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MIDTPUNKTET 437

PENSIONISTSKOVTUR
FREDAG DEN 13. MAJ 2011
Af Anette Ågård Nielsen, Furesø Boligselskab
Furesø Boligselskab indbyder pensionisterne i Farum Midtpunkt,
Nordvænget og Sportsvænget til en forårstur ud i det lysegrønne.

AFGANG:
fredag den 13. maj 2011
kl. 800 fra Ryttergårdsvej nr. 60
og
kl. 815 fra busstoppestedet foran Vestblok A i Farum Midtpunkt
ved indkørslen til Bybækterrasserne.
Der bydes på frokost med øl og snaps samt eftermiddagskaffe og en lille
én. Vi er hjemme igen ved 1700 – 1800 tiden.
TILMELDING INDEN FREDAG DEN 6. MAJ 2011:
Farum Midtpunkt: Ejendomskontoret
tlf. 4434 0910
Nordvænget:
Ejendomsmester Boye Korndal tlf. 4495 0673
Pensionistskovturen er et tilbud til Furesø Boligselskabs beboere.
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Husdyrhold – sådan gør vi
Af Gerd, 206G
I Farum Midtpunkt må beboerne
holde husdyr inden for husordenens
og hundelovens grænser.

Katte skal holdes på eget område på
udearealer skal de føres i snor eller
holdes i boks/bur.

Det betyder, at større dyr - som
hunde og katte - skal tilmeldes lejemålet og afmeldes ved dødsfald
eller fraflytning.

HUNDELOVEN vedtaget d. 4. juni
2010

Husordenen i FM påbyder, at ALLE
hunde skal føres i snor på boligafdelingens arealer, samt at dyrets afføring skal samles op – der er hundeposestativer flere steder i bebyggelsen, desuden kan man ved henvendelse på ejendomskontoret få hundeposer. Poserne må gerne smides i
bebyggelsens papirkurve.
I lydvolden ud for blok 16 er der
indrettet en hundelegeplads, hvor
hunde må være uden snor; på
Birkhøjmarken gælder hundelovens
regler om, at hunde må være løse
under kommando dvs. at ejeren/lufteren har hunden under
kontrol.
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§1
I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, som
ændret ved § 4 i lov nr. 554 af 24.
juni 2005 og § 17 i lov nr. 538 af 8.
juni 2006, er følgende ændringer
vedtaget 4. juni 2010:
1. § 1, stk. 1, affattes således:
»Besidderen af en hund skal sørge
for, at hunden, inden den er 8 uger
gammel, er mærket og registreret.
Besidderen af en hund skal endvidere sørge for, at hunden, fra den er
4 måneder gammel, bærer halsbånd
forsynet med et skilt, der angiver
besidderens navn og adresse.«
Desuden skal alle hunde være ansvarsforsikrede senest fra 4 måneders alderen.
Stk. 1. Besiddelse og avl af følgende hunde er forbudt:
1) Pitbull terrier.
2) Tosa inu.
3) Amerikansk staffordshire terrier.
4) Fila brasileiro.
5) Dogo argentino.
6) Amerikansk bulldog.
7) Boerboel.
8) Kangal.
9) Centralasiatisk ovtcharka.
10) Kaukasisk ovtcharka.
11) Sydrussisk ovtcharka.
12) Tornjak.
13) Sarplaninac.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 finder
tillige anvendelse for krydsninger,
hvori de nævnte hunde indgår.
Stk. 3. Erhvervsmæssig indførsel
af hunde, der er omfattet af stk. 1
eller 2, er forbudt.
§ 1 b. Hunde, der holdes eller indføres i strid med § 1 a, aflives ved
politiets foranstaltning.
Stk. 2. Er der tvivl om, hvorvidt en
hund tilhører en af de racer eller
krydsninger heraf, som er omfattet
af § 1 a, kan politiet stille krav om,
at besidderen dokumenterer hundens race eller type.
Stk. 3. Hvis besidderen ikke straks
kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation, jf. stk. 2, træffer politiet
foranstaltninger med henblik på
midlertidigt at fjerne hunden fra besidderen.
Stk. 4. Har besidderen ikke inden
for en frist, som politiet fastsætter,
fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at hunden ikke tilhører en af
de racer eller krydsninger heraf,
som er omfattet af § 1 a, anses
hunden for at være holdt i strid med
§ 1 a.«
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1.
juli 2010.
Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden
ophæves bekendtgørelse nr. 748 af
14. november 1991 om forbud mod
hold af særligt farlige hunde.
Stk. 3. Bestemmelsen i § 1, stk. 1,
1. pkt., i lov om hunde som affattet

ved denne lovs § 1, nr. 1, omfatter
hunde, der er født efter lovens
ikrafttræden.
Stk. 4. Personer, som den 17.
marts 2010 besidder hunde omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3-13, i lov om
hunde som affattet ved denne lovs
§ 1, nr. 3, eller krydsninger, hvori
de nævnte hunde indgår, kan fortsat besidde disse. Sådanne hunde
må dog ikke overdrages. På gader,
veje, stier, pladser m.v., der er åbne
for almindelig færdsel, skal hundene
føres i bånd og være forsynet med
forsvarlig, lukket mundkurv. Kravet
om, at hundene skal føres i bånd,
gælder ikke i skove, hvor ejeren har
givet tilladelse til, at hunde kan
færdes uden bånd. Båndet skal være en fast line med en maksimal
længde på 2 m.
Stk. 5. Med bøde straffes den, der
overtræder stk. 4.
Ovennævnte er et udpluk af lov
om hundehold, den er selvfølgelig
også gældende i Farum Midtpunkt!!!
DERFOR: Hold din hund i snor –
tilhører den en af de 13 racer eller
er en nok så lille smule blandet med
en af disse, skal den være iført
mundkurv.
Husk at tilmelde dyret på ejendomskontoret!
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2010 – 2011
Forventet

5000
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Aktuelt

2009-10

Vurdering af februar måned:

februar gav lige som januar
en besparelse på ca. 8 % i
forhold til budgettet.
- fortsat gode takter!

3500

MWh

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i februar var på
Budgettet for februar var på
Besparelsen var således på
I februar måned blev der igen brugt 8
% mindre fjernvarme end afsat i budgettet. Derfor kan der lægges lidt mere
til side på a conto varmeregnskabet, så
den samlede besparelse for året ind til
nu er på ca. kr. 333.000,-.
– Det er som sidste måned ganske flot!
Det faktiske graddagetal for februar var
på 472, hvor ”normal februar” er på
486 – altså var februar også tæt på det
normale. Og skal vi endelig korrigere
for den lille forskel i graddage, bliver
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3.263 MWh (megawatt timer)
3.541 MWh
278 MWh
den energistyringsmæssige besparelse
ca. 6 %.
Når dette blad læses, nærmer vi os
april måned.
Og selv om april måned kan være kold,
er det den første forårsmåned, så vi
kan også være heldige, at det varme
vejr har gjort sin entre – og så er det, vi
skal passe på åbne vinduer/døre, der
kan åbne vores termostatventiler, så
radiatorerne kører på fuldt drøn
– det er dyrt!!!

HYGGELIGT SAMVÆR

SENIOR KLUBBEN
Mødested for de over 50-årige
Fast mødedag: tirsdage - kl. 13
Sted: Nygårdterrasserne 215
1. tirsdag i måneden spiser vi frokost sammen - madpakker medbringes klubben giver snaps.
2. tirsdag i måneden er der bankospil, med mange flotte gevinster.
3. tirsdag i måneden er der igen madpakkedag.
4. tirsdag i måneden - debatdag.
5. tirsdag i måneden - intet fast.
Der afholdes - påskefrokost den 2. april 2011, pinsefrokost lørdag den 7. maj
2011, Sankt Hans fest torsdag den 23. juni 2011, sommerfest, fødselsdagsfest
og nytårskur. Der arrangeres også ture ud af huset.
Samvær, hygge og omsorg for hinanden betyder meget for vores klub liv. Der
er mulighed for at spille billard, dart, kortspil med videre.
Er du interesseret? Så kom og besøg os en tirsdag kl. 13 - eller ring til vores
formand Aase Dahl. tlf. 4029 5595
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DEBAT…
LUSK, SNYD eller SMART!
Ved
behandling
af
budget
2011/12 var der ønske på konto
119, 8158 med
teksten:
Hastighedsdæmpende foranstaltninger FAU, 136.000 kr.
På forespørgsel oplyste forslagsstiller, at det er til forsøg på 1 stamvej.
Da der er 4 stamveje rejser det
spørgsmålet om det er ærlig snak,
at fremsætte forslag uden oplysning

om, at det kan medføre tilsvarende
udgifter på de tre øvrige stamveje. Forhåbentlig vil det fremgå når
der rejses BR-sag for frigivelse af
beløbet. Det er ønskeligt, at det af
budget fremgår, at det er for én
stamvej og kan blive 4 gange så
dyrt.
Mogens/158 B

BR-SAG 437.b - KOMMENTAR TIL MOGENS SAGSFREMSTILLING
TMU har i flere år arbejdet med affaldsproblematikken i FM.
På blokrådsmøde 422, den 1. december 2009 - fik vi vedtaget en
sag, der fjernede storskraldscontainerne, da de fungerede uhensigtsmæssigt.
Samtidigt fortsatte arbejdet med at
finde egnede løsninger. I efteråret
2010 nåede vi så langt, at vi nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde den endelige løsning til en
blokrådssag.
I øvrigt har vi i TMU præcedens for,
at vi, når vi i TMU nedsætter arbejdsgrupper, har tillid til, at de
yder et stykke arbejde som aftalt og
kører sagen hele vejen.

