vi har endnu ikke fået en pris for
ekstra stik men det er lige på trapperne. Der er foretaget prøveinstallation i 2 lejligheder.
Alle lejligheder får som bekendt
gratis adgang til Internet. Selvom
man etablerer flere stik så vil lejligheden stadig fremstå som en overfor
omverden. Der vil altså kun være en
IP adresse og alle stik vil køre samme
hastighed såfremt man vælger at opgradere hastighed. Men det burde ikke skabe problemer da man ikke betaler for trafik. Det er for dyrt at oprette fremlejede værelser som separate abonnementer.
Ud over at betale Dansk Kabel TV
for at etablere ekstra stik, så kan
man vælge at installere trådløst netværk eller at trække kabler selv.
På vegne af bolignetudvalget, Baldur
Bolignettet generelt
Forbløffende mange beboere rydder
ikke boligen i det omfang, der er angivet på tegningen, der er vedhæftet
14 dages varslingen. Den manglende
rydning er et stort problem og kan
ende med at blive en bekostelig affære. Beboere der eksempelvis har problemer med at få skubbet vaskemaskine mv. ud fra arbejdsområdet kan
få hjælp, men det kræver de henvender sig til Bent (blød gårdmand) et
12

par dage før deres bolig skal kables.
Bent træffes på telefon 2058 6048.
4.c Beboere
Valgmøde med Byrådskandidater
boende i FM
Medio juni forespurgte jeg BR-FU om
mulighed for valgmøde udover det
traditionelle som Blokrådet arrangerer i forbindelse med valg til Byråd.
Krav til paneldeltagere på dette ekstra
valgmøde er, at kandidater er boende
i FM.
BR-FU meddeler, at sådant arrangement betinger en BR-sag. En afgørelse der undrer, hvorfor Blokrådet
bedes kommentere det nødvendige i,
at der skal rejse BR-sag for arrangement der kun er brug af Blokrådssalen og annoncering sammen med annoncering af det traditionelle valgmøde.
I skrivende stund vides, at 8 FMbeboere repræsenterende 4 partier
kandiderer til byrådet.
Mogens/279E
Debat om meddelelser fra
Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret
Trukket BR-sag
Verner/433A – det er mig og ikke
blok 44 der trækker BR-sagen. Min
begrundelse herfor er, at sagen ikke
er lovlig i henhold til gældende forretningsorden, og at der er andre muligheder for besparelser.
Otto/435D – når der er indgået et
budget, skal det overholdes. Som det
er nu, undergraves budgettet hver
gang Blokrådet vedtager sager med
huslejekonsekvenser. På den måde
oparbejder vi et driftsunderskud som
det efterfølgende år fører til huslejestigning.
Thomas/27E – Alle sager der er vedtaget i Blokrådet, er gennemført demokratisk.

Steffen/28B – Det vi vedtager ad hoc,
gælder først i næste budgetår.
John/Furbo – Den sikreste måde at
undgå stigninger på er, at Blokrådet
stemmer nej. Mig bekendt har Farum
Midtpunkt ikke siden 1985 leveret et
årsregnskab med underskud.

Debat om meddelelser
fra andre udvalg
Bolignettet
Inga/BR-sekretær – opsummerede
BR-sag 406.a: Bolignet i Farum Midtpunkt, hvoraf det blandt andet fremgår at ”der bliver sat nye TV-stik på
ved siden af alle eksisterende stik…

Sabine/74E – Den der har forstand
på delene, kan melde sig ind i driftsbudgetudvalget.

Der installeres et netstik i hver lejlighed. Herfra kan man selv trække
netkabel rundt i lejligheden.”

Anni/42C – Efterlyste mere uddybende regnskaber, eksempelvis skulle det
fremgå hvornår gælden var tilbagebetalt.

ENERGIHJØRNET

Mads/417F – Beløbet i rubrikken
huslejekonselvenser er en anskueliggørelse af hvad det indebærer i kr. at
få sagen gennemført.

