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Husk!
Din blok
kan til enhver tid
indkalde medlemmer af
udvalg og følgegrupper
til at deltage i husmødet
Ring til udvalgets
eller følgegruppens
kontaktperson eller
til Blokrådssekretariatet
og aftal nærmere
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
HUSK BLOKREGNSKABERNE
Sidste frist for rettidig aflevering af Blokregnskaberne for 2010/2011 er 4. august 2011.
NÆSTE BLOK TIL FORRETNINGSUDVALGET
Fra 1. september 2011 er det Blok B’s tur til at stille med et medlem af Forretningsudvalget. Blokken bedes snarest meddele sekretariatet om den stiller
med et BR-FU medlem.
FM HJÆLPER KATTE
I 1997 indgik Farum Midtpunkt og Inges Kattehjem en aftale om etablering af
Farum Midtpunkts Katteprojekt.
Katteprojektet tager sig af indfangning af omstrejfende katte i Farum Midtpunkt.
Hvis du, som beboer i Farum Midtpunkt, finder en omstrejfende kat, eller er
der en kat, der insisterer på, at du er dens virkelige ejer, så kan du kontakte
Katteprojektet og låne et bur eller en fælde. Når katten er indfanget, bringes
den til katterummet efter aftale med Katteprojektet. I nødstilfælde afhenter
katteprojektet den på findestedet.
Kattene får midlertidigt ophold i katterummet. Her bliver de passet og plejet af
katteprojektet. De får mad, vand og en kattebakke med grus. Forplejningen
betales af Katteprojektets midler.
Hvis katten er øremærket, tjekker katteprojektet, om den er registreret hos
danskkatteregister. Hvis katten er registreret, kontaktes ejeren med henblik
på afhentning.
Hvis katten er øremærket, men ikke registreret hos danskkatteregister - eller
hvis den ikke er øremærket - så fremlyses den på ITV i 5 dage.
Ved afhentning af katten betaler ejeren et gebyr på 75 kr. pr. påbegyndt døgn
katten har været i projektes varetægt.
Hvis det ikke lykkes at finde frem til kattens ejer, transporteres katten til Inges Kattehjem, hvor den neutraliseres og øremærkes (hvis den ikke allerede er
det). Herfra bliver den enten videreformidlet til et nyt
hjem eller genudsat. Udgifter for denne transport bliver dække af katteprojektets midler.
Husk hvis du mister en kat kan den fremlyses på ITV,
hos katteprojektet tlf. 40350309, danskkatteregisteret.dk eller på detdanskekatteregister.dk
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Orienteringsmøde for blok 12 og 13
om plejecenter og genhusning
Af Christian Thorup
Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Orientering om plejecenteret og bofællesskaber i blok 12 og 13
3. Orientering om beslutningskompetencer
4. Orientering om genhusningsprocessen og
tiltag til hjælp i forbindelse med genhusningen
5. Debat og afslutning
Deltagere:
Ca. 70 beboere fra blok 12 og 13
Miljøsagsfølgegruppen
Forretningsudvalget
Rolf Andersson, KAB
Lone Skriver, KAB
Niels Milo, Direktør for Social og Sundhed
Annelia Nielsen, Chef for Social og Sundhed
Stig Bykilde, KAB
Christian Thorup, KAB (ref.)
1. Velkomst og valg af dirigent
Hans Laustsen bød velkommen og
indstillede Peter Rørbye, som dirigent for mødet, hvilket blev godkendt.
Peter Rørbye gennemgik dagsordenen og orienterede om spillereglerne
for mødets afholdelse.
2. Orientering om plejecenter og
bofællesskaber i blok 12 og 13
Rolf Andersson gennemgik kort udlejningssituationen og udsigten til
øget lejetab, som er baggrunden for
nødvendigheden i at gribe chancen,
for at kunne reducere i antallet af
boliger i Farum Midtpunkt ved omdannelse til plejeboliger og bofællesskaber i udvalgte blokke.
Fraflytningen er i øjeblikket større
end indflytningen, og tendensen sy-

nes at være stigende på trods af
kampagner og en øget udlejningsindsats. Der er behov for at balancere udbuddet med efterspørgslen.
Der er nu en politisk vilje til at gøre
noget ved udlejningsproblemerne og
mulighed for at skaffe finansiering
til det.
Der er ledige boliger til at kunne
håndtere genhusningen i forbindelse med reduceringen af boliger i Farum Midtpunkt.
Rolf Andersson gennemgik den foreløbige principanalyse af muligheder,
for at etablere plejecenter og bofællesskaber i blok 12 og 13. Principanalysen har tidligere være forelagt
Social og Sundhed i Furesø Kommune, Ældrerådet og Blokrådet.
Principanalysen kan afhentes i papirform i Servicecentralen.
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Efter fremlæggelsen af principanalysen var der spørgsmål og svar, som i
det følgende er organiseret i hovedgrupperne: Furesø Kommunes udfordringer og ønsker, Bygherren,
Økonomi og Byggeteknik.
Furesø Kommunes
udfordringer og ønsker
Kommunen har et stigende behov
for nye og moderne plejeboliger med
tilhørende servicearealer. I Farum
Midtpunkt er der mulighed for at
skabe et bynært plejeboligmiljø, der
vil være attraktivt for Furesø Kommune.
Der peges på blok 12 og 13 fra kommunens side, da de passer godt ind
i kommunens tænkning om plejeboliger og fælles funktioner, og størrelserne passer med behovene og udviklingstendensen i kommunen. Der
er i øvrigt andre udbygningsplaner
andre steder i kommunen til at
imødekomme kommunens behov for
plejeboliger.
Bybækskolens arealer indgår i en
anden sammenhæng med udvidelse
af det bynære miljø ved Bytorvet og
er derfor ikke attraktiv som plejeboliger.
Bygherren
Bygherren af plejeboligerne og bofællesskaberne er Furesø Boligselskab.
Beslutningen, om at bygge skal
træffes af Furesø Boligselskab og
Blokrådet.
KAB er ansat til at administrere
Furesø Boligselskab og er derfor inviteret til mødet for at kunne orientere om projektet og genhusningsprocesser.
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Foto: KAB

Økonomi
Udlejningssituationen og det generelle boligmarked er årsagen til, at
der bør etableres plejeboliger, som
en selvstændig boligafdeling i Furesø Boligselskab. Hvis der ikke gøres
noget nu, vil huslejeniveauet stige
drastisk eller serviceniveauet vil falde drastisk, for at kunne opveje
huslejetabene. Der bør derfor ske
yderligere beskrivelser af de økonomiske konsekvenser, hvis der ikke
sker en opdæmning af huslejetabene. Beskrivelserne skal oplyses i
forbindelse med blokrådssagen, for
at sikre en afdækning af den økonomiske risiko.
Der er efter orienteringsmødet
udarbejdet en beregning, der viser
den forventede huslejestigning, som
følge af et fortsat lejetab på boliger,
der ikke kan lejes ud.
Beregningen vil indgå i den kommende blokrådssag om etablering af
Plejecenter og bofællesskaber.
Hvis planerne om etablering af plejecenter og bofællesskaber bliver
godkendt, skal blok 12 og 13 frasælges til en selvstændig boligafdeling. Boligafdelingen bliver en del af
Furesø Boligselskab på linje med de
øvrige afdelinger i boligselskabet. En
selvstændig boligafdeling har sin
egen økonomi, finansieres særskilt,
og bliver derfor ikke en risiko for Farum Midtpunkt.

I plejeboliger er der 100 % anvisning
af kommunen, og det er kommunen,
som bærer risikoen for evt. lejetab
og tab ved fraflytning.
Sideløbende med etablering af et nyt
plejecenter, er der en Miljøsag i Farum Midtpunkt. Miljøsagen har sin
helt egen finansiering, som er støttet af Landsbyggefonden.
Byggeteknik
Ombygningen af blok 12 og 13 vil
ske i overensstemmelse med gældende bygningsreglement og regler
for indretning af plejeboliger og servicecenter. Det betyder, at bygningerne vil blive klargjort til at kunne
imødekomme krav, fra bygningsmyndigheden, og funktionskrav til
at kunne fungere, som et moderne
plejecenter.
3. Orientering om
beslutningskompetencer
Som nævnt er bygherren Furesø Boligselskab.
Beslutningen om at udstykke to
blokke og frasælge til en ny afdeling
i Furesø Boligselskab skal træffes i
Blokrådet og i boligselskabets bestyrelse. Yderligere skal beslutningen
godkendes i repræsentantskabet.
Alle beslutningsorganerne skal
tiltræde beslutningen, for at ombygningen til Plejecenter og bofællesskaber kan gennemføres.
Normal kutyme i Furesø Boligselskab er, at Blokrådsbeslutninger
tages til efterretning af bestyrelsen.
Furesø Kommune skal godkende de
økonomiske og planmæssige disponeringer.
Blok 12 og 13 er repræsenteret i
blokrådet.