Det har aldrig været skik, at sagen
skal genbehandles i hovedgruppen,
resten af TMU orienteres og kan
komme med kommentarer undervejs, men det er arbejdsgruppen,
der fører sagen til Blokrådet etc.
I lige netop denne sag har TMU deltaget i et BR-FU møde den 22. november 2010. Arbejdsgruppen plus
Mogens og jeg deltog.
Arbejdsgruppen fortalte om deres
arbejde og fremlagde deres forslag, FU anbefalede, at vi hurtigst
muligt fik sagen i gang, da det er et
problem i mange lag med det nuværende system.
Mogens kom heller ikke da med
indsigelser.
Venlig hilsen Gerd/206G
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BR-FU & EJENDOMSKONTORET
SØRG FOR AT VANDET KAN LØBE FRIT NED I KLOAKKEN
April byder ofte på meget regnvejr – og det er derfor meget vigtigt at sikre sig,
at afløbet fra terrassen er fri for gamle blade og andet planteaffald.
En langskaftet skovl fra legetøjsforretningen passer perfekt til afløbsrenden.
GARAGEBURENE ER TIL INDREGISTREREDE BILER
Gårdmandsformanden har indledt en ny runde, hvor han blok for blok gennemgår garageburene. I skrivende stund har han desværre brugt masser af
timer på at registrere ting der ikke må stå i dem.
Så, skynd jer at få ”skramlet” væk, inden I får et brev fra Ejendomskontoret.

Regler for garageburene
Af Blokrådssekretariatet
Garageburet må kun benyttes til parkering af lejerens motorkøretøj.
Der må kun opbevares følgende i buret – indregistrerede biler, indregistrerede campingvogne, indregistrerede anhængere, indregistrerede motorcykler, knallerter og scootere. Der skal være nummerplader på alt foranstående.
Derudover må opbevares én tagbagagebærer eller tag boks pr. plads samt 4
vinter- eller sommer dæk. Der må endvidere stå én motorcykelcontainer efter nærmere aftale.
Vask og reparation af motorkøretøjer må ikke foretages i garageburet.
Buret skal renholdes af lejeren. Buret skal til enhver tid fremstå ryddeligt
og pænt fejet.
Der må ikke opbevares cykler, uindregistrerede knallerter, barnevogne eller
lignende i buret.
Man kan søge om dispensation hos Blokrådets Forretningsudvalg til at opbevare el-kørestole og lignende i garageburet.
Leje af garage bure sker ved henvendelse til Udlejningsområdet i KAB, tlf.
33 63 12 31. Opsigelsesvarslet er en måned til den 1. i en måned.
Garageburene lejes kun ud til beboere i Farum Midtpunkt.
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VARMEØKONOMI

ENERGIHJØRNET

Status pr. 28. februar 2011:
Variabel fjernv.
kr. 13.462.494,A conto rådighed kr. 13.795.679,Overskud
kr.
333.185,-

Graddage hva’fornoget?
(fortsat fra sidste måned)

Så blev der lagt lidt mere til side:
Midtpunktet brugte i februar måned
ca. 8 % mindre fjernvarme end afsat i
budgettet.
Derfor er der lagt lidt mere til side, så
a conto varmeregnskabet nu viser
overskud på ca. kr. 333.000,-.
Det luner fortsat!

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

Situationen pr. 28. februar 2011:
3

161.337 m
135.426 m3
119.189 m3
ca. 12 %
ca. 26 %

Som

tidligere anser vi, at den reelle
besparelse er ca. 4 % - point mindre,
da en del af besparelsen skyldes de
p.t. mange tomme lejligheder.
Tages der højde for dette, kan årets
besparelse i forhold til referenceåret
gøres op til ca. kr. 2 mio.
Én m3 vand koster kr. 57,50.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Rigtigt! … Men det, vi ser på, er en
driftssituation.

Og her er det fjernvarmbidraget, der
bringer inde temperaturen op på 17o
C.

VANDSTATUS

Besparelse
i forhold til sidste år:
Besparelse
i forhold til referenceåret:

Hvorfor 17o C? … vi har da behov for
20 - 22o C i vores boliger!

Hvor meget fjernvarme vil det være
rimeligt at bruge til opvarmning ved
de ude temperaturer, der nu måtte
være i den aktuelle periode?

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

Juni 06 – feb. 07: (ref.)
Juni 09 – feb. 10:
Juni 10 – feb. 11:

I sidste måned blev det her i Energihjørnet forklaret, at opgørelsen af
graddage tager udgangspunkt i en
inde temperatur på 17 o C.

Resten af vejen til 20 - 22o C kommer
fra det vi kalder gratis varme … varme fra lyskilder, TV, kogeplader og
andre el forbrugende genstande. Og
så afgiver vi som individer også selv
noget varme.
Er vi ikke hjemme og producerer den
nødvendige ”gratisvarme”, har varmeanlægget selvfølgelig kapacitet
nok til at opretholde en inde temperatur på 20 - 22o C.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 437.a: Genindførelse af
tilladelse til husdyrhold
Forslagsstiller: BR-FU
Gennem flere år har der været tvivl
om husdyr tilhørende beboere i Farum Midtpunkt skulle være tilmeldt
lejemålet.
Tvivlen er sandsynligvis opstået ved,
at Blokrådet - i november 2006 ved
vedtagelsen af BR-sag 388.b - besluttede at afskaffe husdyrtilladelserne og overføre katte- og hundereglementerne til husordenen.
I gældende HUSORDEN – vedr. husdyr i Farum Midtpunkt (tillæg til
Midtpunktet 413) står da også, at
”Blokrådet har vedtaget at afskaffe
selve udstedelsen af husdyrtilladelser.” (side 1)
Blokrådet vedtog imidlertid i 2009 i forbindelse med behandling af forslaget om ”Forbud mod kamp- og
muskelhunde” (BR-sag 419.a) - et
afstemningstema, lydende på at:
”Blokrådet vedtager forbud mod
hundehold af ovennævnte racer samt
blandinger af dem. Allerede herboende hunde skal være tilmeldt lejemålet.
Alle hunde skal føres i line når de
færdes på Farum Midtpunkts arealer.”
(jf. Midtpunktet 419, side 14)
Med denne vedtagelse besluttede
Blokrådet at husdyr (hunde) skulle
tilmeldes lejemålet.