Varmeforbruget i oktober…
….........pas på!!!!!
Oktober er svær at håndtere energimæssigt.

Opsigelse af lejemål
John/Furbo – Vi er i forhandling med
kommunen om en videreførelse af lejemålene på andre betingelser. Lejekontrakten udløber først i 2014. Vi
skal under alle omstændigheder holdes skadesløs, og vi kan ikke indgå
aftaler uden om Blokrådet. Hvis der
er ønske om at benytte lokaler til undervisning/skole, skal det eksempelvis være afklaret hvor frikvartererne
afholdes.

Nok er varmesæsonen i gang,
…….…og alligevel ikke rigtigt.
Derfor ser vi ofte overforbrug i oktober måned.

Pihl Coating
3-dages varslinger har vakt en del
undren og der var enighed om at de
har formuleret sig tåbeligt. Anbefalingen er, at man ringer på det angivne
nummer og får en individuel aftale.
Det har ifølge flere beboere været en
succes.

Budget:
Forbrug:

Vandmålere
Flere beboere sagde, at de havde klaget over målerne til Ejendomskontoret. Eksempelvis viste en måler 100
liters forbrug frem for 10 liter.

……………....Det er dig, der skal være omhyggelig med at fintilpasse i
egen lejlighed.

Frank/driftschef – Målerne er gennemgået teknisk.

v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

Det er som at køre bil med meget
kraftig motor på en strækning med
hastighedsbegrænsning.
……Nænsom fod på speederen!
Påstanden bekræftes i oktober
forbruget sidste år:
1.716 MWh
1.805 MWh

……….Pris kr. 64.000,Driftspersonalet gør sin del af arbejdet ved at afpasse varmetilførslen til
lejlighederne.

Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
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Flere beboere udtrykte
med monteringsarbejdet.

tilfredshed

deejere og andre skal opføre sig ordentligt.

Torben/TV-udvalget – Udvalget er nu
overflødigt og nedlægges på næste
BR-møde.

Don/Blok 14 – Det drejer sig om, at
husordenen og ordensreglementet
skal overholdes. I det nuværende har
vi et forbud mod kamphunde, men
ikke muskelhunde.

Otto/435D – spurgte til pakkeløsningen.
Mads/Bolignetfølgegruppen – TVpakkerne er YouSees standardpakkeløsninger.
Søren/421F – spurgte til aflåsningssagen.
Mads/Bolignetfølgegruppen – Vi har
set på løsningsmodeller. Vores rådgiver er nu ved at sammensætte et udbud.
Debat om meddelelser fra beboer
Mogens/279E – I FM er der flere
blandt beboerne som opstiller til
kommunalvalget. Vi kunne godt tænke os et møde, hvor der kun er adgang for kandidater der bor i Farum
Midtpunkt.
John/406F – Historisk har man aldrig beskyldt os for at favorisere vores
egne beboere i politisk sammenhæng.
Jeg kan ikke anbefale Blokrådet at
herboende favoriseres, de pågældende
kan jo selv invitere til private valgmøder.
5. Blokrådssager
BR-sag 419.a: Forbud mod kampog muskelhunde
Søren/Blok 43 – vores spørgsmål går
på hvordan man vil håndhæve forbudet.
Bente/168D – Hvorfor venter man
ikke på regeringens udspil?
Otto/435D – Det er at trække tingene
i langdrag. Jeg ser eksempelvis ofte
hunde på voldstien uden line. Hun14

