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Kom til åbent møde i Bolignetudvalget
Af Baldur, Bolignetudvalget

Hermed indkaldes til åbent arbejdsmøde i
Bolignetudvalget
onsdag den 7. september
kl. 19:30
i Servicecentralen
Alle er velkomne
Temaet for mødet er planlægning af
den næste udgave af bolignettet
når de eksisterende kontrakter udløber
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
BLOKREGNSKABER
Sekretariatet har modtaget årsregnskaber fra Blok A, B, C, 41, 43, 44, 45, 31,
33, 35, 36, 21, 24, 25, 26, 13 og 15.
AFLÅSNINGSPROJEKTET
 Blok 21-26 forventes aflåst 7. september 2011
 Blok 11-16 forventes aflåst 21. september 2011
 Blok A-C forventes aflåst 5. oktober 2011
BLOK 26 TIL FORRETNINGSUDVALGET
Da Blok B har takket nej til en plads i BR-FU er turen nået til Blok 26.
Tak til Niels fra Blok 21 for indsatsen i BR-FU.
FOREBYGGELSE AF VANDSKADER
Husk jævnligt at fjerne jord, visne blade med mere
fra afløbsrenderne og bladfangeren på terrasserne i A/D/E og F-lejlighederne.
En langskaftet børneskovl fra legetøjsforretningen eller supermarkedet
passer perfekt til afløbsrenden.
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2011 – 2012
Forventet

Aktuelt
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Vurdering af de to første måneder i det nye regnskabsår:
Ganske flot!
Forbruget ligger 18 % under
budgettet.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i juni-juli var på
Budgettet for juni-juli var på
Besparelsen var således på
Vi har fået en fin start på det nye
regnskabsår – en besparelse på 18 %.
Erfaringsmæssigt bruger vi 630
MWh om måneden til varmt brugsvand og til varmetab fra rørsystemet –
altså 1.260 MWh for juni og juli.
Dette er i god overensstemmelse
med det faktiske forbrug på 1.250
MWh, så vi kan konkludere, at der
ikke har været mange beboere, der
har haft varme på radiatorerne – bevidst eller ubevidst. Fint!

1.251 MWh (megawatt timer)
1.527 MWh
276 MWh
Man kan så stille spørgsmålet, om det
flotte resultat til en vis grad skyldes
tomme lejligheder, hvor der selvfølgelig ikke bruges varmt vand. Og måske
med en vis ret.
På den anden side viser faktaboksen med varmeøkonomi her i bladet,
at udgiften til fjernvarme ligger ca. 21
% under det acontobeløb, der er til
rådighed.
Der er således ingen grund til at
tvivle på retten til at glæde sig.
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Sådan arbejder Bladudvalget
Af Berit, Bladudvalget, ansvarshavende