4. Orientering om genhusningsprocessen og tiltag til hjælp
i forbindelse med genhusningen
Lone Skriver orienterede om tidsplanen for, hvornår genhusningsprocessen igangsættes og om hvilke
forhold, der skal håndteres i den
forbindelse samt hvilke tiltag der
gøres, for at støtte op omkring den
enkelte husstand.
De slides, der understøttede orienteringen kan afhentes i Servicecentralen.
Tidsplanen for ombygningen forventes at blive:
 Principgodkendelse i Blokrådet
og Furesø Boligselskab i efteråret
2011

ENERGIHJØRNET
Regnskabsåret 2010/11
er slut!
… Hvordan gik det så i forhold til
året før?
Varme:
Når vi tager højde for forskelle i vejrliget – det vi også kalder at se energistyringsmæssigt på det – brugte vi
ca. 7 % mindre fjernvarme i det netop
afsluttede år i forhold til året før.
Vand:
Her brugte vi ca. 10½ % færre m3
vand end året før.
Konklusionen må være, at Midtpunktet i det forløbne år har klaret sig
ganske godt, når det gælder forbrug.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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 Spørgeskema og dialog med husstanden fra begyndelsen af 2012
 Kommunal godkendelse af byggeprogram, budget og finansiering i maj 2012
 Genhusningsperiode fra midten
af 2012 til begyndelsen af 2013
 Byggestart forventes fra
april/maj 2013
Efter fremlæggelsen af genhusningsforhold var der spørgsmål og svar,
som i det følgende er organiseret i
hovedgrupperne: Flyttehjælp, Vedligeholdelseskonto og Boligforbedringer.
Flyttehjælp
KAB og ejendomskontoret vil gøre så
meget, som muligt, for at hjælpe
beboerne i processen.
I den netop indsendte ansøgning
om Miljøsagen og renoveringen af
blok 46, er der indarbejdet et oplæg
til at kunne ansætte en boligguide,
som netop får som fokusområde at
hjælpe med genhusningerne i Farum Midtpunkt. Det betyder, at hvis
behovet et til stede, vil der ske
håndholdt hjælp til den enkelte beboer.
Genhusningen vil blive iværksat efter en grundig forudgående orientering, som forventes omdelt ultimo
2011 eller primo 2012. Orienteringen vil umiddelbart blive fulgt op af
et spørgeskema til den enkelte husstand.
Spørgeskemaet har til formål at afdække husstandens behov og ønsker til genhusningsbolig. På baggrund af spørgeskemaet vil der blive
aftalt en proces med den enkelte
husstand, som tilgodeser beboerne
mest muligt, så der kan tages hen8

syn til boligstørrelsen, lokalområdet,
boligforbedringer og særlige indretninger. Hvis det er nødvendigt, vil
kommunens støttefunktioner træde
til og hjælpe.
Samtidig er det nødvendigt, at genhusningsprocessen ikke igangsættes for tidligt, så der ikke er økonomisk ballast til at modstå de huslejetab, som kommer i kølvandet på
genhusningerne. Det er derfor nødvendigt at få en godkendelse af ombygningen af plejecenter og bofællesskaber, før en genhusning kan
igangsættes og finansieres.
Genhusningsmulighederne bliver i
Farum Midtpunkt og i de øvrige afdelinger i Furesø Boligselskab. Yderligere søges muligheder i de andre
almene boligselskaber i Furesø
Kommune.
Beboerne i blok 12 og 13 vil blive
præsenteret for genhusningsmuligheder i Furesø Boligselskab.
Den enkelte beboer/familie vil få
stillet et beløb til rådighed til dækning af alle udgifter til flytningen.
Det blev nævnt, at det kunne være
15.000 kr., hvis man selv skulle
flytte fra en 4-rums bolig.
Planter fra terrasserne kan medtages til den ny bolig, i det omfang der
er muligt at flytte dem.
I forbindelse med genhusning suspenderes ventelisterne og genhusningerne går forud.
Hvis der er flere ønsker til samme
bolig, vil den blive fordelt efter anciennitet.
Det lovmæssige i genhusningsprocessen er reguleret i Lov om leje af
almene boliger.

Indskud overføres til den ny bolig,
og den ny husleje skal være tilsvarende den bolig, man forlader. Hvis
man søger en større bolig med større indskud, skal den enkelte selv
betale differencen.
Vedligeholdelseskontoen
Indestående på boligens vedligeholdelseskonto bliver i princippet i afdelingen. Det vil sige i Farum Midtpunkt.
Det overvejes, at sætte indbetalingerne til vedligeholdelseskontoen i
stå, så der ikke indbetales til boliger, som for fremtiden ikke skal
vedligeholdes.
KAB kikker hurtigst muligt på forholdet, og sørger for regulering, hvis
det er muligt.
Boligforbedringer
Boligforbedringer, f. eks i form af et
nyt køkken, som finansieres af en
forhøjet husleje, vil i videst muligt
omfang blive overført til en ny bolig.
5. Debat og afslutning
Renoveringen af Birkhøjterrasserne
og den kommende etablering af plejecenter og bofællesskaber planlægges ikke i et sammenhængende forløb. Det er derfor ikke muligt, på
nuværende tidspunkt, at sige noget
om, at boligerne i Birkhøjterrasserne er i spil, som genhusningsboliger. Det er imidlertid forventningen, at genhusningen kan rummes
inden for de ledige og kommende
ledige boliger i Furesø Boligselskab.
Det er KABs forventning, at renoveringen vil få PCB-indholdet nedbragt
til at kunne overholde kravene, men

i sidste ende er det embedslægens
beslutning, som følges.
Forslag til at etablere plejecenter og
bofællesskaber, i de renoverede
blokke i Birkhøjterrasserne, er ikke
interessant for Furesø Kommune,
da det er samspillet med det bynære
samt udviklingsmulighederne omkring Farum Bytorv, som er interessant for kommunen. Kommunen
forholder sig til logistikken og de tilhørende funktioner i det kommende
plejecenter, som vil få et stort indhold af tryghedsskabende elementer.
Plejecenteret og Bofællesskaberne
forventes at blive en langtidsholdbar
løsning på nogle de udlejningsudfordringer, som Farum Midtpunkt
befinder sig i. Samtidig er der andre
og vigtige udfordringer, der skal arbejdes med, for at nedbryde de
mange fordomme og angsten for Farum Midtpunkt. Det vil blandt andet
ske i forbindelse med den kommende Miljøsags tiltag, der skal være
med til at sikre Farum Midtpunkt,
som et godt og kvalitetsfyldt alternativ til det øvrige boligmarked.
Der er udtrykt ønske fra nogle ældre
i Farum Midtpunkt, at der skabes
en mulighed for, at man kunne blive
boende evt. på det kommende plejecenter.
Hvis der er et ønske om at få yderligere juridisk bistand til belysning af
pligter og rettigheder ved genhusningsprocessen, skal man rette
henvendelse til Susan fra blok 12.
Afslutningsvis takkede Hans Laustsen for et godt og informationsrigt
møde med gode spørgsmål og svar.
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SÅDAN GIK DET MED VARMEFORBRUGET i 2010-2011
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2010 – 2011
Forventet

Aktuelt

2009-10

5000

Vurdering af maj måned:
Månedens forbrug af fjernvarme
lå ca. 18 % under budgettet.
Energistyringsmæssigt var besparelsen på ca. 15 % – ganske
flot!
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Kilde: KAB, Energiområdet

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

Maj måned var en anelse mildere
end ”normal maj”. Måneden havde
140 graddage, hvor ”normalmåneden” har 154 graddage.
Ser vi energistyringsmæssigt på det,
– altså hvor vi tager højde for det
lidt mildere vejr – lå forbruget ca. 15
% under budgettet.
Ganske flot!
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959 MWh (megawatt timer)
1.164 MWh
205 MWh

Med maj måned sluttede
skabsåret 2010/11.

regn-

Ser vi på hele året, var forbruget af
fjernvarme 4,4 % under budgettet.
Energistyringsmæssigt var besparelsen på 7 %.
For året som helhed har Farum
Midtpunkt således også gjort det
virkelig flot.