BR-MØDE 437

I praksis betyder det, at man skal
aflevere en skrivelse på ejendomskontoret med dyrets data – køn,
fødselsdato og – år samt race og
adresse. Tilsyneladende har de færreste beboere i Farum Midtpunkt
været vidende om, at deres husdyr,
skulle registreres på ejendomskontoret.
For at skabe klarhed over og lovliggøre husdyrhold anbefales blokrådet
at vedtage genindførelse af tilladelse
til husdyrhold i Farum Midtpunkt.
For beboere der allerede har husdyr
udløber fristen for indhentelse af
tilladelse til husdyrhold den 15. juni
2011. Tilladelsen til husdyrhold betragtes herved som tillæg til lejeaftalen.
Ansøgningsskema om tilladelse til
husdyrhold kan hentes på Ejendomskontoret.
Huslejekonsekvenser:
Ingen – Ejendomskontoret/KAB har
fortrykte blanketter, der kan anvendes til formålet.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager at genindføre tilladelse til husdyrhold, jf. ovenstående.
BR-sag 437.b: Nej til Midtpunktet
som affaldssorterings-, genbrugsog losseplads
Forslagsstiller: Mogens/158B
Nej tak til manipulering.
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BLOKRÅDSSAGER
Nej tak til FM som genbrugsplads.
Nej tak til FM som losseplads.
Nej tak til vendeplads(er) fyldt op
med containere.
Nej tak til vendeplads(er) med støjende affaldsbehandlende maskiner
og værktøjer.
Ja tak til beboerdemokrati.
Ja tak til redelig sagsbehandling.
Ja tak tak til ærlig sagsfremstilling.
Ja tak til Midtpunktet som et godt
sted at bo.
Ja tak til Midtpunktet som tiltrækkende og attraktiv bebyggelse.
Begreberne 'uklædeligt' og 'manipulerende' burde ikke forekomme i debat i Midtpunktets beboerdemokrati. Beklageligvis karakteriserer det
bedst BR-sag 436c der omdanner
Midtpunktet til affaldssorteringsgenbrugs- og losseplads.
Da TMU møde 15/2 var i opbrud
foreviste Hans/TMU/FAU og formand
for
afd.bestyrelsen
og
Frank/KAB, skitse til affaldssortering.
At det viste sig at være BR-sag kom
som en overraskelse da emnet ikke
var behandlet i TMU. Dette til trods,
angives 'Arbejdsgruppen/TMU' som
forslagsstiller til BR-sag 436c.
Nævnte arbejdsgruppe, der består af
Frank/KAB, Mogens Nesbitt/Ejdk,
Hans/TMU/FAU og formand for afd.
bestyrelsen, blev nedsat ved TMU
møde november med opgave, at
analysere og komme med løsningsforslag på affaldsproblematik.
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BR-MØDE 437

De to førstnævnte personer er medarbejdere, hvis opgave det er at bibringe det bedst mulige grundlag for
udvalgsbehandling, hvorefter det er
udvalget der formulerer og fremsætter BR-sag.
At Hans fremsætter BR-sag 436c
uden behandling i TMU og angiver
forslagsstiller at være 'Arbejdsgruppen/TMU', er kritisabelt og ikke beboerdemokratiet værdigt.
Formandens forslag er en voldsom,
uskøn og brutal løsning der nedgør
Midtpunktet og er til betydelig gene
for
beboerne
og afskrækkende
for mulige tilflyttere der ikke ønsker
at bo på en genbrugs- og losseplads.
Regnskab 2009/10 viste tab for
manglende udlejning på 5,3 mio. Et
beløb der forventes større for
2010/11. Og vil sikkert vil stige
endnu mere, hvis Midtpunktet
fremstår som genbrugs- og losseplads.
Skal der tages hensyn til beboere
med børn, til A-mennesker, til Bmennesker, til beboere der arbejder
hjemme, til pensionister. Beboerhensyn synes at være fraværende i
formandens forslag der omdanner
Midtpunktet til
affaldssorteringsgenbrugs- og losseplads.
Kritik af BR-sag 436.c
Sagens
overskrift
er 'Midlertidig
genbrugsplads'. Afstemningstema er
'permanent genbrugsplads'. Lusk
eller manipulering?

BLOKRÅDSSAGER
I sagens beskrivelse anvendes
'permanent' og 'midlertidig' på skift.
Lusk eller manipulering?
Ligeså er økonomien pakket ind
med ord om, at FURBO forventes at
betale. Igen manipulering da FURBOs midler primært er FM huslejekroner. Lusk eller manipulering?
Der savnes oplysninger om omkostninger forbundet med støjdæmpende foranstaltninger og investeringer i el-drevne køretøjer, trucks
og værktøjer.
Der savnes oplysninger om antal
tilkørsler dagligt med affald og antal
afhentninger med store containerlastbiler.
Der savnes oplysninger om antal
timer, hvor der dagligt er aktiviteter
på satellit og på sorterings- genbrugs- og losseplads.
Der savnes oplysninger om nødvendigt antal containere og værktøj
som der står i forslaget.
Er det 8, 10 eller 12 containere. Er
værktøj komprimatorer,
kraner,
trucks eller - ja, det kan være hvad
som helst.
Der savnes oplysninger om støjniveau.
Der savnes oplysninger om hvor
mange timer og på hvilke tidspunkter der skal arbejdes med bearbejdning af affald.
Der savnes oplysninger om hvilke
andre løsningsmuligheder der er
vurderet.
Der savnes oplysninger om formål
og resultat af møder med Furesø

BR-MØDE 437

Kommune, med Vestforbrænding og
med konsulentfirma.
Det fornemmes, at disse møder har
været drøftelser for håndtering af
forud besluttet løsning. Nemlig, omdannelse af Farum Midtpunkt til
sorterings- genbrugs- og losseplads.
Det synes ikke at have været tilfældet, men været klædeligt, hvis møder havde været for undersøgelse af
andre muligheder.
Andre løsningsmuligheder
Tiltag for begrænsning af affaldsmængde, nævnes ikke med et eneste ord.
Muligheder for decentrale placeringer i mindre og dermed mindre synlige containere, nævnes ikke.
Aflåsning af containere så tilførsel af
affald udefra undgås, synes ikke at
være overvejet.
Informationskampagne til beboere
for korrekt bortskaffelse af affald
synes ikke at være indgået i overvejelser.
Overvågning og reaktion ved overtrædelse af husorden, synes ikke at
have været overvejet.
Anvendelse af den nedlagte sugecentral, hvor affaldssortering kan
ske indendørs, synes ikke at have
indgået i vurdering af muligheder.
Venligst, lad Blokrådet få reel viden
inden der træffes beslutninger med
så indgribende betydning for Midtpunktets beboere. En indgriben der
sikkert betyder fravalg af mulige tilflyttere der ikke ønsker at bo på en
losseplads.
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BLOKRÅDSSAGER
Afstemningstema 1:
Blokrådet beslutter at nedsætte et
udvalg der skal behandle affaldsproblematik og fremlægge løsningsmuligheder
under
hensyn
til, at Midtpunktet skal være et
godt, beboervenligt sted at bo samt
være attraktivt og tiltrækkende for
nye beboere.

BR-MØDE 437

Afstemningstema 2:
Såfremt sagen falder ud til, at der
på Midtpunktets arealer skal anlægges større eller mindre affaldssorterings-, genbrugs- og losseplads
eller tilsvarende støjende og generende aktiviteter der medfører indgreb i bebyggelsens beboermæssige
kvaliteter, pålægges BR-FU, at lade
sådant afgøre ved urafstemning.

Med vedtagelse af denne BR-sag
sættes BR-sag 436c i bero. Ejdk,
udvalg og andre bidrager med eksisterende viden. Udvalget nedlægges
når opgaven er løst.
på – drengene er ret stolte over, at
have været med på projektet. Så,
mon ikke der bliver passet på trappen.
Tøndeslagning anno 2011

Naturtrappen
Alle drengene fra lommepengeprojektet, der har været med på anlægsarbejdet af Naturtrappen ved
”Voldanlægget,” har fået deres navn
”indgraveret” i et lille messingskilt.
Trappen er solid og behageligt at gå
14

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 436 3. marts 2011

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra februar 2011
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Konto 119 – TMU-sekretær
b. Driftsbudget 2011-2012
c. Midlertidig genbrugsplads
d. Indretning af Take away i Nærbiksen
e. Konto 112-0113 - Admin. omkostninger
6. Eventuelt

(Susanne/269B)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(ingen afstemning)
(19/3/2)
(18/6/1)
(17/3/4)
(11/7/7)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Tina
Gerd
Hans
Ellinor
C
Hannelore
11
Kirsten
Steffen
13
Anne Katrine
14
Don
16
Trine
21
Niels
Hedy
24
Thomas

Adr.
205C
206G
222F
227C
7E
34F
31C
51A
64E
82F
112E
104F
143F

Telefon
23604616
44954775
44955320
44954654
44955432
29915122
26719706
50907094

Blok Navn
25
Jes
26
Bente
Jakob
33
Inge
35
Sven
41
Torben
Claus
43
Søren
44
Jytte
Verner
45
Lars
Michael

Adr. Telefon
150D
168D
161B
262A
277A
403D
402F
421F
433A
433A
440A
441A

Gæster: Anne Brønnum/KAB
Til stede uden stemmeret: Palle Rye/Ejendomskontoret

1. Godkendelse af dirigent
Susanne/269B blev godkendt som
dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Sag. 436.e. blev på foranledning af
Jakob/Blok 26 rykket ind mellem

436.a og 436.b Dagsordenen blev
herefter godkendt.
3. Godkendelse af
referat fra februar 2011
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger.

uden
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4. Meddelelser og debat

Af Anders Larsen, Bymuren 93, Hvidovre:

4.a Indlæg fra gæster

Min kones far, der var ude at gå tur med min
kones hund blev den 8. februar overfaldet af to
muskelhunde som ejeren ikke kunne styre.
Min kones far forsøgte at beskytte vores hund
ved at løfte den op, men de væltede ham og
skambed vores hund, en yorkshire terrier som
var i snor, så den senere døde. Det skete i Farum Midtpunkt ved et grønt område.
Forholdet bliver politianmeldt, ligesom det vil
blive anmeldt til KAB.
Området er præget af kamphunde/ muskelhunde, som gang på gang overfalder små hunde,
trods det at man har bestemt, at sådanne hunde
er forbudt i den bydel.
Vores hund blev også overfaldet af en muskelhund i 2010. Dengang overlevede den med nød
og næppe; det gjorde den ikke denne gang.