Nedenfor beskrives de retningslinjer
»Midtpunktet« har håndhævet, siden
Ruder Konge var Knægt og gik med
sut og ble (»Midtpunktet« nr. 1 udkom i februar 1973).
»Midtpunktet« – beboernes blad
»Midtpunktet« er beboernes blad!
Alle beboere er velkomne til at skrive artikler til »Midtpunktet«, og alle
indlæg bringes i bladet. Redaktionen ændrer aldrig i artiklernes indhold, men retter i fornødent omfang
stave- og tegnsætningsfejl. Redaktionen blander sig heller ikke i artiklernes vederhæftighed, idet vi formoder at skribenten ved hvad han
eller hun skriver om og i øvrigt har
styr på copyright-reglerne i kopieret
materiale. Bladudvalget har hverken
økonomiske eller tidsmæssige ressourcer til dybere research om artiklernes faktuelle indhold eller ophavsretlige forhold. Skulle en beboer
være uenig i en artikels indhold, er
vedkommende mere end velkommen
til at skrive et indlæg til et senere
nummer af »Midtpunktet«!
… og beboerdemokratiets
»Midtpunktet« fungerer som den
primære informationskilde for beboerdemokratiet. Bladet indeholder
derfor sagsfremstilling af alle de sager som husmøderne og efterfølgende Blokrådet skal tage stilling til,
samt referat af Blokrådets møder.
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»Midtpunktet« er også stedet hvor
Blokrådets mange udvalg kan informere om deres arbejde, hvilket
kun få af udvalgene benytter sig af.
Dog har Blokrådets Forretningsudvalg i hvert nummer en fast artikel
med ”snag” fra den forløbne måneds
arbejde.
Desuden indeholder bladet information om hvad der sker i Farum
Midtpunkt, råd og vejledning om
hensigtsmæssig adfærd – ikke
mindst på energiområdet, praktiske
oplysninger af alle slags samt telefonnumre til relevante personer og
institutioner.
Alle indlæg bringes
Redaktionen gennemlæser alle artikler inden de bringes i bladet, for
at se om de indeholder kritik af
navngivne personer eller instanser. I
så fald skal den kritiserede part have mulighed for at replicere i det
nummer af bladet, den kritiske artikel bringes i. Hvis den kritiserede
part ikke kan nå at skrive sit svar
inden en nærmere fastsat tidsfrist,
udskydes indlæg og svar til det næste nummer af bladet (forfatteren til
den kritiske artikel informeres naturligvis om dette). Den kritiserede
part kan vælge at lade det kritiske
indlæg bringe uden svar og eventuelt udforme et svar til et senere
nummer af bladet.

Lovbestemte oplysninger
I henhold til Presseloven skal et
blad indeholde nogle bestemte oplysninger, herunder navnet på en
ansvarshavende person. Den ansvarshavende kan i princippet blive
slæbt i retten, hvis bladet indeholder artikler som ikke overholder
Presselovens etiske regelsæt.
Ingen kommercielle annoncer
Bladet finansieres via huslejen og er
således ikke afhængigt af ”sponsorer” udefra. Bladet kan derfor til
enhver tid uden risiko for økonomiske sanktioner kritisere virksomheder og myndigheder. Den eneste
undtagelse fra annoncereglen er Farum Midtpunkt egne forretninger,
Nærbiksen og Spisehuset, som har
ret til gratis at få optaget en helsides
annonce i hvert nummer af bladet –
en mulighed de nuværende forpagtere af de to virksomheder dog ikke
benytter i nævneværdigt omfang.
Har en lokal virksomhed et særlig
fordelagtigt tilbud vedrørende boligen til Farum Midtpunkts beboere,
kan oplysninger herom bringes som
en artikel.
Fordele og ulemper
Sammenligner man »Midtpunktet«
med andre beboerblade, skiller det
sig markant ud – både positivt og
negativt. Mange beboerblade sponsoreres af lokale handlende, som så
annoncerer i bladet. Disse blade er
ofte udført i et meget lækkert design
og trykt i flere farver på glittet papir.
Men det kan her være problematisk
at kritisere en sponsor for ikke at
risikere at miste bladets økonomiske fundament. Andre blade er –
ligesom »Midtpunktet« – økonomisk
uafhængige, men holder sjældent
samme layoutmæssige standard.