”FARUM I UDVIKLING”
Af Erik, 41E
Det er titlen på en arkitektkonkurrence, som vort byråd har udskrevet
og som nu er i gang.
Her har byrådet for længe siden
indlagt Midtpunktet som et område
for forbedringer: f.eks. af Vestgangstrøget, af uderum, af belysning med focus på tryghed. Der er
tillige her truffet beslutning om at
placere et plejehjem i blok 12 og 13
der ombygges.
Dette er baggrunden for de blokrådssager, der på det seneste er ført
frem i ”Midtpunktet”.
KAB har den 27. maj 2011 til kommunen fremsendt ansøgning om
skema A-godkendelse for en samling

af projekter: PCB undersøgelser, renovering af lavtage, sammenlægning
af 1-rums lejligheder og ”miljøprojekter”. Til disse sidste er løseligt
afsat 70 millioner kroner.
I skema A indgår kun blok 46. De
øvrige fem blokke af Birkhøjterrasserne indgår således ikke i skemaet,
der må betagnes som totalt uoverskueligt.
KAB bemærker, at de omtalte forhold er undersøgt i en forceret proces ”uden den sædvanlige beboerdemokratiske behandling”. Denne
regnes gennemført senere.
Ved byrådets møde den 29. juni
2011 godkendte byrådet skema A,

Foto: Berit, 44D – Fugleturen 14.06.2011
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og som et andet punkt på dagsordenen besluttede man at indrette et
plejecenter i blok 12 og 13.
Man må her være opmærksom på
tre bemærkelsesværdige forhold:
1. Der er ikke indregnet en efterisolering af bebyggelsen som helhed.
Det ville formentlig være det største bidrag til kommunens klimaregnskab.
2. Der er ikke indregnet en istandsættelse af de indre gangstrøg.
De er ikke rengjort i bebyggelsens
levetid og er beboernes største
miljøproblem.
3. Kommunen forlanger indretning
af fire ”miljøstationer” (affaldspladser) i bunden af stamvejene.
Omkostningerne herved er ikke
indregnet.

Alt i alt betyder det, at ca. 600 familier ud af 1625 skal tvangsforflyttes
under processen. Det er ca. 1/3 af
alle Midtpunktets beboere.
Det eneste sikre for beboerne er et
kolossalt besvær, store udgifter og
efterfølgende en forhøjet husleje.
Kommunen kan formentlig ”pudse
glorie” efter at den nu under tre
borgmestre stort set intet har gjort
for at hjælpe bebyggelsen med de
problemer, som vi fortsat kæmper
med.


Ved mødet den 29. juni godkendte
byrådet tillige en generel stigning i
huslejerne på 10 kr./m2/år samt en
forbedringsleje på op til 46 kr./m2/
år for lejligheder, der moderniseres.
Hvad betyder så dette for Midtpunktets beboere:
a. Beboerne i blok 12 og 13 vil blive
tvangsforflyttet. Fuldt funktionsdygtige boliger vil blive skrottet
totalt og kørt på lossepladsen. (Vi
bor i en ressourcebevidst kommune.)
b. Derefter opbygges et nyt plejehjem. Alle nuværende beboere
kender adgangforholdene til terrasserne, og beboere i E og F lejligheder kender udsigten fra værelserne. Det bliver nu det sidste
hjem for en del af plejehjemsbeboerne.
c. Beboere i Birkhøjterrasserne og i
de 1-værelses lejligheder, der
skal sammenlægges, vil også blive tvangsforflyttet.
Foto: Berit, 44D – Fugleturen 14.06.2011
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Sol – sommer – varme; dejligt eller - - - Af Gerd Karlsen
Så er tiden kommet, hvor solen
skinner, dagene er blevet både længere og varmere, og vi har stor gavn
af at kunne opholde os uden døre.
Men i nogle situationer bliver den
dejlige varme til en hede – så voldsom, at den er farlig for dyr og mennesker.

udenfor, og at en udluftning er nødvendig, før vi kan køre.
Når man så som hund/kat ikke er i
stand til at svede overskudsvarmen
væk på samme måde som menneskene, bliver situationen virkelig
kritisk.

Sommeren er over os, samtidig er
det dog også tiden, hvor landets
dyrlæger og hospitaler modtager
dyr, som har opholdt sig i biler ...
ofte med fatale konsekvenser til følge.
Mange ejere er naturligvis dybt chokerede, når det sker, og ofte handler
det om uvidenhed, de troede ikke,
det var muligt at det ku’ gå galt på
så kort tid.
Vi kender alle til at komme tilbage
til bilen, åbne døren og opleve, at
temperaturen er højere i bilen end
Tidspunkt
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

Udetemperatur
14 C
18 C
20 C
20 C
23 C
23 C

Bemærk hvor stor forskel der er
mellem temperaturen udendørs og
inde i bilen, og se hvordan temperaturen inde i bilen stiger, selvom
temperaturen udenfor er den samme som den foregående måling en
time tidligere. I øvrigt er der altid
varmest bag i bilen.
Hedeslag opstår, når kroppens naturlige funktioner, ikke længere kan

Se lige her:
Sol/skygge
Skygge
Skygge
Sol/skygge
Sol
Sol
Sol

Temp. i bilen
19 C
38 C
47 C
58 C
62 C
85 C

bevare kropstemperaturen i et normalt leje – for hunde er det omkring
39 grader c.
Når temperaturen passerer ca. 40,5
grad c, sættes kropsfunktionerne
hurtigt ud af drift.
Står man med et dyr med hedeslag,
bør man omgående få dyret i skygge
og forsøge at sænke temperaturen
med kuldslået vand. (Iskoldt vand er
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ikke en god ide) Gør gerne hele dyret vådt, rindende vand på ”ankler”
og ”håndled” og læg kølige våde klude på hovedet, i lyske og maveregion
og søg øjeblikkelig dyrlæge.
Forsøg ikke at få dyret til at drikke.
Dette kan medføre fejlsynkning,
derudover vil dyret sandsynligvis
blot brække sig og dermed miste
yderligere fugt og elektrolytter.
Hos dyrlægen vil der i stedet blive
givet infusionsvæske direkte i blodbanen.

Foto: Berit, 44D – Fugleturen 14.06.2011
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Under nedkølingen og transporten
til dyrlægen er det en god ide med et
termometer i dyrets endetarm, således at temperaturen kan følges nøje.
Når temperaturen ned på 39,5 bør
yderligere nedkøling indstilles, da
nedkølingen i dyret vil fortsætte et
stykke tid efter, og ingen er interesseret i en underafkølingssituation.
SÅ tænk jer godt om, før I tager
Fido med i bilen en sommerdag!


Fugletur – observationer
Forfatter: Berit, 44D
Her er Thomas Vikstrøms optælling
fra fugleturen 14. juni.
Art
Allike
Blåmejse
Gransanger
Grønirisk
Gråkrage
Gråspurv
Gærdesmutte
Husskade
Jernspurv
Klippedue/Tamdue
Landsvale
Løvsanger
Munk
Mursejler
Musvit
Ringdue
Rødhals
Skovspurv
Solsort
Stormmåge
Tornsanger
Tyrkerdue

Antal
10
2
4
3
4
14
1
17
5
2
1
1
1
4
5
14
3
4
14
1
3
1

For at finde observationerne, kan du
på internettet gå på ornitologernes
database www.dofbasen.dk og følge
denne vejledning:
 Klik på [Søg observationer]
 Vælg ”Dato” i feltet ”Periode”
 Indtast eller vælg 14.06.2011
 Vælg ”Lokalitet” i feltet ”Område”
 Klik på [Find lokalitet]
 Skriv Farum ud for feltet ”Begynder med”
 Klik på Farum Midtpunkt
 Klik på [Søg]
 Klik på linket Observationstabel
øverst til venstre på siden

Observationer fra tidligere fugleture
kan findes med samme fremgangsmåde for følgende datoer:
02.06.2010, 08.06.2009

Foto: Berit, 44D – Fugleturen 14.06.2011

Bestandsopgørelser findes ved at
vælge ”År/halvår/måned/uge/dag” i
feltet ”Periode” og skrive samme årstal i felterne ud for ”Fra år/til år”,
vælge ”Ynglepar” i feltet ”Observationstype” og ”Bearbejdede tal” i feltet
”Ynglepar”.
Der er bestandsopgørelser for 2009,
1998 og 1997.
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Hund – farer i hjemmet, medicin, kemiske stoffer,
planter m.m.
Af Gerd Karlsen
Vi går i fare – hvor vi går,
men noget kan vi selv gøre:
Forgiftning – farlige giftstoffer i
hjemmet – der findes mange farer i
og omkring huset. Her kan du læse
mere om de hyppigste forgiftninger
hos hunde, ligesom du kan finde en
liste over giftstoffer i hjemmet.
Der findes en del almindelige madvarer, som kan forgifte hunde, dette
kan du også læse nærmere om.
Hvis din hund udviser tegn på forgiftning, f.eks. pludselig nedstemthed, slingren i bevægelse, opkast,
blodig diarre, udslet, kramper eller
andet, bør du straks kontakte din
dyrlæge!
Ved forgiftning kan din hund dø, hvis
den ikke får den fornødne hjælp. Din
dyrlæge vil give din hund drop, så
lever og nyrer tager mindst mulig
skade, mens giftstofferne udskilles
af kroppen.
Til visse typer giftstoffer findes der
en modgift, og det er altså vigtigt, at
du så vidt muligt er klar over hvilke
giftstoffer, din hund kan have været i
kontakt med.
Chokolade
Chokolade
indeholder
giftstoffet
theobromin. Theobromin påvirker
hundens nervesystem, hjerte- og
muskulatur og fremmer vandudskillelsen. Der er stor forskel på, hvor
meget theobromin, forskellige typer
af chokolade indeholder. Mørk chokolade indeholder mere theobromin
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end mælkechokolade, mens hvid
chokolade indeholder mindst.
Symptomerne på chokoladeforgiftning viser sig indenfor de første 24
timer efter indtagelse. Hunden vil
virke svimmel og rastløs, har øget
hjertebanken og savler, den kan have mavesmerter og kaste op, ligesom
den kan få en øget drikkelyst og
hyppig vandladning. Hvis det drejer
sig om en stærk forgift-ning, vil
hunden få en hurtig vejrtrækning og
hjertebanken. Hunden kan også få
diarre, samt blodig urin med urininkontinens. Mange ejere lægger
desuden mærke til den muskelstivhed, som en stærk forgift-ning medfører. I meget slemme tilfælde kan
der også ses blåfarvning af hundens
slimhinder, samt feber og muskelkramper. I sjældne tilfælde kan
hunden dø af de akutte kredsløbsproblemer, som forgiftningen medfører.
Vindruer og rosiner
Vindruer og rosiner indeholder et
ukendt giftstof, der kan give hunden