Lillian/138B – Pladen/husordenen
på væggen ved opgangen trænger til
en opdatering.
Afstemning
Sagen blev vedtaget med 23 stemmer
for, 4 imod og 3 undlod at stemme.
BR-sag 419.b: Begrænsning af huslejestigninger
Sagen trukket.
BR-sag 419.c:
Fjernelse af girafhalse
Ole/TMU-konsulent – Udvalget foreslår girafhalsene fjernet da de ikke
længere har en funktion.
Sabine/Blok 15 – Vi stemmer for at
de bevares. Pengene kan bruges til
noget andet.
Flere gav udtryk for, at så længe der
ikke er planer om at udnytte rummet
til et eller andet genialt, skal girafhalsene blive stående. ”De er et markant
udtryk for FM-arkitekturen”, sagde
Steffen 28/B.
Otto/435D – Kan skakt-rummene
anvendes/ombygges til handicapelevatorer?
John/Furbo – Skakthullet er for lille
til elevator. Med henvisning til forsøget i blok 12 med handicapelevator
orienterede John om, hvordan vi i FM
konstant arbejder på at gøre bebyggelsen handicapegnet.
Eva/Blok 45 – Det lyder som om pengene går tilbage til TMU.

John/TMU – Pengene går i den store
kasse.
Afstemning
Sagen blev forkastet med 10 stemmer
for, 16 imod og 4 undlod at stemme.
BR-sag 419.d: Etablering af pølse/grillvogn i Farum Midtpunkt
Udsættelsesforslag:
”Blok 21 fandt at det ville være en
god ide med en gril/pølsevogn.
Husmødet besluttede derfor at få sagen udsat, så mulighederne bliver
klarlagt.
Sagsfremstillingen
giver
ikke
Blokrådet mulighed for at tage stilling
til placeringen af pølse/grillvogn i FM.
Tidligere erfaringer er ikke medtaget,
da Spisehuset havde en pølsevogn
blev passerende beboere generet af de
der benyttede stedet. Der vil også
kunne opstå støj- og lugtgener. Forretningsudvalget må sammen med
idemanden finde et egnet sted og få
forhåndsgodkendelse af kommunen,
samt fastsætte pladslejen. Eventuelt
kunne man finde et lejemål på gangstrøget. Dette må være forudsætninger for en relevant ny sag.”
Blok 21’s udsættelsforslag blev nedstemt. Forsamlingen gik direkte til
afstemning.
Afstemning
Sagen blev forkastet med 2 stemmer
for, 26 imod og 2 undlod at stemme.
6. Eventuelt
Niels/112E – spurgte til om KAB var
kommet nærmere en afklaring vedr.
PCB forekomster i fuger i Farum
Midtpunkt, jf. tidligere forespørgsel.
Verner/BR-FU – sagen blev drøftet på
BR-FU mødet i mandags. Når vi har
et svar, udsendes der en redegørelse
til samtlige husstande.

Bente/168D – Er det muligt at få opsat el-stik i P-kældre til opladning af
el-biler? Jeg forestiller mig en løsning
hvor der kan afregnes individuelt.
Daniel/426A – Jeg har læst om overfald, hvor politiet har fanget de unge.
Hvordan er det med konsekvenserne?
Frank/Driftschef – Vi følger med fra
sidelinjen, men vi skal vide hvem det
er for at kunne søge aktindsigt – derfor er det vigtigt at vi informeres løbende. De sager vi aktivt er på, afventer stadig en domsafsigelse.
Steffen/38B – spurgte til vedligehold
af hjemmesiden og dækning af tab fra
lejligheder som kommunen har anvist
lejere til, jf. byrådsbeslutning
Inga/Blokrådssekretariatet – en ny
hjemmeside har høj prioritet.
John/Furbo – KAB’s udlejningschef
er sat på sagen, og Furesø Boligselskab vil, hvis vi kan dokumentere tilsvarende tab, sende en regning til Furesø kommune til dækning af udgiften.
Otto/435D – Hvad har BR-FU tænkt
sig at gøre i anledning af, at der fremover skal betales moms af administrationsomkostningerne? Overvejer
man andre tiltag?
John/Boligselskabernes
Landsforening – Vi fik fjernet momsen på
gårdmændene, og det er stadig vores
håb at man får en lettelse. Der er
møde for alle boligselskaber i weekend i Hillerød hvor emnet vil blive
drøftet.
Niels/112E – Betaler man moms, kan
den også løftes.
Otto/435D – Vi kan ikke videresende
al momsen.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BACKGAMMON KLUBBEN
Sidste torsdag i måneden kl. 1900
i Seniorklubbens lokaler i nr. 215
Kontakt: Per, 4499 1157

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 / Mobil 2423 4106
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk

BEBOERHOTEL
Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 60 kr. pr. nat.