Også indholdsmæssigt er der store
forskelle. »Midtpunktet« indeholder
på grund af Farum Midtpunkts beboerdemokratiske struktur megen
”tung” information i form af sagsfremstillinger og mødereferater, men
bedrøveligt få beboerindlæg i form af
historier og debatindlæg. I en periode var vi så heldige at have ’Månedens digt’, og vi håber denne tradition vil blive genoptaget.
I andre beboerblade ser man informationer fra afdelingsbestyrelsen
om trufne beslutninger, henstillinger om dette og hint samt en – i
hvert fald forholdsmæssigt – større
andel af historier og debatindlæg.
»Midtpunktet«s redaktion bestræber
sig i øvrigt på at holde indlæg med
påbud og forbud på et absolut minimum.
Bladudvalget er et åbent
udvalg under Blokrådet
Bladudvalget består af beboere i Farum Midtpunkt samt af Blokrådssekretæren, som forestår indsamling af materiale og udarbejdelse af
en del af artiklerne på forretningsudvalgets og andre udvalgs vegne.
Har en bidragyder svært ved at formulere sig skriftligt, hjælper Bladudvalget gerne. Bladudvalget fungerer desuden som baggrundsgruppe
for Blokrådssekretæren i vedligeholdelsen af Farum Midtpunkts teksttv og hjemmeside.
Udvalget mødes en af de første aftener efter afleveringsfristen for indlæg for at tilrettelægge bladet. Bladudvalgets møder er åbne, og interesserede beboere kan kontakte
Blokrådssekretariatet eller et af udvalgets medlemmer for at høre
nærmere om udvalgets arbejde.
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FARUM MIDTPUNKT – BLOKRÅD
– BEBOERDEMOKRATI???
Af Erik 41E
Siden bebyggelsens opførelse har
beboerne været stolte af (og misundte for) det specielle beboerdemokrati, som blokrådet repræsenterede.
Man var solidariske, og man ønskede at være selvhjulpne – uden unødig indblanding fra kommune, politi
og andre myndigheder.
Solidariteten er åbenbart en saga
blot.
Vi oplever nu, at blokrådets repræsentanter i Furesø Boligselskabets
bestyrelse går sammen med KAB og
Furesø kommune om at indrette et –

for kommunen – billigt plejehjem i
Midtpunktet. Billigt – også med
hensyn til miljø og havemuligheder!
For at forbedre boligafdelingens
økonomi vil man tvangsforflytte 99
familier!
Med den her udviste form for solidaritet fra såvel ledelse som blokråd
må blokrådets berettigelse være udspillet. Det må afløses af normal
drift efter Furbo’s vedtægter.
Der er intet, der hjælper på udlejningen, før gangstrøg med belysning
er i orden!


Lavtag efter renovering
Lavtaget under Niels’ E-lejlighed er blevet repareret. Det har resulteret i en
dejlig, farverig blomstereng med en sværm af nektar-spisende insekter.
Og tagvinduet i lejligheden nedenunder, som kan skimtes i billedets hjørne,
kan åbnes!

… Man må selvfølgelig
stadig
ikke gå på tagene, så fodbolden
er nok tabt for
altid.
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Foto: Niels 112E

JA – NETOP – BEBOERDEMOKRATI!!
Af Berit, 44D, medlem af Strukturudvalget
Erik, 41E, mener i sit indlæg, at
blokrådet med beslutningen om frasalg af blok 12 og 13 til kommunen til
etablering af plejecenter og bofællesskaber har ageret usolidarisk og derfor bør erstattes af ”normal drift efter
Furbo’s vedtægter”.
Jeg går ud fra at der hermed menes,
at Farum Midtpunkt skulle ændre sin
beboerdemokratiske struktur til det
der er beskrevet i normalvedtægterne
for almene bebyggelser. Jeg skal derfor kort skitsere, hvad dette ville indebære:
Ifølge normalvedtægterne skal der
kun afholdes ét afdelingsmøde og ét
afdelingsbestyrelsesmøde om året.
Afdelingsbestyrelsens
dispositioner
evalueres således kun ved det årlige
afdelingsmøde, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg, og hvor det
kommende regnskabsårs budget er til
afstemning. I den mellemliggende periode kan afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse i princippet
handle uden inddragelse af de øvrige
beboere.
I en afdeling af Farum Midtpunkts
størrelse ville der formentlig blive afholdt flere afdelingsbestyrelsesmøder
– og måske også afdelingsmøder – om
året end det lovpligtige, og der ville
formentlig også være nogle fagudvalg,
befolket af aktive beboere.
I Farum Midtpunkt har alle beboere
via blokrådsstrukturen mulighed for
at gøre deres indflydelse gældende
elleve gange om året. Enhver beboer
kan rejse en blokrådssag om noget
som vedrører Farum Midtpunkt. Alle
anliggender vedrørende Farum Midtpunkt beskrives i beboerbladet »Midtpunktet«, så husmøderne i de enkelte