4.b Blokrådets Forretningsudvalg

Ny Blok fra Nygårdterrasserne til
BR-FU
Tak til Susanne fra Blok 36 for indsatsen i BR-FU. Susannes funktionsperiode udløb pr. 1. marts hvorefter
Blok 35 skulle tage over. Mod forventning har de meldt fra og Blok 34
er kontaktet, hvis de også springer
over er det Blok 33 der står for tur
osv.
Besøg fra Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har gennemført tilpasset eftersyn af arbejdspladsen Farum Midtpunkt. Ingen påbud, dog
enkelte punkter som inden for 3 måneder skulle udbedres.
Praktikant
Jimmi Larsen starter på praktikplads
den 7. marts og samtidig vil vi oplyse
at driften er påbegyndt et samarbejde
med Ungehuset og Jobcenter Furesø
omkring løbende at modtage praktikanter. Driften vil ligeledes forsøge at
inddrage vores håndværksfirmaer i
dette men henblik på etablering af
lærepladser.
Driften
Vi arbejder intens på oprydning / opretning efter vinterens indtog, dog er
der en del afspadsering og ferie der
skal afvikles.
BR-FU HAR FRA MOGENS/158 B
MODTAGET FLG. INDLÆG:
1) BR-FU bedes redegøre for denne
begivenhed og dens konsekvenser
for hundejeren ved førstkommende
BRM - Mogens/158B

DEBAT: Farlige muskelhunde
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Svar:
KAB/Ejendomskontoret
og
BRFU/Blokrådssekretariatet er informeret om at Politiet har fundet frem til
overfaldshundens ejer, da vedkommende ikke har overholdt husordenen/gældende lovgivning er sagen
overgivet til KAB. Vi er vidende om at
Politiet har haft gerningshundens ejer
til afhøring, og at han bliver sigtet i
henhold til lovgivningen.
2) Kritik af håndtering af pcb
uden reaktion fra KAB, FURBO og
FM afd.bst/BR-FU.
Frederiksborg Amts Avis havde lørdag
12/2-11 fyldig omtale af pcb, hvor
Farum Midtpunkt og KAB blev voldsomt kritiseret. Groft og udokumenteret.
Læserbrev som reaktion på artiklen
blev ikke bragt i avisen, men besvaret
af ledende redaktionschef Michael
Degn, der indleder med ordene: 'Vores opgave er i denne sag – som altid –
at levere brugbar viden til vores læsere.'
Opfordring til KAB om at kommentere
de fremførte beskyldninger afvises

med ordene: '... vi kan under ingen
omstændigheder gå ind i den konkrete
sag.'
Opfordring til FURBO og FMs
afd.bestyrelse om reaktion, er - bortset fra Gerd der skrev, at hun 'blev ret
harm over de nævnte udgydelser' mødt med tavshed.
Set i relation til FMs ufortjente noget
blakkede omdømme og nuværende
udlejningsvanskeligheder, er det bekymrende, at hverken KAB, FURBO
eller FMs afd.bestyrelse/ BR-FU tager
til genmæle når der fremføres så negativ, kritisk og ikke dokumenteret
omtale af FM. Hvad mener Blokrådet?
Hilsen Mogens/158B - Nævnte læserbrev og KABs svar kan rekvireres.
3) Adgang til tandplejeklinik Nygårdterrasserne 209, lokaler udlejet til Furesø Kommune.
Ved uafhængige af hinanden sammenkomster er hørt, at opgang 211
fra p-område til tandklinikken i nr.
209
omtales
som
'pisserende',
uhumsk og stinkende.
Når det er overvundet, skal besøgende til tandklinikken passere opholdssted for personer og hunde man ikke
føler sig tryg ved. Især utryghed for
børn der skal til tandklinikken uden
at være i følge med voksne.
De hørte klager bedes vurderet men
henblik på behov for bedre og hyppigere rengøring og mulighed for at
skabe større tryghed for besøgende til
tandklinikken.
Mogens/158B
Svar: Området er et af vores fokusområder.
Vi sprøjter spindeltrapper og udsatte
kælderområder med neutraliserende

væsker 1 gang om måneden. Herudover spules disse områder minimum
2 gange årligt eller efter behov, men
da vinteren / frosten har været hård i
år har vi har desværre ligget stille i 3
måneder.
Da vores nye fejemaskine er monteret
med højtryksrenser, regner vi med
fremover hurtigere kunne sætte ind i
disse områder.

BR-FU erindrer om at der i marts
er indkaldt til følgende møder –
hvor alle FM-beboere er velkomne
 Strukturudvalget mødes mandag
den 7. marts, kl. 19:30
 Friarealudvalget mødes
den 9. marts, kl. 16:30

onsdag

 Boligudvalget mødes mandag den
14. marts, kl. 18:00
4.c Meddelelser fra øvrige udvalg
Døraflåsningsprojektet
Projektet med aflåsning af blokkene
er løbet ind i en række problemer.
Det opsatte udstyr har en uheldig
funktionsfejl:
Da vi skulle til at tage blok 46 i brug
som den første blev det af entreprenøren konstateret at kommunikationen
fra dørstationen til beboerne ikke
fungerer korrekt.
Den der tager svartelefonen i boligen
kan høre hvad der bliver sagt fra
svartelefonen, men der er så meget
ekko på forbindelsen når den i boligen svarer den der står ved dørtelefonen.
RUKO som leverer dørstationerne har
sat mange kræfter ind på at få løst
problemet, men foreløbigt er der ikke
fundet en løsning.
RUKO håber de har en løsning i løbet
af marts måned.
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Vi overvejer at tage systemet i brug i
blok 46 og se hvor generende fejlen er
for beboerne.
Så snart vi ved noget mere vil vi melde en tidsplan ud for de øvrige blokke.
Det opsatte udstyr bliver udsat for
hærværk:
Som det tydeligt ses er, har og er aflåsningssystemet udsat for hærværk.
Dørstationer er blevet smadret og
nogle af dem er endog revet ned og
fjernet helt.
Dørene er udsat for hærværk hvor
bl.a. karmoverføringerne er blevet
ødelagt.
I starten reparerede vi hærværksskaderne straks, for blot at konstatere at
der blev øvet hærværk samme steder
umiddelbart efter.
Når vi i dag konstaterer hærværk,
fjerner vi kun de ødelagte komponenter hvis det er nødvendigt.
Det betyder desværre at mange indgangspartier med ødelagte dørstationer ikke er særligt kønne at se på.
Men det er alt for dyrt, løbende at få
ødelagt dørstationer m.v.
De hærværksskader der er på systemet vil blive udbedret umiddelbart
inden vi tager systemet i brug, blok
for blok.
Ejendomskontoret samarbejder med
politiet om at få fat på hærværksfolkene, men desværre foreløbig uden
resultat.
Det er meget beklageligt med de problemer der er opstået, men alle arbejder på at få det afklaret så hurtigt
som muligt.
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Uanset hærværket koster en del penge forventes det vedtagne budget at
holde.
Venlig hilsen Følgegruppen og KAB
Ønske fra Blok C Vedr.: Aflåsningsprojektet
I overensstemmelse med en beslutning på husmødet i Blok C d. 2. februar 2011 skal vi bede om, at Falck
får tilladelse til - og teknisk mulighed
for - at kunne åbne en yderdør med
beskadiget lås.
Låsene skal følgeligt forsynes med
Falcks særlige telefonnummer, så
man ikke risikerer at blive lukket ude
fordi låsen til ens opgang er beskadiget eller defekt og man ikke kan
komme i forbindelse med Servicecentralen.
Vi skal anbefale at telefonnummeret
markeres så det ikke let kan fjernes
eller udraderes, fx kunne det indgraveres øverst på låsen.
Vi skal høfligst anmode om, at dette
ønske kommer på dagsordenen ved
førstkommende Blokrådsmøde hvor
aflåsningsprojektet igen står på dagsordenen.
På vegne af Blok C/ Husmødet
Hannelore Nybo Rasmussen 7 E
Poul Steen Larsen 8 F - BR-repr.