livstruende, akut nyresvigt. Købe
vindruer er lige så giftige som
usprøjtede vindruer, og det er ikke
en sprøjtegift, men et stof i druen,
der forgifter hunden. Oftest ser ejeren mavetarm-irritation, opkast og
diarre allerede 2 timer efter indtagelsen. 5-6 timer efter vil hunden
virke trist, få diarre og have begyndende nyresvigt med hyppig vandladning. Efter 24 timer ses akut,
livstruende nyresvigt samt nedstemthed, diarre, opkast, anoreksi,
kramper, bugsmerter og blodmangel. Hvis hunden får nyresvigt, vil
den oftest dø af dette, i andre tilfælde kan hunden overleve, men få
kronisk dårlige nyrer. Hos visse
hunde kan så få som 7 rosiner
fremkalde forgiftningstegn.
Menneskemedicin og ibuprofen
Hunde er ikke mennesker, og mennesker er ikke hunde, derfor må ejere aldrig give hunden menneskemedicin, med mindre egen dyrlæge eller vagtdyrlægen har godkendt dette. Det sker ikke sjældent
at en hund forgiftes med menneskemedicin - her er en af de hyppigste forgiftninger, forgiftning med
smertestillende medicin, der indeholder ibuprofen. Ibuprofen-præparater er nogle af de mest brugte
smertestillende præparater her i
Danmark. Eksempler på smertestillende medicin der indeholder ibuprofen er produkterne: Apain, Brufen, Ibumetin, Ibuprofen, Ibureumin, Ibutop, Ipren og Pedea. Disse
smertestillende piller ligger i mange
danske hjem og anvendes bl.a. ved
svage
smerter,
menstruationssmerter, gigtsygdomme, sene-skedehinde-betændelse eller ved tennisalbue. Desværre tror mange ejere, at
hunden også kan have gavn af en

sådan smertestillende pille og anvender dem derfor ukritisk, hvis
hunden halter eller har ledsmerter.
Ibuprofen er dog giftigt for hunde og
kan meget hurtigt slå hunden ihjel.
I de fleste tilfælde, når hunden dog
at udvise tegn på forgiftning, hvorefter ejeren hurtigt dukker op hos
dyrlægen. Ved milde forgiftninger
ses
kvalme,
opkast,
diarre,
bugsmerter og anoreksi. Ved moderat forgiftning ses blodig diarre,
blodforgiftning og urinvejssygdom
med nyresvigt. Ved stærk forgiftning
vil hunden gå i chok, få kramper, gå
i koma og dø.
Løg og hvidløg
Løg (Allium spp.), f.eks. alm. løg,
purløg og hvidløg indeholder giftstofferne N-Propyl-Disulfid og Smethyl-L-cystein sulfoxid (SMCO)
der kan give pludselig blodmangel.
Hvidløg er mindre giftige end almindelige løg, men bør alligevel fodres
med yderste forsigtighed.

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. maj 2011:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr. 17.177.371,kr. 18.391.485,kr. 1.214.114,-

Regnskabsåret sluttede positivt:
Maj måned fortsatte rækken af måneder, hvor forbruget lå lavere end
budgettet – denne gang med en besparelse på ca. 18 %.
Hermed endte aconto varmeregnskabet for året med et overskud på
ca. kr. 1,2 mio.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Hvidløg har en række positive effekter, hvis det fodres i meget lille
dosis, mens det kan give forgiftninger, hvis det fodres i for stor dosis.
Kosttilskud, der indeholder hvidløg,
bør derfor kun fodres efter samtale
med
dyrlægen,
idet
varedeklarationen
på
mange
hvidløgsprodukter ikke tager højde
for, at hunde kan forgiftes af
hvidløg. Hvidløgs ønskede virksomme stoffer er nogle svovlforbindelser,
der til dels er bundet til "hvidløgs
lugten", lugtfrie hvidløgsprodukter
er derfor ofte mindre virksomme end
friskt, knust hvidløg.
Der er lavet en række undersøgelser
på hunde. Det er dokumenteret, at
hvidløg har antibakterielle, dvs. desinficerende egenskaber overfor bakterier. Hvidløg har en desinficerende
effekt ved en evt. hudbetæn-delse,
ligesom det har et højt indhold af
svovlholdige aminosyrer, der er essentielle stoffer i opbygningen af
pelsen. Hvidløg har også en antibakteriel og stabiliserende effekt på mave-tarmkanalen. Hos hunden har
hvidløg en mild repellerende, dvs.
skræmmende effekt på lopper.
Hvidløg vil altså have en mild beskyttende effekt hos hunde, hvilket
kan være fint, hvor loppepresset er
meget lille. Hvis din hund har levende lopper eller omgås andre
hunde eller katte, vil hvidløg ikke
kunne beskytte tiltrækkeligt. Hvidløg kan heller ikke slå levende lopper ihjel ej heller orm og andre parasitter - her skal du i stedet henvende dig til din dyrlæge for at få
den rette rådgivning.
Kølervæske
Kølervæske indeholder giftstoffer
ethylen-glycol, som hunden nedbryder til en mængde giftige stoffer, der
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kan give akut, livstruende nyresvigt.
Kølervæske har en sød smag og er
derfor attraktivt for hunde. Normalt
opbevares kølervæske sikkert i en
plastikdunk, men kan ved uheldige
tilfælde blive tilgængeligt for hunden. Kølervæske er en fedtet væske,
og ejeren kan da ofte se, at hundens
poter er smurt ind i kølervæske. Ved
mistanke om forgiftning skal ejeren
straks kontakte dyrlægen. Jo senere, dyrlægen kontakes, jo større er
risikoen for, at hunden dør eller får
varige nyreskader. Ved forgiftning
ses sling-ren, kvalme, opkast, hurtig
vejrtrækning og hjertebanken, øget
drikkelyst med hyppig urinering,
væske-mangel, nedsat kropstemperatur og kramper. Efter 12 timer bestemmes hundens skæbne. Enkelte
hunde er så alvorligt påvirkede, at
de får kramper og går i koma. Hvis
hunden ikke dør, tager sygdomsforløbet ofte 3-4 uger. Hvis hunden
overlever et nyresvigt, skal den
fremover leve med kronisk dårlige
nyrer.
Kartoffelplanten og rå kartofler
Kartoffelplanten (Solanum tuberosum) er tæt beslægtet med planter
fra natskyggefamilien. Umodne kartofler, rå grønne kartofler, kartoffelplantens grønne blade og kartoffelæblerne indeholder giftstofferne solanin og chaconin. Solanin er ætsende, kan give mavetarm-irritation,
pludselig blodmangel og påvirker
hundens nervesystem. Desværre er
det ikke altid let at se, om en rå kartoffel har et grønligt skær, og det er
da svært at undgå risikoen for disse
giftstoffer. Forgiftningen er dog oftest mild, og det er således ikke sikkert, at hunden udviser tegn på forgiftning. Dette skyldes, at stoffet solanin optages meget dår-ligt af hun-

den, ligesom det ofte omdannes til
mindre giftige stoffer, der hurtigt
udskilles fra kroppen. Symptomerne
på kartoffelforgiftning viser sig som
mavetarm-irritation med kvalme,
opkast, nedsat appetit, bugsmerter
og blodig diarre. Nervesystemet påvirkes også. Hunden vil virke sløv og
fravær-ende, den vil få kramper og
vil begynde at savle. Til tider ses
åndedrætsbesvær,
lammelse
af
kroppens muskler samt bevidstløshed. Kogte kartofler udgør ingen
sundhedsmæssig risiko for en sund
og rask voksen hund.
Top 10 – hyppigste
forgiftninger hos hund:
Medicin (menneskemedicin
eller overdosering i hjemmet)
Rottegift
Sneglegift (metaldehyd)
Insektgift (organophosfater)
Kølervæske (ethylenglycol)
Tungmetaller
Alkohol
Giftige planter – der er rigtigt mange, se andetsteds.
Nydelsesmidler - kaffe, te, tobak og
chokolade
Andre forgiftningsmuligheder:
Forskellige giftstoffer i hjemmet
Dette er en liste over mere eller
mindre giftige stoffer i hjemmet.
Hvis din hund viser tegn på forgiftning eller anden sygdom, bør du
kontrollere, om din hund kan have
haft kontakt med én eller flere af
nedenstående stoffer. Visse stoffer
er så giftige, at der skal meget små
mængder gift til for at slå hunden
ihjel, andre stoffer er mindre giftige
og kan da give milde forgiftningstegn. Kontakt din dyrlæge, hvis du
har mistanke om forgiftning.