Personlige henvendelser:
Mandag
Torsdag

Leje sker gennem Ejendomskontoret. Værelserne er møblerede, har dynetæpper og
hovedpuder; toilet med håndbruser. Pænt,
men beskedent. Værelserne er røg- og dyrefrie.

Henvendelser på mail, telefon eller mobil:
Sekretæren træffes sædvanligvis
mandag – torsdag
0900 – 1600

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 /Fax 4495 6864
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat
mandage
1900 – 2000
samt
1900 – 1930
de dage, hvor der er blokrådsmøde.
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Don
64E
5090 7094
Thomas
143F 2711 7725
Gerd
206G 4495 4775
Verner
433A 5944 8787

Blok
14
24
A
44

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 13
01.06.10 – 02.06.11
Blok 23
01.09.10 – 02.09.11
Blok 36
01.03.10 – 28.02.11
Blok 43
01.12.10 – 30.11.11
Besked om medlemskab af BR-FU skal
gives i god tid, da turen ellers går videre til
næste blok.
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1200 – 1800
1400 – 1800

I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.
Endvidere laves annoncer og meddelelser
til ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering, husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser, sange, blok-hæfter og plastlaminerede dørskilte. Vi har også farveprintere i
både A4 og A3. Fax og email sendes og
modtages.
”BLØDE GÅRDMÆND”:
Bent
telefon: 2058 6048
Kirsten
telefon: 2058 6057
Træffes i Servicecentr. torsdag 1400 – 1800
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

0900 – 1800
1000 – 1400

DARTKLUBBEN
Nygårdterrasserne 228A
Farum Dart Klubs formål er at
fremme kendskabet til Dart
under Dansk Dart Union. Vi
spiller og hygger mandage og
torsdage 1930 – 2200. Medlemmer kan optages det år, de fylder 10 år.
Kontingent (½ år) 300,- kr. senior, 125,- kr.
junior (u. 16 år).
Formand: Karsten Jørgensen 267D, 4495
8426.

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Personlige henvendelser:
Mandag – fredag:
Mandag tillige:

0730 – 1000
1600 – 1900

Telefoniske henvendelser:
Mandag – torsdag:
Fredag:

1230 – 1430
1200 – 1300

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:
Telefon 7024 4510,
abonnementsnr. 18 20 30 40
FARUM ITV
Farum ITV sender døgnet rundt på kanal
68, frekvens 847. Farum ITV er bebyggelsens interne infokanal.
Henv.: BRs Sekretariat 4495 4887.
FISKEKLUBBEN
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
FORKORTELSER
BFU
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BNU
Bolignetudvalget
BR
Blokrådet
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
BSU
Boligsocialt Udvalg
BU
Bladudvalget
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
DBU
Driftsbudgetudvalget
DSVKU Det særlige Varmeklageudvalg
EJK
Ejendomskontoret
FAU
Friarealudvalget
FB
Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt

FV
HCU
HUU
KAB
KAU
KTU
LLO
MP
NB
SC
SH
SL
TMU
TVU
ØU

Fjernvarmeværket
Handicapudvalget
Hundeudvalget
Københavns Almindelige Boligselskab
Katteudvalget
Kulturudvalget
Lejernes Landsorganisation
Beboerbladet Midtpunktet
Nærbiksen
Servicecentralen
Spisehuset
Selskabslokalerne
Teknik/Miljø Udvalget
TV-udvalget
Økonomiudvalget