Børne og Ungdomsudvalget
Udvalget har meddelt sekretariatet at
det på grund af ”kvindesvigt”: Lajla er
fraflyttet bebyggelsen og Linette er på
barsel, ikke ser sig i stand til at gennemføre Fastelavnsfesten.
BR-FU har sammen med driften og
BR-sekretariatet påtaget sig at afholde festen. Vi håber selvfølgelig på stor
forældredeltagelse, og glæder os til at

være sammen med en flok festligt
udklædte og veloplagte FM-børn.
Debat til meddelelser:
PCB – pressehåndteringen
Verner/433A – Jeg har i radioen hørt
et interview med mig selv, det var
klippet sammen til uigenkendelighed.
Hans/PCB-følgegruppen: KAB har
fortalt medierne at man står til rådighed med oplysninger. Torben Trampe
står for pressekontakten – ref. bemærkning.
Sv. Michael/441A – Det ville klæde
BR-FU & KAB, at fortælle fakta: Folk
reagerer på fakta.
Gerd/206G – Pressen skriver hvad
den vil – alt sættes op som sensation.
Herudover mindede hun om at ingen
i beboerdemokratiet må udtale sig på
Farum Midtpunkts vegne – heller ikke organisationsbestyrelsen eller forretningsudvalget.
Mogens/158B – pointerede at tavshed
ikke er godt, når der kommer sådan
nogle urimelige avisartikler/usandheder bør vi reagere, vi har brug for
positiv PR. Vi har boliger det skal udlejes.
Susanne/dirigent opsummerede: De
fakta vi har i PCB-sagen, er indviklede og ufuldstændige: Det er ikke muligt at formidle noget der ikke er
overblik over, derfor er det forståeligt
at man ikke kommer ud med noget,
før der er noget konkret at meddele.
Tandlægeklinikken
Ellinor/227C – Trappen ved 211 har
altid været et fokusområde. Jeg vil
anbefale besøgende til klinikken, at
benytte 207 trappen, det er også her
der skiltes med tandlægeklinik.

Herefter indlæg om ”ulækre” områder
i vestblok A’s P-kælder og behovet for
en særlig rengøringsindsats især ved
opgangene til Spisehuset, Selskabslokalerne og Købmanden/Varmestuen. Under debatten blev også
fremhævet behovet for bedre skiltning.
Palle/Ejk. - vil undersøge muligheden
for en hyppigere rengøringsturnus i
de udsatte områder.
Susanne/ex. BR-FU – der er bestilt
skilte til erstatning af de midlertidig
opsatte skilte.
Torben/Varmestuen – Vi er hele tiden
ude og fortælle dem der hænger ud
foran købmanden, at de kan benytte
vores toiletter, som er åbne for alle.
Anne/51A – er det muligt at rykke
bænkene ud?
Gerd/206G – Det har været foreslået
før. Reposen med det blå tårn skråt
overfor Købmanden/Varmestuen var
tænk som et rart sted for de tørstige
at opholde sig, men her tog vi fejl – de
foretrækker at side inde i hjørnet.
Hundeoverfald/hundehold
Tina/205C – opfordrede igen til, at
folk – uanset hundens race – har styr
på deres hund og overholder Husordenen, for det omtalte overfald kunne
lige så godt være foretaget af en hvilken som helst anden ”møjkøter.”
Aflåsningsprojektet, jf. brev fra
Blok C’s husmøde.
Inga/BR-sekretariatet – ved siden af
dørstationerne opsættes en informationstavle.
Mogens/158B – Hvor store er bøderne for ikke at overholde tidsfristen på
aflåsningsprojektet?
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Palle/Ejk. – 1.000 kr. pr. dag.
Bolignetudvalget
Torben/403D – Hvornår åbnes Bolignetudvalget? Vi er flere der er utilfredse med Dansk Kabel TV og derfor
er det nødvendigt i god tid at forberede et skifte.
Bjarne/Bolignetudvalget - Følgegruppen er stadig aktiv, der er næsten
daglig korrespondance til løsning af
de mange opståede problemer, derfor
er aftalt opfølgende møde med Dansk
Kabel TV den 23. marts. I øvrigt kan
alle interesserede melde sig ind i udvalget.
5. Blokrådssager

har oplevet en huslejestigning på
10,4 % og de problemer vi har med
udlejning af boliger.
Mogens/TMU – Udgiften til honorering af TMU-konsulenten har vi overtaget fra FURBO. Pengene går til
blandt andet klummer i Midtpunktet
om energiforbruget. Ole er ansat på
timebasis.
Gerd/TMU - pointerede, at de ydelser
vi får fra konsulenten ikke er med i
KAB’s store pakke. I stedet for at købe en tillægsydelse hos KAB har vi
valgt Ole, der er ingeniør og kender
Farum Midtpunkt godt fra sit tidligere
job hos Ingeniørrådgivningsfirmaet
Birch & Krogboe (nuv. Alectia).

BR-sag 436.a: Konto 119 – TMUsekretær
Spørgsmål fra Verner/433A til Anne/KAB:
Spørgsmål 1) Bliver de 2,5 mio. kr.
Farum Midtpunkt har fået tilbagebetalt i ejendomsskat indtægtsført i dette regnskabsår?

Niels/112E – efterlyste en BR-sag:
man ikke kan ansætte en person via
et budget. Vi kan reservere penge til
udgiften.

Anne/KAB: Ja!

Berit/44D – Jeg forstår ikke afstemningstemaet i forhold til teksten.

Spørgsmål 2) Gælder samme bestemmelser for de 2,5 mio. kr. som
for de 812.000 kr. der ikke blev brugt
i foregående regnskabsår?
Anne/KAB: Nej, de 812.000 kr. er reserveret arbejder der ikke nåede at
blive sat i værk, og vil derfor blive udgiftsført i indeværende regnskabsår.
Beløbet der er indkommet i for meget
indbetalt ejendomsskat får ikke indflydelse på budgettet for 2011 – 2012.
Verner/433A – Jeg har svært ved at
se behovet for en udefra kommende
konsulent, når der i forvejen sidder 3
”teknikere” i udvalget - set i perspektiv af, at vi gennem en kort årrække
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Verner/433A – Valget af den store
administrationspakke
er
foregået
uden om Blokrådet.

Flere indlæg gik på, at BR-FU burde
havde vejledt forslagsstiller.
BR-sekr. oplyste, at der altid tilbydes
hjælp til udformning af BR-sager.
Don/64E – opfordrede Verner til at
trække sagen.
Gerd/TMU – afsluttede debatten ved
at forklare, at de 50.000 kr. til udvalget kun kan frigives ved en BR-sag.
Tidligere har udvalgets penge været
anvendt til eksempelvis forsøg til bedre belysning i FM. De 90.000 kr. er
bidraget til en konsulent - vi i øjeblikket kalder Ole Andersen. ”Der
skal ikke søges for at betale Ole for at

passe det arbejde, vi har sat ham til, i
et antal timer, som vil blive ca.
90.000”
Afstemning:
Sagen blev ikke sat til afstemning

Sv. Michael/Blok 45 – Med vores ændringsforslag er afstemningsteamet
blevet opdelt i 2 afstemningstemaer,
det er den eneste ændring der er foretaget.

BR-sag 436.e: Konto 112-0113 Admin. omkostninger

Gerd/206G – foreslog, at spørgerne
fik en forklaring her på mødet.

Ændringsforslag til BR-sag 436.e:
fra Blok 45

Anne/KAB – da KAB og AKB fusionerede 1. januar 2007 blev det lovet at
administrationsbidraget ikke ville stige i 2007, 2008 og 2009. I 2010 steg
administrationsbidraget med 10 %
(godkendt af repræsentantskabet).
Dengang viste man ikke, at der i
2011 skulle svares moms af administrationsbidraget.
I 2011 er selve administrationsbidraget ikke steget, men tvungen moms er
kommet oveni. I 2012 er der kalkuleret med en stigning på 3 %.

Som det fremgår af arbejdsbudget for
regnskabsåret 2011/2012 er der sket
en meget kraftig stigning i administrationsomkostningerne for perioden
fra regnskabsåret 2009/2010 til budgetårene 2010/2011 og 2011/2012.
Fra regnskabsåret 2009/2010 til
budgetåret 2010/2011 er stigningen
på 13,5 % (afr.)
Fra budgetåret 2010/2011 til budgetåret 2011/2012 er stigningen på
11 % (afr.)
En samlet stigning på 2 år på 24,5 %.
I kroner en stigning på 1.685.000 kr.