Afkalker - myresyre, eddikesyre,
oxalsyre - Algegift Alkohol Anemone
(plante) - Anilin og anilinfarvestoffer
- Arsen - Avocado - fenoler Benzin
og benzindampe - Blegemiddel - hyperchlorid Blomstergødning - nitrater og nitriter Blå-grøn alger - bl.a.
nervegifte og levergifte - Broccoli (rå)
- Cola - koffein - Deodorant - pdichlorbenzol – desinfektions-midler
- fenoler og formaldehyd - Drivhusgasser - oxalsyre og calciumoxalat –
Fremkal-dervæske og fixer - borsyre
og p-methylphenol - Fuglegift Fyrværkeri - tungmetaller og salte Gebisrens - perborat - Glasuld
Guldregn (plante) - Insektgift Insektspray- Kloak-rens – NaOH - glykosider og digitalislignende gifte Kødvarer med nitrit - nitrat - Lampeolie - benzindestillater Liguster
(plante) - Lim - acetone - nødder Motorolie - benzindestillater - Møbelplejemiddel, Møbelpolish - terpentin - Mølpulver – naphthalin Mønter - kobber, zink, nikkel - Narkotika - nitrogen, phosfor og kalium
Opløsningsmiddel - terpentin - Rengøringsmiddel - fenoler - Rottegift
Rustbeskytter - oxalsyre og NaF Rå
broccoli - isothiocyanat Rå grønne
kartofler - solanin – Selen - calciumoxalat og oxalsyre - Skoplejemiddel - fenoler Solcreme - phenylbenzimidazol Spray / pletfjerner – tetrachlorethylen Sprays - dichlormethan og xylol - akonitin samt andre alkaloider - kviksølv - Terpentin
- Tobak - nikotin - Tungmetaller /
metaller - aluminium, bly, cadmium, kobber, kviksølv, zink, Tændstikker - kaliumklorat Tændvæske /
brikker - metaldehyd Tøsalt - NaCl2
og CaCl2 Ukrudtsmiddel
De fleste af ovennævnte stoffer er
også giftige for mennesker, især
for dem i børnestørrelse.
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Farum Midtpunkt = affald og indkøbsvogne
Af Steen, 75D – snart tidligere beboer i Paltholmterrasserne
Efter nu at have boet her i næsten 6
år, så kan glæden ved at være en
del af FM snart ligge på et meget lille sted.

Jeg må indrømme, at jeg troede ikke, at der boede så mange svin og
analfabeter i FM. Hvis de blev taget
på fersk gerning burde deres lejemål
opsiges med det samme.
Konklusionen er, at der bør gøres
noget drastisk fra ejendomsselskabets side, hvis ikke endnu flere vælge at fraflytte de losseplads lignende
tilstande i FM, end der gør i forvejen.

Det syn man møder, når man kører
igennem P-kælderen er jo hæsligt,
og hvad mon udefra kommende ikke
tænker. Man vil jo næsten ikke være
bekendt at invitere gæster. Det er
sådan set fint nok med køkkenaffaldsbeholderne, men ved siden af
dem er dagligt hensat alt muligt
slags affald lige fra pap og tøj til
møbler. Mandag morgen er jo
skrækkelig, så står der bunker for 3
dage, stakkels ejendomsfunktionærer tænker jeg.
Derudover står der tit alle mulige
ting oppe eller nede ved trappen til
bilerne, selvom der højt og tydeligt
står på væggen, at hensætning af
affald er forbudt, og man skal bruge
containerne.
Men jeg kan jo godt se, at der er jo
meget langt ned til henholdsvis papog småt brandbart containerne ved
vendepladsen eller til genbrugspladsen på Gammelgårdsvej.
Endelig så står der indkøbsvogne
overalt, der er åbenbart mange, som
ikke er klar over, at de hører altså
kun til et sted NEMLIG PÅ FARUM
BYTORV.
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Med venlig
Steen, 75D

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. maj 2011:
Juni 06 – maj 07: (ref.)
Juni 09 – maj 10:
Juni 10 – maj 11:
Besparelse i forhold til
sidste år:
Besparelse i forhold til
referenceåret:

215.938 m3
178.732 m3
159.928 m3
ca. 10½ %
ca. 26,0 %

Som tidligere, anser vi den reelle
besparelse ca. 4 % - point mindre, da
en del af besparelsen skyldes de p.t.
mange tomme lejligheder.
Tages der højde for det, kan årets
besparelse i forhold til referenceåret
gøres op til ca. kr. 2 ¾ mio.
Én m3 vand koster kr. 58,34.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 440

BR-sag 440.a: Valg til ØU
Forslagsstiller: BR-FU

Med venlig hilsen
Hans Laustsen, 222F

Huslejekonsekvenser:
Denne sag har ingen huslejekonsekvenser.

Afstemningstema:
Blokrådet vælger Hans/222F
Blokrådets Økonomiudvalg.

Hans/222F:
Jeg genopstiller hermed til Blokrådets Økonomiudvalg. Jeg har boet
her i bebyggelsen siden 1979 og har
været aktiv i vores beboerdemokrati
siden 1982. Udover at repræsentere
min blok i Blokrådet, er jeg medlem
af diverse udvalg og følgegrupper. I
mange år har jeg været fast mand i
Friarealudvalget, ligesom jeg i øjeblikket sidder i Furesø Boligselskabs bestyrelse. Som mangeårig
aktiv beboer har jeg et godt kendskab til Blokrådets forretningsgange
og struktur, samt til de forskellige
udvalg og deres arbejde.
Min erfaring med økonomi har jeg
dels fra erhvervslivet, hvor jeg har
en Teknonomuddannelse i Driftsteknik. Her er virksomhedsøkonomi
et af de obligatoriske fag. Herudover
har jeg naturligvis også en del erfaring med budgetter og regnskab fra
arbejdet i boligselskabets bestyrelse,
ligesom jeg i mange år har deltaget i
det årlige budgetmøde, hvor vi
kæmper for at holde huslejen nede
og serviceniveauet oppe.
Jeg føler mig således godt rustet
til arbejdet i Økonomiudvalget. Såfremt jeg bliver valgt, ser jeg frem til
et godt samarbejde med udvalgets
øvrige medlemmer samt Blokrådets
ansatte.

Jakob/161B:
Jeg genopstiller hermed til blokrådets økonomiudvalg. Jeg har tidligere siddet i blokrådets forretningsudvalg i to perioder og nu i mange år i
økonomiudvalget, hvor jeg er glad
for at kunne bidrage til det særlige
beboerdemokrati vi har her i Farum
Midtpunkt.

til

Med venlig hilsen
Jakob, 161 B
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Jakob/161B til
Økonomiudvalget.
Verner/433 A:
Hermed genopstiller undertegnede
til Blokrådets Økonomiudvalg.
Samspillet mellem Driftsbudgetudvalget og Økonomiudvalget gør,
at man får stor indsigt i den samlede økonomi i Farum Midtpunkt,
hvilket jeg gerne vil fortsætte med.
Samarbejdet i udvalget og med de
ansatte i Blokrådet er rigtigt godt.
Udover ovennævnte er jeg medlem
af PCB følgegruppen.
Med venlig hilsen
Verner Gravesen 433 A
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Verner/433A til
Økonomiudvalget.
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 440.b:
Nej til at tørre udlejningsproblem
af på plejekrævende medborgere
Forslagsstiller: Mogens/158 B
Gode familieboliger kan nødvendigvis ikke gøres til gode plejehjemsboliger.
Som løsning på vanskeligheder med
udlejning af boliger i FM, har FURBO og Furesø Kommune drøftet mulighed for – såfremt Blokrådet godkender det – at ombygge blok 12 og
13 for etablering af plejecenter og 60
plejeboliger. Dette skal ske ved
tvangsflytning af beboere fra 99 boliger. Anslået skal ca 300 personer
forlade deres
boliger.
Man tvangsforflytter ikke mennesker i Danmark med mindre der
opnås betydelige fordele og ulemper
er minimale. Eneste fordel der opnås med etablering af plejehjem i
FM boligblokke er reduktion af antal
boliger. Ulemper er betydelige menneskelige og økonomiske omkostninger.
Ombygning af boligblok i tre plan
med mange trapper til funktionelt
plejehjem med megen vandret og
lodret transport af udstyr, senge,
mad og mennesker der ikke er selvhjulpne, vil blive både dyrere og
dårligere end nybyggeri.
Økonomisk tørres udlejningsproblem i FM af på kommunens borgere ved dyrere ombygning end nybyggeri. De menneskelige omkostninger
tørres af på 99 familier der skal
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BR-MØDE 440