blokke kan tage stilling til dem og
sende deres blokrådsrepræsentanter
af sted med et mandat. På selve blokrådsmødet debatteres sagerne, ændres eventuelt via et ændringsforslag
eller udsættes for at blive nærmere
belyst inden beslutning. Beslutning
træffes af blokrådsrepræsentanterne.
Alle beboere har lov til at sige noget
på blokrådsmøderne, men det er kun
blokrådsrepræsentanterne der har
stemmeret. I mødereferatet i det efterfølgende nummer af »Midtpunktet«
kan alle beboere holde sig orienteret
om beslutningerne.
Farum Midtpunkts beboerdemokratiske struktur giver således flest mulige
beboere størst mulig indflydelse elleve
gange om året på, hvad der skal ske
med vores boligområde. Beslutningerne vil til tider være til gene for et
mindretal af beboerne, men sådan er
vilkårene i et demokrati – og en indskrænkelse af de beboerdemokratiske
muligheder ville i hvert fald ikke gøre
det bedre!
Jeg bor selv i en af de berørte blokke.
Og ja! Det er da vildt irriterende, at
det kommer til at gå ud over lige netop mig og mine naboer, når blok 12
og 13 skal frasælges og ombygges.
Men set ud fra hele Farum Midtpunkts perspektiv er det en fornuftig
løsning på en vedvarende kritisk udlejningssituation, som i urimelig grad
ville øge huslejen.
I øvrigt synes jeg valget af ordet
”tvangsforflytte” i Eriks indlæg er
ganske voldsomt. Alle berørte beboere
vil blive genhuset, og hver enkelt genhusning vil blive foretaget ud fra de
pågældende beboeres ønsker og behov … der ansættes faktisk en medarbejder til netop denne funktion. 
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Billeder af »Midtpunktet« nummer 1

Foto: Berit – Referat af det første blokrådsmøde
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Foto: Berit – Indkaldelse til næste blokrådsmøde
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Valg til boligselskabets bestyrelse
Af Blokrådets sekretariat

På blokrådsmødet den 1. november
2011 skal Blokrådet indstille til repræsentantskabet, hvem der skal
sidde i Furesø Boligselskabs bestyrelse. Posterne i bestyrelsen løber
over 2 år, og denne gang skal der
vælges 2 medlemmer fra Farum
Midtpunkt.
Det er Gerds og Susannes pladser,
der udløber.
Hvis man ønsker at blive valgt, skal
man præsentere sig/lade sig præsentere i en blokrådssag, som skal
afleveres til Bladudvalget, Paltholmterrasserne 15, senest torsdag den
13. oktober 2011 kl. 18.
Furesø Boligselskab ejer Farum
Midtpunkt, Nordvænget, Sportsvænget samt Vuggestuen Nordvænget. KAB er det administrationsselskab, som Furesø Boligselskab har
ansat til at tage sig af alt det praktiske.
Furesø Boligselskab er en almen boligorganisation, der er selvstyrende
og selvejende.
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Furesø Boligselskab har en bestyrelse på 7 medlemmer. 1 af medlemmerne udpeges af Byrådet, de 6
øvrige er udpeget af beboerne i Furesø Boligselskabs bebyggelser.
Af disse udpeger Blokrådet de 4, så
det er Blokrådet, der ”sidder på”
flertallet i bestyrelsen. De 2 medlemmer, der vælges i Nordvænget/
Sportsvænget forpligter sig til at følge Blokrådets indstillinger til bestyrelsen – men det gælder selvfølgelig
også omvendt: De små bebyggelser
har fuldt selvstyre!
Arbejdet i Furesø Boligselskabs bestyrelse kan være ret omfattende:
foruden selve bestyrelsesmøderne er
der deltagelse i blokrådsmøder, udvalg og arbejdsgrupper, så man hele
tiden er opdateret med Blokrådets
arbejde og holdninger.
Bemærk! Ved valget forpligter man
sig til at arbejde efter beboernes og
Blokrådets afgørelser.


BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 441.a: Frigivelse af
midler til lommepengeprojektet
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
Siden 2009 har Ejendomskontoret
med flere gennemført et lommepengeprojekt målrettet otte 13-15 årige,
der hjælper til med forskellige opgaver i Farum Midtpunkt. Projektets
formål har fra starten været at inkludere de unge i bebyggelsens fællesskab og få ejerskab for området.
Drengenes ugentlige arbejdstid er
aftalt til 2 timer, 2 dage om ugen,
hvor de følges med gårdmændene.
Arbejdsopgaverne har været nogle,
der ikke var omfattet af den almindelige vedligeholdelse. Lommepengeprojektet har således siden bl.a.
2009 været med til at samle og opsætte fuglekasser i Farum Midtpunkt, renoveret naturtrappper på
volden, anlagt krydderurtebed, nedtaget stativholdere til affaldsposer
ved reposer, beskåret buskads, fjernet spindelvæv ved lysamaturer i Pkældrene, vasket blokke indvendigt,
renset trappetrin, ryddet ukrudt på
stier mellem kælderbedene med mere.
Projektet har fra starten været meget populært blandt de unge og har
desuden fungeret godt for alle involverede parter. Derfor ønsker Blokrådets
Forretningsudvalg,
Ejendomskontoret og Blokrådssekretariatet at opstarte 4. lommepengeprojekt for perioden 2011/2012.
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Huslejekonsekvenser:
Ingen ud over de i budget 2011/
2012 til formålet afsatte 50.000 kr.
Afstemningstema:
Blokrådet frigiver de i budget 2011/
2012 afsatte 50.000 kr. til videreførelse af lommepengeprojektet.
BR-sag 441.b: Godkendelse
af Skema A til Miljøsager
Forslagsstiller:
Miljøsagsfølgegruppen
Blokrådssagen vedrører:
 PCB-renovering og
pilotprojekter i blok 46
 Miljøprojekt
 Sammenlægning af boliger
 Renovering af lavtage og
 Boligsociale tiltag
HVAD ER SKEMA A,
SKEMA B OG SKEMA C?
Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med
en anslået/skønnet økonomi.
Det vil sige projektet er prissat
ud fra en forventning om hvad
det koster at få det realiseret.
Skema B indeholder projektet
efter det er detailprojekteret og
der via en licitation er indhentet
priser på udførelsen af projektet
– det er her man kan se om det
er realistisk at gennemføre det.
Byggesagen afsluttes med et
Skema C, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt.
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BLOKRÅDSSAGER
Baggrunden for Skema A
Skema A er udarbejdet for at dæmme op for det lejetab, der aktuelt er
et vilkår i Farum Midtpunkt, dels i
forbindelse med tomme boliger som
følge af PCB-forureningen, dels på
grund af lejetab fra øvrige boliger
som ikke kan lejes ud i øjeblikket.
Skema A indeholder de nødvendige
tiltag, der skal medvirke til yderligere at udvikle Farum Midtpunkt som
et kvalitetsfyldt boligområde, der er
en integreret del af Furesø Kommunes udviklingsprojekt i Farum.
Skema A bygger på et forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden, som
fastlægger omfanget af tiltagene og
finansieringsprincipperne.
Landsbyggefonden og Furesø Kommune
godkendte den 29. juni 2011 Skema
A. I forlængelse heraf skal Skema A
fremlægges til Blokrådets godkendelse.
Det er aftalt med Landsbyggefonden, at den beboerdemokratiske beslutningsproces skal gennemføres
imellem Skema A-godkendelsen og
Skema B-ansøgningen.
Indholdet i skema A
Skema A indeholder følgende:
 Overordnet gennemgang
af tiltag og udfordringer
 Økonomi, herunder:
 Anlægsbudget
 Finansiering
 Huslejekonsekvens
 Overordnet tidsplan for
proces og gennemførelse