Verner/433A - Momsen kom fra 1.
november 2010. I 2010/2011 fik vi
en stigning på 13 % og der er moms i
kun ½ år – derfor, er der en større
stigning end den nu nævner her, på
det administrative.

• Kan det være rigtigt?
• Hvad får vi ekstra for en så stor
stigning?
Vi er bekendt med at KAB får 88 % af
beløbet.
Afstemningstema 1:
Blokrådet vedtager at Furbo/KAB pålægges at redegøre for, hvorfor en så
stor stigning er nødvendig.

Afstemningstema 2:
Blokrådet vedtager at BR FU pålægges at redegøre for muligheden for at
skifte administrationsselskab

Don/64E – sådan som jeg har forstået den tidligere formand, er vi overgået til en anden administrationsaftale.
En aftale hvor man i højere grad lægger vægt på at betale for det man beder om. I virkeligheden brugerbetaling: Har det spillet ind på honorarets
størrelse?
Anne/KAB – Administrativt overgik vi
til pakkeløsninger. Det kan godt være, at den store pakke som FURBO
har valgt, er blevet lidt dyrere end
hvis der ikke var nogen pakke.
Don/64E – Jeg kan godt forstå, hvis
vi kan være ”administrativt” tunge i
forhold til en masse andre. Så, på
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den måde trækker vi måske nok mere
end andre afdelinger som KAB administrerer. Det er jo rimeligt nok med
brugerbetaling, men det hører med til
billedet her – og det er derfor jeg
spørger opklarende, at vi rent faktisk
har indgået en anden aftale og dermed har tilrettelagt betaling ud fra de
ydelser vi trækker på fra KAB.

der bliver videregivet til afdelingerne
under FURBO – fordelt efter, hvor
stor deres mellemregningskonto er på
det givne tidspunkt.

Anne/KAB – I forhold til forrige budget – ja!

Anne/KAB – Nej, det er det ikke. Det
størst mulige beløb af renteindtægterne bliver videregivet til afdelingen,
et mindre beløb bliver tilbage i FURBO for de skal jo også have lidt at arbejde med.

Efter debatten blev afstemningstema
1: Blokrådet vedtager at Furbo/KAB
pålægges at redegøre for, hvorfor en
så stor stigning er nødvendig – ikke
sat til afstemning, da forslagsstiller
ikke fandt det nødvendigt. Blok 45
fastholdt afstemningstema 2.
Afstemning:
Afstemningstema 2 vedtaget 11 stemte for, 7 i mod og 7 undlod at stemme.
BR-sag 436.b: Driftsbudget 20112012
Jes/150D – Jeg har tidligere spurgt
til renteindtægterne, og jeg har i mellemtiden modtaget et notat fra KAB.
Det jeg er interesseret i at vide er, om
de renteindtægter der er tilgået FURBO’s afd. svarer til den renteindtægt
FURBO tjener på de samme penge?
Det har de ikke gjort de tidligere år.
Anne/KAB – Ja, det gør de efter de
nye regler fra 1. januar 2010. Det får
også indflydelse på det regnskab jeg
skal lave 30. juni – der vil den følge
markedsrenten, der er på det tidspunkt. Tidligere fik i diskontoen minus 2, da den har været under 2 i en
del år har i fået en minimal renteindtægt. Det nye er, at i får en beregnet
markedsrente. FURBO får renteindtægt fra deres bankkonto, girokonto
og investeringsfond. Det er de renter
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I 2009-2010 regnskabet - som jeg har
analyseret - havde man 5 1/2 procent på det der hedder KAB, er det
renteniveau faldet?

Jes/150D - Det er heller ikke det – i
regnskabet jeg analyserede var det
måske 2 ½ mio.
Mogens/158B – Har bemærket, at
når man dividerer de opgivne m2 med
husleje, så er der boliger der koster
60,48 kr. pr. m2 og andre der koster
79,62 kr. pr. m2.
Jeg fik for et par dage siden en nogenlunde forklaring på det: Det var
noget man i 1987 -1988 gjorde, fordi
nogle boliger skulle være billigere at
udleje. Jeg ved ikke om det er rigtigt.
Mit spørgsmål er, er der nogle tiltag
for at gøre det her lidt mere ensartet?
Jeg finder det ikke rimeligt, at nogle
skal betale 33 % mere pr. m2 end
andre.
Berit/44D – Har fået forklaret - for
mange år siden - at det er noget med,
at der er nogle basisudgifter pr. lejlighed, der gør at der er en forskel på
m2 prisen. Basisudgiften er nemlig
den samme hvad enten det er en stor
eller lille lejlighed. Så kommer antallet af m2 oveni og så regner man kvadratmeter lejen ud: Derfor bliver der
en forskel på m2 lejen i de store og
små lejligheder. Det er forklaringen

på at de store lejligheder bliver noget
billigere pr. m2 end de mindre.
Hans/FURBO – Når man bygger en
lejlighed, er det eksempelvis dyrt at
bygge en toiletkerne. Udgiften skal
betales af resten af huslejen, så det er
ganske enkelt dyrere at bygge en lille
lejlighed end en stor – derfor er der en
prisforskel.
Don/64E – Det er et spørgsmål til
KAB – det er nærliggende at de svarer
på det, og samtidig vil jeg benytte lejligheden til at stille et supplerende
spørgsmål til Budgettet side 7.
Jeg har lige hørt at Ole Andersen er
rigtig god til at lave energibesparende
løsninger, men her kan jeg se at vi
har en stigende el-udgift, mens jeg
konstaterer at vores pris på el er faldende.
Jeg syntes vi savner en forklaring,
også set i perspektiv af at vi har gennemført et el-energibesparende projekt i vores kældre – den kan jeg ikke
se afspejlet i budgettet.
Det sidste jeg godt vil have en forklaring på er hvordan 4.907.000 kr. lagt
sammen
med
ingenting
giver
6.907.000 kr.
Anne/KAB – forklarede til Mogens, at
det er fra byggeriets tid at forskellen
på den forskellige m2 pris er opstået.
Mogens/158B – Den køber jeg ikke.
Anne/KAB til Don – Det er en trykfejl,
i realiteten skulle vandforbruget også
være oplistet: Hvis du lægger vandforbruget på 2.000.000 kr. ind fra
side 3 – passer tallene.
Gerd/TMU til Don – Ja, du har ret i
at vi vedtog en belysning i kælderen,
der skulle spare. Samtidig vedtog BR
en øget belysning, som giver en væsentlig stigning i vores el-forbrug.

Mogens/158B
–
Spørgsmål
til
Hans/FAU: Er det smart eller snyd?
På side 9 i det specificerede budget,
står hastighedsdæmpende foranstaltninger ved TMU og det jo fair nok –
der skal rejses en BR-sag for at pengene bliver frigivet, men så har jeg
ladet mig fortælle, at det kun er ¼ del
af de tænkte omkostninger.
Hans/FAU – Det er som jeg tidligere
har fortalt på et BR-møde et forsøg
med en anden form for trafikdæmpende foranstaltninger. Vi har tidligere haft et forsøg på med 2 bump på
en stamvej. Det ikke blev ikke en
succes, da folk bremsede ned, for
kort efter at accelerere op – det gav en
masse støj og bumpene blev pillet af.
I det nye forsøg kommer bump på hele stamvejen. Og ja, beløbet rækker
kun til 1 stamvej.
Thomas/143F - Jeg skal endnu engang agitere for at vi lader hullerne
fra i vinter være i vejen.
Jes/150D – anbefaler, at man sparker til KAB med henblik på at der
sker noget med udlejningerne.
Gerd/FURBO - der er ved at ske noget: KAB gør hvad vi aftaler med dem.
Der er konstant annoncer på KAB’s
forside, der kører banner på Boligportalen, sådan har vi flere tiltag. Til
april når det er dejligt vejr vil der igen
være et Åbent Hus arrangement som
plejer at være en succes. Det er langt
og tungt, vi havde sidste år 44 udsættelser på grund af restancer.
Tina/205C – er mandags rundviser
og kan bekræfte, at der gøres en
masse. Det er en succes at vise folk
rund lokalt og ofte reserveres bolig
inden den boligsøgende forlader kontoret.