tvangsforflyttes og på plejekrævende
medborgere der skal leve deres sidste år i uhensigtsmæssigt indrettet
plejehjem i boliger med begrænset
udsyn og, for de flestes vedkommende, mørke boliger.
Beboere i østvendte boliger i nederste plan har udsyn til naboblok. I
sommerhalvåret er solen væk ved
11-12 tiden. I vinterhalvåret er det
at se solen yderst begrænset. Årsag
er 12-13 meter mellem blokke, og at
de overliggende E/F-boligers terrasser rager godt 1 meter ud over terrasser. Også vestvendte boliger,
især A-boliger, har begrænset solindfald som følge af nærhed mellem
blokke.
Svage borgere der lever deres sidste år på plejehjem bør have udsyn
til lyse og venlige omgivelser. Et beskedent ønske, som plejeboliger indrettet i boligblok i FM ikke kan opfylde.
Ønsker Blokrådet, at der skal etableres plejehjem i FM boligblokke kan
tvangsflytning af 99 familier undgås
ved placering af plejehjem i Birkhøjterrasserne. Ombygning og samtidig
pcb renovering, vil gøre projektet
billigere. Og tvangsflytning undgås.
Ønsker Blokrådet plejehjem placeret så vore plejekrævende medborgere kan tilbringe deres sidste år
i lyse boliger med udsigt, er de højere- og fritbeliggende Vestblokke mere velegnede end placering i terrassehuse med 12-13 meter mellem
blokke.

BLOKRÅDSSAGER
Vedtages afstemningstema 1 bortfalder øvrige afstemningstemaer.
Afstemningstema 2 og 3 er prioritering af, hvad Blokrådet finder
mest ønskeligt såfremt beslutning er
etablering af plejehjem i FM blokke.
Afstemningstema 4 er Blokrådets
ønske til demokratisk proces såfremt tvangsflytning er konsekvens
af Blokrådets beslutning.
Huslejekonsekvenser:
Huslejekonsekvenser er ikke beregnet.
Afstemningstema 1
Blokrådet ønsker ikke, at udlejningsproblem i FM skal løses ved, at
plejekrævende medborgere tvinges
til at leve deres sidste tid i ombyggede boligblokke der ikke er optimalt indrettet til formålet, og afviser
etablering af plejehjem i FM boligblokke.
Afstemningstema 2
Såfremt Blokrådet ønsker at løse
udlejningsproblem ved etablering af
plejehjem i FM, indstiller Blokrådet
at etablering sker i blokke i Birkhøjterrasserne i forbindelse med pcb
renovering.
Afstemningstema 3
Såfremt Blokrådet ønsker at løse
udlejningsproblem ved etablering af
plejehjem i FM, prioriteres det at
boliger til plejekrævende medborgere sikres boliger med udsigt og godt
lysindfald, hvorfor Blokrådet indstiller, at plejehjem etableres i de høje-
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re- og mere fritbeliggende Vestblokke.
Afstemningstema 4
Ingen aktiviteter der medfører
tvangsflytning, kan iværksættes
uden vedtagelse på 2 på hinanden
følgende blokrådsmøder. Såfremt
10% af de tvangsflytningstruede ønsker det, skal der gennemføres urafstemning.
BR-sag 440.c:
Ombygning af blok 12 og 13 –
etablering af plejecenter og
bofællesskaber
Forslagsstiller:
Miljøsagsfølgegruppen
I forlængelse af Blokrådets principgodkendelse den 5. maj 2011 om at
ombygge 2-3 blokke til plejecenter
og bofællesskaber stilles der nu
konkret forslag til etablering af plejecenter og bofællesskaber i blok 12
og 13.
Udlejningssituationen
i Farum Midtpunkt
Fraflytningen fra Farum Midtpunkt
er større end indflytningen, og tendensen synes at være stigende på
trods af kampagner og en øget udlejningsindsats. Der er derfor behov
for at ballancere udbuddet med efterspørgslen og reducere i antallet af
boliger i Farum Midtpunkt ved omdannelse til plejeboliger og bofællesskaber.
Hvis der ikke gøres noget nu, vil
huslejeniveauet stige drastisk eller

23

BLOKRÅDSSAGER
serviceniveauet vil falde drastisk, for
at kunne opveje huslejetabene.
Lejetab
Med baggrund i det kendte lejetab
er der estimeret en huslejestigning,
der skal iværksættes, hvis der ikke
bringes bedre balance i udlejningssituationen.
Med et udgangspunkt i et årligt
huslejetab på ca. 8.3 mio. kr. vil
huslejen stige med ca. 6,5 % af den
gældende husleje.
Det svarer til at:
 en 130 m² bolig stiger med ca.
488 kr. om måneden
 en 97 m² bolig stiger med ca. 445
kr. om måneden
 en 83 m² bolig stiger med ca. 389
kr. om måneden
 en 80 m² bolig stiger med ca. 380
kr. om måneden
 en 69 m² bolig stiger med ca. 335
kr. om måneden
 en 66 m² bolig stiger med ca. 330
kr. om måneden
 en 65 m² bolig stiger med ca. 324
kr. om måneden
 en 56 m² bolig stiger med ca. 281
kr. om måneden
 en 54 m² bolig stiger med ca. 271
kr. om måneden
Mulighed for at omdanne til
plejecenter og bofællesskaber
Kommunen har et stigende behov
for nye og moderne plejeboliger med
tilhørende servicearealer. Der er nu
en politisk vilje til at gøre noget ved
udlejningsproblemerne og mulighed
for at skaffe finansiering til det.
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I Farum Midtpunkt er der mulighed for at skabe et bynært plejeboligmiljø, der vil være attraktivt for de
ældre og for Furesø Kommune.
Der peges på blok 12 og 13 fra
kommunens side, da de passer godt
ind i kommunens tænkning om plejeboliger og fælles funktioner. Blokkenes størrelser passer med behovene og udviklingstendensen i
kommunen. I blokkene vil der kunne etableres et plejecenter, bofællesskab for udviklingshæmmede, bofællesskab for psykisk syge og senior bofællesskab.
Hvis planerne om etablering af plejecenter og bofællesskaber bliver
godkendt, skal blok 12 og 13 frasælges og blive til en selvstændig
boligafdeling. Boligafdelingen bliver
en del af Furesø Boligselskab på linje med de øvrige afdelinger i boligselskabet. En selvstændig boligafdeling har sin egen økonomi, finansieres særskilt, og bliver derfor ikke en
økonomisk risiko for Farum Midtpunkt.
Genhusning af berørte
beboere i blok 12 og 13
Der blev den 21. juni 2011 afholdt
et velbesøgt orienteringsmøde med
beboerne i blok 12 og 13.
På orienteringsmødet var der mulighed for at blive orienteret om rettigheder og pligter, stille spørgsmål
og blive orienteret om de tiltag og
processer, der vil blive gennemført
for at give den enkelte beboer den
bedst mulige oplevelse i forbindelse
med genhusningen.

BLOKRÅDSSAGER
Alle beboere, som er omfattet af
ombygningsprojektet tilbydes en erstatningsbolig af tilsvarende størrelse og pris i lokalområdet.
Der stilles ikke krav om istandsættelse ved fraflytning og tilflytning
sker til et istandsat lejemål.
Der vil blive stillet økonomisk flyttehjælp op til 15.000 kr. pr. familie
til rådighed.
Referat fra mødet den 21. juni
2011 bringes i bladet Midtpunktet.
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Afstemningstema:
Blokrådet godkender at det bliver
blok 12 og 13, som ombygges til plejecenter, et bofællesskab for udviklingshæmmede, et bofællesskab for
psykisk syge og et senior bofællesskab under ovenstående vilkår.

Der tages mest muligt hensyn til
den enkelte beboers behov og muligheder, blandt andet ved forlods at
udsende et spørgeskema til de berørte beboere i starten af 2012.
På spørgeskemaet kan man oplyse
sine ønsker til ny bolig, størrelse,
placering og om der i øvrigt er særlige krav/ønsker til genhusningen.
Tilbagemeldinger på spørgeskemaerne vil danne baggrund for
håndteringen af den enkelte beboer
/familie.
Tidsplanen
Der er planlagt byggestart i april
2013 og aflevering ultimo 2014.
Genhusning vil påbegyndes i august
2012 og forventes afsluttet i december 2012.
Huslejekonsekvenser:
Ingen, hvis sagen vedtages, jf. ovenstående redegørelse.