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642
Åbningstider:
Mandag, torsdag, fredag:

1100 – 1700

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
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 3363 1000
Mail: kab@kab-bolig.dk
KATTEPROJEKTET
Blokrådets projekt vedrørende vilde/
bortløbne katte. Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tamkatte
koster 75 kr. pr. påbegyndt døgn
i gebyr ved udlevering af katten til ejeren.
Henvendelse: Eva Binding, tlf.: 5114 8841,
Lis Caspersen, tlf.: 4495 4001
LITRA X
Nygårdterrasserne 228A
Klub for interesserede i jernbaner i
størrelse H0. Der
køres og bygges for medlemmer torsdage
kl. 1900 – 2200 samt efter aftale. Kontingent:
senior: 200,- kr. og junior: 100,- kr. pr. kvt.
Kontaktperson: Bo Damgård, 4495 0627.
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MISBRUGSAMBULATORIET
Paltholmterrasserne 13A
Telefon: 4499 6211
Åbningstider (telefonisk og personligt):
Mandag, og torsdag
0930 – 1200
samt mandag
1500 – 1730
Antabus udlev. mand. & torsd.

1500 – 1730

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

Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fredag kl. 1000 – 1200 og få varerne bragt om
eftermiddagen. Dankort-automat. Lynlotto
og tips. Købmænd: Seref og Ergin.

Ring 112
Ring 114

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i
pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes regelmæssigt.
Brevkassen ved Ejendomskontoret tømmes
mandag – fredag kl. 1730.
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.
Nøgler til elevatorer fås på Ejendomskontoret for 100,- kr.
Tilladelse til parabolopsætning fås hos
driftschefen i KAB.
Hunde- og kattehold skal tilmeldes lejemålet på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).
RADIOFREKVENSER
Frekvens
Program
88,40
Danmarks Radio 1 (S)
88,90
Danmarks Radio 4 (S)
89,90
Danmarks Radio 3 (S)
90,60
Sveriges Radio 1 (S)
91,60
Sveriges Radio 2 (S)
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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

0900 – 1900
0900 – 1800
0900 – 1600

POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

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

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. Pris: Weekend 750 kr., hverdage
600 kr. Depositum 600 kr.
SENIORKLUBBEN FARUM MIDTPUNKT
For alle borgere i Furesø Kommune over
50 år. Fast mødedag tirsdag kl. 1300 i nr.
215. Ring og hør om aktiviteterne og medlemskab hos formand Bjarne Stubbegaard,
119F, telefon 4499 0603.
SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon 4495 4967, 4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag 1200 – 2300
Fredag og lørdag 1200 – 0200
Søndag
1200 – 2100
Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan
spille backgammon og billard.
Restauratør: Ole Poulsen
SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE
vedrørende børn og unge:
Direkte telefon: 7216 4396
TV-FREKVENSER
Frekvens
Program
48,25
Disney Channel
175,25
ARD Tysk 1
182,25
Sverige 1 (S)
189,25
ZDF Tysk 2

Kanal
2
5
6
7

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

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

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

VEDR. MIDTPUNKTET NR. 420 OG 421
MP 420 husstandsomdeles 24.09.09
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

FM
RC Grafisk
1725
Farum Midtpunkt

12.10.09 kl. 1800: Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til MP 421, der udkommer 27.10.09.
Overholdes afleveringsfristen ikke, kan
Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: bladudvalget@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 cd-rom.
Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: sekretariatet.
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!

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK
Officiel hjemmeside med nyt om Farum
Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboerdemokratiet, praktiske oplysninger m.v.

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.

Henv.: Blokrådets Sekretariat.

KALENDER FOR OKTOBER 2009
01.10.2009

Blokrådsmøde

kl. 1930

Servicecentralen

00

Servicecentralen

12.10.2009

Deadline MP 421

kl. 18

27.10.2009

MP 421 udkommer

Husstandsomdeles
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