23

Bente/168D – I blok 26 har vi nogle
nytilflyttede der fik en uforskammet
behandling hos KAB.
Afstemning:
Vedtaget 19 for, 3 imod og 2 undlod
at stemme.
BR-sag 436.c: Midlertidig genbrugsplads
Kommentar til BR-sag 436.c til behandling ved BRM 3/3-11
Historik
Ved TMU møde november 10 blev
fremlagt opgørelse af forkert hensatte
affaldsmængder i uge 39-43:
307 gange i Paltholm + 26 gange ved
siden af vippecontainere.
210 gange i Bybæk + 23 gange ved
siden af vippecontainere.
172 gange i Nygård + 23 gange ved
siden af vippecontainere.
87 gange i Birkhøj + 7 gange ved siden af vippecontainere.
I alt er der hensat affald 855 gange
på de 5 uger. Der blev kørt 50 læs til
genbrugsstation. Mandag 8/11-10
blev der kørt 7 vognlæs sofaer til genbrugspladsen. I uge 28 – 43 er der
gennemsnit dagligt kørt 2½ læs til
genbrugspladsen.
Én mand kører konstant affald. Dertil
hjælp et par timer dagligt med større
møbler. Desuden bruges en del tid på
at fjerne cykler, fjernsyn og andet fra
containere til småt brandbart.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Hans/FAU, Frank/KAB og
Mogens Nesbitt/ejdk for udarbejdelse
af forslag til afhjælpning af den
uholdbare situation. Det er oplyst, at
BR-FU holdt møde 22/11-10 om situationen, hvor arbejdsgruppen deltog.
Ved TMU møde 15/2-11 blev det nu
fremlagte forslag præsenteret, men
ikke debatteret. Det er derfor med
undren og uacceptabelt, at forslags-
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stiller angives
pen/TMU.

som

'arbejdsgrup-

Forslagsstiller bedes venligst oplyse:
1) hvem der har foretaget analyse og
hvordan
2) hvor store mænger der tilføres FM
containere udefra
3) hvilke andre løsningsforslag der
foreligger
4) hvem der har udarbejdet der fremlagte skitseforslag
5) hvad analyse og det fremlagte skitsemateriale har kostet og hvem der
har bevilget beløbet
6) hvor og hvor meget skiltning 'Arbejdsområde – hjelm påbudt' der er
planlagt.
Endvidere bedes oplyst, hvad der ligger til grund for, at løsningsforslag
ikke har været debatteret i TMU og
hvorfor beboerdemokratiet ikke har
været involveret
Problem
Indkørsel ad FMs stamveje opleves
som
indkørsel
til
genbrugsog/eller losseplads med containere
uskønt placeret langs stamveje og på
vendepladser. Ankomst til FM er en
negativ oplevelse. Det er uskønt og de
tilgængelige containere inviterer til og
benyttes af udefrakommende og til
klunseri.
Det er en nedgørelse af Farum Midtpunkt. Det fremlagte forslag medvirker ikke til forskønnelse, men til
yderligere nedgørelse af bebyggelsen.
For at hindre at Farum Midtpunkt
omdannes til genbrugs- og/eller losseplads foreslås det, at bortskaffelse
af storskrald sker decentralt ved placering af mindre containere (mindre
størrelse mindre synlighed) i aflåste
indhegninger afskærmet af beplantning.

Ændringsforslag til BR-sag 436.c
fra Blok 26

til at koste noget. Vi skal undgå affaldsfabrikken.

Blokrådet pålægger relevante udvalg
og Ejdk at fremlægge mulige løsningsforslag for storskrald der ikke
omdanner FM til genbrugs- og/eller
losseplads.
Herunder muligheder for decentrale
placeringer af mindre containere afskærmet af beplantning i carportlignende containergårde, hvortil der
kræves låsekort.

Hans/arbejdsgruppen under TMU
med assistance fra FAU – Sagen
handler om at kommunen har pligt til
at hente storaffald - også i Farum
Midtpunkt. På et tidspunkt sagde
kommunen stop, da affaldet ikke var
sorteret godt nok. Hvis vi skal hente
jeres affald skal I betale 750.000 kr.
om året for at få det sorteret.

Susanne/BR-FU – kommentar til
ændringsforslaget: Sagen har været
omkring BR-FU og blev herfra sendt
tilbage til Mogens med den begrundelse, at der allerede var - et sammen
med FAU - gennemarbejdet eksisterende forslag. Det er grunden til at
Mogens BR-sag ikke kom med.
Mogens/158B – Frank overbeviste
mig om, at der var noget på vej og
bad mig trække min sag. Det der gør
ondt på mig er, at vi nu skal anlægge
en Genbrugsfabrik - der bliver større
end den på Gammelgårdsvej.
Vi tager udgangspunkt i det forkerte –
at vi skal fjerne en masse affald. Jeg
havde gerne set, at vi i stedet så på
hvorfor vi har så meget affald, og
havde gerne set, at man startede med
nogle aflåsninger: Hvis man låste af
ville man fjerne ca. 30 % (et skud fra
min side), for Farum Midtpunkts
genbrugsplads er åbent i døgndrift og
der kommer meget affald ude fra.
Jeg vil anbefale, at vi i stedet for at
fylde en vendeplads med containere
og 12 timers arbejdsdag med mas og
støj – næste gang er det måske fodboldbanen foran blok 21 der inddrages – analyserer og motiverer. Måske,
skal vi bekoste afhentning af affald 2
gange om ugen - selv om det kommer

I TMU vedtog man – hvad jeg fandt
uheldigt – at man fjernede storskraldscontainerne, i håb om at folk i
FM ville benytte Genbrugspladsen på
Gammelgårdsvej. Det er udgangspunktet for den situation hvor vores
udgifter til bortskaffelse af affaldet er
et godt stykke over 1 mio. årligt.
Vi skal spare nogle penge og det har
gruppen sat sig ned og arbejdet på.
Vores forslag, som er et forsøg, går på
at vi får et sorteringssted i FM, hvor
de ansatte sorterer affald. Herudover
laves mindst en – måske flere satelit
stationer på samtlige stamveje. Det er
der beboerne afleverer deres affald og
her sorterer i for eksempel 3 fraktioner – vi undersøger hvad der er hensigtsmæssigt. Herefter bringer gårdmændene det ned til genbrugspladsen, hvor det sorteres i de fraktioner
som kommunen forlanger. Det er udgangspunktet og efter min mening
kan vi gøre det på en pæn miljømæssig måde: Det kan vi med en satelit
station på hver stamvej. Det er et forsøg, men det er hensigtsmæssig at vi
nu udpeger det permanente sted hvor
der fremover skal arbejdes med affald
fra driftens side. Andre ideer om, at vi
får folk til at aflevere affald på den
kommunale
Genbrugsplads
på
Gammelgårdsvej tror vi ikke på. Det
er handler om både at spare penge og
tjene penge. FM’s Genbrugsplads skal
selvfølgelig være aflåst.
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Der er i forbindelse med ændringsforslaget stillet nogle spørgsmål fra Blok
26 - Mogens/158B som jeg her vil besvare.
Ad1: Analysen er foretaget af konsulentfirmaet MILJØ-KONCEPT. Data er
indhentet fra vores drifts. afd.: De har
været dygtige til at registrere hvor
meget affald de kører til Genbrugspladsen - samt data fra kommunen.
Ad 2: Mit indtryk er, at der bliver
hentet tilnærmelsesvis ligeså meget
affald som der bliver afleveret. Jeg
har set mange udefra kommende
klunse i containerne og køre herfra
med proppede biler.
Ad 3: Vi kan fortsætte som hidtil og
betale de mange penge, eller vi kan
genopsætte storskraldscontainerne og
betale kommunen for at sortere. Det
er nok billigere, ellers ser vi ingen
andre løsningsmodeller – men det her
er jo et forsøg. I andre bebyggelser
lader man beboere sortere mod at de
kan klunse. Jeg er bekymret ved en
affaldsløsning der bygger på frivillige,
på den måde.
Ad 4: MIlJØ-KONCEPT har udarbejdet skitserne der er forelagt TMU.
Ad 5: Forsøget er med i dette budget
og FURBO dækker udgifterne til konsulentbistand.
Ad 6: Jeg tror ikke det bliver nødvendigt med hjelm påbud og speciel
skiltning på pladsen. Det er også noget forsøget skal vise. Beboerdemokratiet
er
med
i
planlægningen/forsøget via arbejdsgruppen.
Torben/Blok 41- Vi mener forsøget
skal have en chance. Når man kan i
Tingbjerg kan også i Farum Midtpunkt.
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Sv. Michael/Blok 45 – Vi snakkede
også om det med fokus på hvor pænt
det kommer til at se ud, aflåsning og
tilgængelighed. Vi mener, at man skal
overveje at gøre området pænere end
det vi her bliver præsenteret for – jf.
planerne om en forskønnelse af Farum Midtpunkt. I øvrigt vil løsningsforslaget indebære, at der for mange
af os er lige langt til den kommunale
Genbrugsplads til FM’s.
Susanne/BR-FU – med til sagen hører også forskønnelse. BR-FU er blevet præsenteret for projektet ud fra at
man gerne vil i gang for at få nogle
erfaringer samt at projektet skal være
så ”skønt” som muligt. Hvad angår
satelitter er de en af hovedbekymringen: Jo flere af dem, jo mere trafik. Vi
skal undgår lastvognstog, der kører
rundt i FM for at flytte affald. Det er
derfor der opsættes kompressionscontainere.
Palle/EJK – Projektet er en del af noget større – blandt andet forskønnelse. Jeg skal tilføje, at for driften
handler det også om arbejdsmiljø:
som det er nu, er der mange tunge
løft og dårlige arbejdsstillinger - når
der fragtes affald herfra til Genbrugspladsen.
Mogens/Blok 26- Jeg har været pennefører på ændringsforslaget: For os
drejer det sig ikke om penge, men en
hyppigere tømning af containerne.
Lad os få en aflåsning i stand – i ca.
½ år før vi beslutter, lad os derudfra
finde ud af hvor meget affald vi reelt
har. Ved at opsætte videokameraer
kan vi spore ulovligt hensat affald og
give de pågældende en bøde på mellem 100 – 500 kr.
Don/Blok 14 – Mit husmøde mener
ikke det forelagte projekt kan løse de
faktiske problemer: Folk er ikke villige til at gå langt med deres affald.