Foto: Berit, 44D – Fugleturen 14.06.2011
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AF BLOKRÅDSMØDE 439 7. juni 2011

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra maj 2011
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Valg til miljøsagsfølgegruppen
b. Ombygning af blok 12 og 13
c. Offensiv udlejningskampagne
d. Sankt Hans bål
6. Eventuelt

(navn)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(Berit 16/1/4
Kirsten 17/0/3
Tina 19/0/3)
(Udsæt.forsl. vedtaget)
(Ændr.forsl. 12/8/0)
(13/7/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Flemming
Martha
Danielle
Gerd
C
Hannelore
11
Steffen
13
?
Katrine
21
Niels
25
Jes
Christian
26
Bente

Adr. Telefon
218E
204C
204E
206G 44954775
7E
44955432
31C
52A
51D
112E
150D
149D
168D

Blok Navn
Mogens
31
Søren
32
Ole
33
Inge
Erling
36
Susanne
41
Hanne
Claus
43
Søren
45
Eva
Gudmund

Adr. Telefon
158B
241D
250D
262A
262A
296B
402F
402F
421F
448A
448A

Gæster:
Frank Carlsen, driftschef/KAB

1. Godkendelse af dirigent
Niels/BR-FU blev godkendt som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.
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uden

3. Godkendelse af
referat fra maj 2011
Referatet
blev
godkendt
med
bemærkninger: fra Søren/241D, at
han ønskede tydeliggørelse af sit indlæg. Herudover gjorde han opmærksom på, at Rolf i sit indlæg ikke havde anvendt ordet tidssvarende boliger.

Inga oplyste, at det ikke var overkommeligt at referere alle indlæg.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Aflåsningsprojektet – foreløbig
tidsplan for aflåsning af FM
 Blok 45-46 aflåses 15. juni 2011
 Blok 41-44 aflåses 29. juni 2011
 Blok 31-36 aflåses 17. august
 Blok 21-26 aflåses 7. september
 Blok 11-16 aflåses 5.oktober
 Blok A-C aflåses
2. november

Opbevaring af udvalgsmapper med
mere fra perioden 1973 - 2005
BR-FU anbefaler at Midtpunktets arkiv for perioden 1973-2005 snarest
muligt overgives til Furesø Museer,
da en del af materialet frygtes at ville
forgå, hvis ikke det arkiveres og opbevares professionelt.
Parkeringskontrollen
tilbage på stamvejene
Efter en periode uden P-kontrol på
stamvejene i Farum Midtpunkt har
BR-FU i et par omgange diskuteret
muligheden for, at få et nyt firma til
at varetage opgaven – uden omkostninger for os.
Fra Parkeringsgruppen – der er
medlem af Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening –
har vi modtaget et tilbud på varetagelse af opgaven. Tilbuddet indebærer
blandt andet, at Parkeringsgruppen
for egen regning opsætter de nødvendige skilte, og at vi på ingen måde
skal bidrage økonomisk til drift af
ordningen. Da der angiveligt er behov
for genetablering af P-kontrol på
stamvejene anbefaler BR-FU, at der
snarest indgås en 1-årig aftale med
Parkeringsgruppen.

Strandet hjemmeside
Desværre er Midtpunktets ambitiøse
projekt ny hjemmeside til ca. 1/10 af
normalmarkedsprisen i krise. Årsagen hertil er blandt andet, at det mod
forventning ikke har været muligt at
lægge de interessetimer i projektet
som var en forudsætning for projektets realisering, jf. BR-sag 428.a.
BR-FU arbejder sammen med ”webgruppen” på at få udarbejdet en kravspecifikation, der kan danne grundlag for en snarlig forhandling med et
professionelt firma/evt. flere, om en
web-løsningsmodel og pris der er realiserbar i forhold til Farum Midtpunkts behov og økonomi.

Blok B til BR-FU
Blok 21’s periode i BR-FU udløber
den 31. august 2011, hvorefter det er
blok B’s tur til at være repræsenteret
i BR-FU. Blok B bedes snarest meddele sekretariatet om den stiller med
et BR-FU medlem, hvis blok B ikke
har en kandidat går turen til blok 26.

Ferie
Med undtagelse af den 13., 14. & 15.
juli er BR-sekretariatet lukket i juli
måned. Ved annonceindrykning med
27

mere henvises til Lis, Ejendomskontoret.
BR-FU holder ikke møder i juli –
første BR-FU møde efter ferien er 1.
august 2011.
Ad Parkeringskontrol:
Mogens/158B – ville gerne vide, om
FU havde sikret sig en vis kvalitet af
Parkeringsgruppens ydelser, hvilket
dirigenten kunne bekræfte.
Ad Aflåsning:
Kim/Blok 12 – undrede sig over, at
man ikke færdiggjorde en blok ad
gangen, og ville gerne vide, hvordan
man skulle forholde sig i tilfælde af
fremtidig vold mod installationen,
Ole/250D – ville gerne vide, hvor
mange devices, der var ødelagt, og
hvem der skulle betale for dem.
Gerd/Blok A – mente, at det var
uhensigtsmæssigt at starte i Birkhøjterrasserne, fordi man måtte forvente,
at der skulle udskiftes efter PCBrenoveringen. Desuden, om der var
lavet en ordentlig serviceaftale på systemet.
Lise/Blok 13 – ville vide, hvorfor man
ikke gjorde blokkene færdige en efter
en, og om der kom dørstoppere op i
forbindelse med aflåsningen.
Frank(KAB) – fortalte, at der var skader på rigtig mange devices, og at nogen blev betalt af forsikringen, nogle
af skadevolderne og nogle af FM. Der
var en erfaring fra andre bebyggelser
om, at når aflåsningen rent faktisk
var foretaget, faldt antallet af påførte
skader, så der var håb om, at det også ville ske her. Begrundelsen for at
starte i Birkhøjterrasserne var, at der
på grund af, at der var langt mellem
beboerne, var brug for hurtig aflåsning for at afhjælpe den utryghed, der
kunne være ved den spredte beboel28

se. Når projektet, som for længst
skulle have været fuldt færdigt, var
blevet forsinket, skyldtes det fejl i
programmerne, som det havde taget
leverandøren lang tid at finde. Systemet er lavet således, at hvis det er
slået i stykker eller strømmen går, så
åbner døren.
Systemet er under garanti, og der
er ikke indgået en serviceaftale.
Herefter afbrød dirigenten diskussionen og overlod videre diskussion til
aflåsningsfølgegruppen.
Ad opbevaring af materiale på Farum Museum:
Ole/250 D – mente, at det måtte være
bedre, at materiale før 2000 forblev i
Farum Midtpunkt, da det stadig
kunne have aktualitet.
Berit, bladudvalg og webgruppeMIDTPUNKTET fra nr. 1 til i dag, vil
blive lagt ind på en fremtidig hjemmeside, men stadig være her i FM i
en papirudgave.
Susanne/296B – Materialet vil formentlig kunne bevares bedre på museet og vil være tilgængeligt via Kulturhuset.
4.c Andre udvalg
Friarealudvalget
Udvalgsmødet den 8. juni er flyttet til
den 20. juli 2011 – kl. 16:30
14. juni FM-fugletur, hvor biolog
Thomas Wikstrøm vil fortælle om de
fugle vi ser og hører på turen. Turen
forventes at tage ca. 1 ½ – 2 timer.
Mødested: Servicecentralen kl. 18:30
Dirigenten anbefalede stærkt turen,
fulgt op af Berit/44D, der både roste
denne tur og opfordrede friarealudvalget til også at lade turen rundt til
FMs haver blive en fast tilbagevendende tur.

Ole/250D – opfordrede eventuelle
deltagere i rundturen til FMs haver til
at tage et lugejern med.

FURBOs bestyrelse
Gerd/organisationsbestyrelsen – For
nogle uger siden stod der på forsiden
af vores lokalsprøjte, at jeg havde erklæret, at Blokrådet havde stemt Ja
til at bygge plejehjem m.m. i blok 12
og 13. *)
Det har jeg selvfølgelig ikke sagt.
Det, jeg fortalte var, at vi havde haft
det til 1.behandling på det blokrådsmøde, der var i sidste måned, og at
der var en positiv stemning. Det er så
en korrektion af det, der stod i avisen.
Udover det, så har KAB fået knap 4
mio.kr. fra satspuljen til forebyggelse
af udsættelse af lejere. Som det har
været nævnt flere gange har vi en
sørgelig rekord i FMs historie med
hensyn til fogedudsættelser.
Og så er der endelig kommet klarhed om PCB-renovering i Birkhøjterrasserne og det er meldt ud, at samtlige beboere skal være ude af lejlighederne inden udgangen af næste år,
mens blokkene renoveres. Vi starter i
januar med at renovere blok 46, så de
første bliver flyttet derfra i løbet af
efteråret.
*) Dementi fra Gerd/FURBO
I uge 20 er jeg i Furesø Avis blevet citeret for at have sagt, at Blokrådet i
FM med flertal har godkendt, at der
bygges plejehjem. Citatet er fejlagtigt,
hvilket jeg på bladets hjemmeside har
gjort opmærksom på.
Min udtalelse var, at Blokrådet i Farum Midtpunkt havde førstegangs behandlet sagen og med pænt flertal besluttet, at Furesø Boligselskab kan
arbejde videre med projektet i samarbejde med kommunen.