Gerd/206G/TMU – Vi skal prøve nogle ting – det vi har, fungerer ikke: Det
har aldrig fungeret i Farum Midtpunkt. Arbejdsgruppens forslag er et
forsøg værd.
Hans/Arbejdsgruppen – Pladsen vil
være lukket uden for arbejdstid.
Ændringsforslaget fra Blok 26 blev
forkastet (5 for, 18 i mod og 2 undlod
at stemme).
Afstemning:
Vedtaget 18 for, 6 imod og 1 undlod
at stemme.
BR-sag 436.d: Indretning af Take
away i Nærbiksen
Ergin/Købmanden – Det er svært at
drive en lille forretning. I de 4 år han
og hans kompagnon har drevet forretning, har den eksempelvis skiftet
ejerkreds 3 gange. Hver gang koster
det penge, hertil kommer fraflytningen fra Birkhøjterrasserne. Manglen
på flere hundrede beboere har givet
Nærbiksen en markant omsætningsnedgang, blandt andet derfor er nødvendigt at få flere kunder for at han
kan leve og betale husleje. Gennem
årene har der været forskellige tiltag
for at få flere kunder til Nærbiksen.
Forretningen er blevet moderniseret,
der er mange grøntsager og der er
åbnet et slagterudsalg. Desværre førte
det ikke til den nødvendige omsætningsfremgang: Nu prøver Nærbiksen
med Take away/Kebab, i håb om at
få vendt udviklingen.

Bente/161D – Det er dejligt med
Nærbiksen, men I har for høje priser.

Købmanden – Prisen er desværre afhængig af omsætningen. Hvis jeg
havde flere kunder ville priserne være
lavere.
Ellinor/227C – Jeg er dårligt gående
og meget afhængig af Nærbiksen og
jeg er meget tilfreds med den – trods
de højere priser.
Sv. Michael/ 441A – vil gerne støtte
ham i at blive her.
Jytte/431A – var også positiv.
Ergin/Købmanden – fortalte, at han
havde ansat 2 unge med behov for
fritidsjob og at det lå ham meget på
sinde at der så ordentligt ud foran
butikken.
Berit/Bladudvalget
–
opfordrede
Nærbiksen til at annoncere i Midtpunktet.
Gerd/206G – I sådanne sager lytter
Blokrådet til blokken, der huser faciliteten og blok A syntes at det er en
god ide med Kebab /Take away. Hvad
angår lukningstidspunktet ønsker
husmødet det ændret til kl. 20.
Afstemning:
Det oprindelige forslag blev vedtaget,
dog med den ændring, at åbningstiden ikke blev 11 – 21 som ønsket af
forslagsstilleren, men kl. 11 – 21 efter
ønske for blok A:
6. Eventuelt
Intet.
BR-MØDER 2011
4. januar
3. februar
5. april
5. maj
4. august
1. september
1. november 1. december

3. marts
7. juni
4. oktober
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat.

Personlige henvendelser:
Mandag
Torsdag

Leje sker gennem Ejendomskontoret.
Værelserne er møblerede, har dynetæpper
og hovedpuder; toilet med håndbruser.
Beskedent, men pænt. Værelserne er røgog dyrefri.

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
mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
(se datoer i kalenderen s. 23)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Steffen
28B
3690 0584
Niels
112E 4495 9069
Navn?
Bopæl? 9999 9999
Hanne
402F 3690 1988

Blok
11
21
33
41

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok C
01.06.12 – 31.05.13
Blok B
01.09.11 – 31.08.12
Blok 34
01.03.12 – 28.02.13
Blok A
01.12.12 – 30.11.13
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 / Mobil 2423 4106
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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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 med videre.
Desuden laves annoncer og meddelelser til
ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering,
husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser, sange, blok-hæfter og plastlaminerede
dørskilte. Vi har farveprintere i både A4 og
A3.
”BLØD GÅRDMAND”
Anita Nielsen

telefon: 2058 6048

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
Dansk Kabel TV
telefon: 3694 9494
eller læs bloggen:
http://bolignet.farum-midtpunkt.dk
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

0900 – 1800
1000 – 1400

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, manglende vand
/varme og lignende katastrofer:
Telefon: 7024 4510
Abonnements nr.: 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

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

1300 – 1800

Første lørdag i måneden:

1100 – 1500

Vi køber ikke, men tager med glæde imod
næsten alt.
Genbrugsen drives af frivillige.
IT FOR @LLE
Netcaféen i Servicecentralen
alle aldre
Søndag

1400 – 1600

tlf.: 4495 4887

FORKORTELSER
BFU
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BNU
Bolignetudvalget
BR
Blokrådet
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
BU
Bladudvalget
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
DBU
Driftsbudgetudvalget
EJK
Ejendomskontoret
FAU
Friarealudvalget
FURBO Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
FV
Fjernvarmeværket
HCU
Handicapudvalget
ITA
IT for @lle
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
LLO
Lejernes Landsorganisation
MP
Beboerbladet Midtpunktet
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne
STU
Strukturudvalg
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
ØU
Økonomiudvalget

FURESØ KOMMUNE
Boligsocialt innovationsprojekt
Rasmus:
Telefon:
7216 5177
Mail:
rtn@furesoe.dk

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:
Annelise & Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste torsdag i måneden kl. 1900
i Seniorklubbens lokaler i nr. 215
Kontakt: Per
telefon 4499 1157
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,

tlf.: 4495 8426
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Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
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 tlf.: 4495 0627
Seniorklubben Farum Midtpunkt
For alle borgere i Furesø Kommune over
50 år. Fast mødedag tirsdag kl. 1300 i nr.
215.
Kontaktperson: Aase Dahl
tlf. 4029 5595

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).

RADIO/TV & TELEFONI
Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494
YouSee
telefon: 8080 4040
www.yousee.dk
TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV:
Oprettelse:
595,- kr.
Pakkeskift:
295,- kr.
Grundpakke:
Mellempakke:
Storpakke:

67,92 kr./md
203,00 kr./md
301,95 kr./md

Abonnement betales kvartalsvis forud.
NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405
Åbningstider
Mandag – fredag
Lørdag:
Søndag:

0900 – 1900
0900 – 1800
0900 – 1600

YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

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
POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206

Ring 112
Ring 114

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. 1730.
Nøgler til knallertbure i P-kældrene fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.
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Telefoni leveret af Dansk Kabel TV
Oprettelse:
99 kr.
Portering af telefonnummer:
300 kr.
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser.

Selskabslokalerne lejes
ved henvendelse til Ejendomskontoret. Plads til 60
personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej, 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 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
VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK
Officiel hjemmeside med nyt om Farum
Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboerdemokratiet, praktiske oplysninger m.v.
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat
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VEDR. »MIDTPUNKTET« 437 OG 438
MP 437 husstandsomdeles 29.03.11
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1625
Farum Midtpunkt

14.04.11 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg
til MP 438, der udkommer 28.04.11.
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.

Sted

1.
2.
3. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

4.
5. BR-møde

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

Tidspunkt

19:30

SC

6.
7.
8.
9.
10. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

11. BR-FU

19:00 – 20:00

12.
13. Friarealudvalg

16:30

SC

14. DL/BU

18:00

SC

15.

SC

16.
17. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet
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!

25.
26. TMU

16:30

SC

27.
28. MP 438

Omdeles

29.
30.
31.
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