Spørgsmål til Bladudvalget
fra Mogens/158B
FMs beboerblad, Midtpunktet, har
altid fremstået sobert, ordentligt og
vel redigeret. Og sådan skal et beboerblad der distribueres til ganske
mange, såvel i som udenfor bebyggelsen, da også gerne være.
I Midtpunktet 439 side 14-15 synes
en ny linje at have fundet indpas.
Nemlig, at beboerindlæg bringes under overskriften 'udgydelser' og indlæg skrevet med mindre typer.
Der kan være forskellige opfattelser af
ordet 'udgydelser'. Nogen vil mene, at
det er kærligt ment. Andre, at det er
ondskabsfuldt. Som part i sagen synes jeg, at det er uforskammet.
Der bedes venligst redegjort for den
nye linje og hvilke kriterier der lægges
til grund for, at nogle beboerindlæg
bringes under overskriften 'beboerindlæg' og andre beboerindlæg under
overskriften 'udgydelser'.
Berit/Bladudvalget – henviste til den
faste tekst i Midtpunktet: ”De af redaktionen fremførte synspunkter i
ord og illustrationer dækker ikke
nødvendigvis beboernes holdninger!”
Indlægget fra Mogens var meget
langt, og ville have fyldt 3 sider og
medført, at der skulle indsættes yderligere 3 siders stof i bladet. Derfor
den lidt mindre skrift. Indlæggenes
indhold var endvidere meget negative.
Derfor ordlyden i overskriften.
Der var indlæg til støtte for Mogens
og med kritik af overskriften fra flere,
bl.a. Ole/250D, Eva/Blok 45.
5. Blokrådssager
BR-sag 439.a:
Valg til miljøsagsfølgegruppen
De opstillede kandidater: Berit/44D,
Kirsten/34F og Tina/205C præsente29

rede sig kort, hvorefter man gik over
til afstemning, som forsamlingen ønskede foretaget kandidat for kandidat.
Afstemning:
Berit: 16 for, 1 imod og 4 undlod at
stemme.
Kirsten: 17 for, 0 i mod og 3 undlod
at stemme.
Tina: 19 for, 0 imod og 3 undlod at
stemme.
BR-sag 439.b:
Ombygning af blok 12 og 13
Efter oplæsning af sagens tekst fremkom der adskillige spørgsmål fra beboerne i de to blokke, som var mødt
op i anledning af netop denne sag.
En kategori af spørgsmål handlede
om at få oplysning om, hvorledes og
hvornår sagen var opstået.
Gerd/FURBO – berettede om forløbet
af sagen, der første gang var nævnt
omkring november/december 2010
og som derefter havde udviklet sig, så
kommunen nu var klar til at træffe
beslutning.
En anden kategori af spørgsmål drejede sig om praktiske og økonomiske
problemer omkring den eventuelle
flytning, og den samlede diskussion
fik Søren/241D til at stille et udsættelsesforslag:
”Sagen udsættes til augustmødet, så
FURBO kan afholde møde med de berørte beboere, inden de tager beslutning” sign. Søren/241D
Afstemning:
Udsat: 8 stemmer for udsættelsesforslaget.
BR-sag 439.c:
Offensiv udlejningskampagne
Der var stillet 2 ændringsforslag til
sagen:
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Ændringsforslag fra Blok A
Blok A finder, at ideen med et af
blokrådet nedsat PR-udvalg i forbindelse med udlejning er en rigtig god
ide, desværre er kommissoriet, der
foreslås i sagen meget begrænset og
utidssvarende, og ikke det vi har brug
for nu; da vi inden for den nærmeste
fremtid skal bruge mange boliger flere end vi har tomme - til genhusning af de PCB ramte blokkes beboere.
MEN – når Birkhøjterrasserne er
færdigt renoverede, kan vi få brug for
nogle tiltag i forbindelse med udlejning, og da vil det være rart, hvis et
FM-udvalg bl.a. i samarbejde med
KABs udlejningsafdeling har undersøgt markedet og fået sat penge af på
budgettet til en reklamekampagne.
Derfor foreslår vi afstemningstemaet ændret til følgende:
Afstemningstema:
Blokrådet nedsætter et udvalg til i
samarbejde med KABs udlejningsafdeling at undersøge muligheder for
aktiv udlejnings reklamekampagner i
forbindelse med udlejning af lejemål i
Farum Midtpunkt.
Udvalget afsøger markedet, fremlægger ide forslag for blokrådet og
skriver ansøgning om økonomi til sådanne kampagner til budgettet.
Udvalget er et åbent udvalg, og såfremt det nedsættes, holdes første
møde onsdag den 17. august kl.19:30
i Servicecentralen.
Ændringsforslag fra Blok 45
Afstemningstemaet i det oprindeligt
stillede forslag opdeles i 3, så man
stemmer om
1. at få fremstillet reklamefilm,
2. at få en særlig udlejningshjemmeside og
3. at få annonceret gratis på internettet.

Der var enighed om at behandle ændringsforslaget fra Blok A først.

BR-sag 439.d: Sankt Hans bål
Ingen debat.

Ole/250D – gjorde opmærksom på, at
FM har meget store udgifter til dækning af lejetab. Ændringsforslaget
her ændrer ikke på det, men fastholder de ledige lejligheder og lejetabet
med henblik på en fremtidig genhusning. Det oprindelige forslag kan i øvrigt ikke forventes at ville leje alle ledige lejligheder ud, men bare en udlejning af ekstra 10 lejligheder ville
udligne udgiften til annonceringen.
Ændringsforslaget bygger på et samarbejde med KAB om udlejningen, og
KAB har ikke indtil nu været særlig
god til at få FM markedsført. Ændringsforslaget må anses for en syltekrukke.

Afstemning:
Vedtaget: 13 for, 7 i mod og 1 undlod
at stemme

Inga oplyste, at den konto, som var
anvist i det oprindelige forslag ikke
kunne anvendes til formålet.
Hans/222F – syntes at der var mange
gode ting i ændringsforslaget. Det reserverede ledige lejligheder til folk,
som ønskede at blive boende i FM, og
understregede
at
annonceringen
skulle ske i samarbejde med KAB.

6. Eventuelt
Spørgsmål fra Mogens/158B
Punkter i MP 439 side 14-15 bedes
behandlet ved Blokrådsmøde 7/6.
Punkt om PBC – side 15 spalte 2 –
kan undlades da emnet, med de seneste tiltag, synes at være i fremdrift.
Mogens 158B – afstod på grund af det
fremrykkede tidspunkt fra ønsket om
at diskutere sagerne i hans indlæg i
Midtpunktet 439 på dette møde, men
ønskede at diskussionen blev udskudt til næste BR-møde.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede på denne måde BRmøde 439.
Ref.: Hanne/402F

Gerd/FURBO gjorde opmærksom på,
at Birkhøjterrassernes renovering
startede i blok 46 med genhusning
efter sommerferien i år, og der skal
lejlighederne bruges.
Jes/150D opgjorde lejetabet for de
ca. 50 ledige lejligheder til 390.000500.000 kr. pr. måned.
Herefter blev ændringsforslaget fra
Blok A sat til afstemning:
Afstemning:
Ændringsforlag fra blok A vedtaget:
12 for, 8 imod og 0 undlod at stemme.
Foto: Berit, 44D – Fugleturen 14.06.2011
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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 røg- og dyrefri.

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

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887
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. 35)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Steffen
28B
3690 0584
Niels
112E 4495 9069
Inge
262A 4495 7607
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 32
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 m.v.
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, skade efter
brand, elevatorstop, manglende vand el.
varme og lignende 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

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642
Åbningstider:
Mandag-tirsdag, torsdag-fredag: 1300 – 1800
Vi køber ikke, men tager med glæde imod
næsten alt.
Genbrugsen drives af frivillige.
IT FOR @LLE
Netcaféen i Servicecentralen
alle aldre
Søndag

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

1400 – 1600

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.
33

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

0900 – 1900
0900 – 1800
0900 – 1600

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.
Telefoni leveret af Dansk Kabel TV
Oprettelse:
99 kr.
Portering af telefonnummer:
300 kr.
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser.

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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RADIO/TV & TELEFONI
Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494
YouSee
telefon: 8080 4040
www.yousee.dk

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:

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 opsætning af parabol fås hos
driftschefen i KAB.
Tilladelse til hunde- og kattehold fås på
Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).

Selskabslokalerne lejes
ved henvendelse til Ejendomskontoret.
Plads til 75 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

KALENDER FOR AUGUST 2011
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

2. TMU

16:30

SC

19:30

SC

3.
4. BR-møde
5.

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 440 OG 441
MP 440 husstandsomdeles 28.07.11
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

KAB & Berit, 44D
RC Grafisk
1625
Farum Midtpunkt

11.08.11 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg
til MP 441, der udkommer 25.08.11.
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.

6.
7. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

8.
9.
10.
11. Frist for MP 441

18:00

SC

12.
13.
14. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

15. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

16.
17.
18.
19.
20.
21. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

22.
23.
24.

Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kildeog 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. MP 441

Husstandsomdeles

26.
27.
28. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

29.
30. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

31.
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