14
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 Indstilling til godkendelse
af Skema A
Overordnet gennemgang
af tiltag og udfordringer
Ansøgningen er opdelt i 5 hovedkategorier:
PCB-forsøg, Miljøprojekt, Sammenlægning af boliger, Renovering af
lavtage og Boligsociale tiltag.
PCB-forsøgene
Det skal overordnet fastslås, at nedrivning af bygningerne ikke er en
økonomisk rentabel løsning. Der
skal derfor gennemføres en renovering til nedbringelse af PCB-niveauerne – i første omgang i blok 46. Det
forventes af renoveringen kan igangsættes fra januar 2012.
For at holde fremdriften i PCB-renoveringen forventes det, at renoveringen i blok 46 gennemføres under et
selvstændigt del-Skema B, der kan
besluttes uafhængigt af de øvrige
tiltag vedrørende miljøprojekter, boligsammenlægninger og tagrenoveringen i denne ansøgning.
Følgearbejder i blok 46
De indre gangstrøg skal renoveres
til nye rengørings- og vedligeholdelsesvenlige overflader i alle blokkene.
Da det indre gangstrøg i blok 46 alligevel skal fjernes i forbindelse med
PCB-renoveringen, gennemføres der
et pilotprojekt som belyser egnede
konstruktioner og overflader.
Renoveringen af lavtage gennemføres samtidig med PCB-renoveringen.
Yderligere gennemføres op til 6 pro-
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totyper af boligsammenlægninger,
som også omfatter 2-plans boliger
på 130 m² i henhold til beslutningen på blokrådsmødet den 5. maj
2011.
Miljøprojekter
I forbindelse med drøftelserne med
Landsbyggefonden blev det klarlagt,
at Landsbyggefonden anser det for
både nødvendigt og til gavn for Farum Midtpunkt, at der bliver gennemført miljøprojekter til at styrke
et mangfoldigt og levende boligområde.
Der er peget på nogle fokusområder
omkring den interne infrastruktur,
belysningsprojekter i indre gangstrøg og i parkeringsarealerne samt
opgradering af de rekreative områder.
Det drejer sig om:
 Intern trafik
 Parkeringsarealer og stamveje
 Rekreative områder
 Kobling til de omkringliggende
bykvarterer
Intern trafik
Oprindeligt har de indre gangstrøg
været den naturlige forbindelse for
gående rundt i Farum Midtpunkt,
men på grund af nødvendig adgangskontrol bliver blokkene nu aflåst for andre end blokkens beboere.
For at forbedre forbindelserne er der
peget på, at der kan anlægges nye
havestier på langs ad blokkene. I
tillæg til de ny havestier kan der
etableres belysning, som kan være i

BR-MØDE 441

sammenhæng med en kommende
belysning i p-arealerne (se afsnit om
parkeringsarealer og stamveje).
Parkeringsarealer og stamveje
I Farum Midtpunkt er p-arealerne
praktisk placeret tæt på de enkelte
boliger. P-arealerne kan være vanskelige at overskue, og kan virke
underbelyste.
Der kan iværksættes tiltag til at opgradere belysningen til et niveau,
der sikrer overblik og sammenhæng
med havearealer og -stier mellem
blokkene samt sikrer tilstrækkelig
belysning og genkendelighed af parealernes funktioner og identiteter.
Yderligere kan der iværksættes tiltag til beplantning op ad betonoverflader og sammenhæng til udearealerne.

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

kr.
kr.
kr.

898.525,1.143.654,245.129,-

Vi har fået en god start på året:
I både juni og juli måned har fjernvarmeforbruget været mindre end
budgetteret – forbruget de to måneder ligger 18 % under budgettet.
En ganske god start på det nye regnskabsår!
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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BLOKRÅDSSAGER
Rekreative områder
Omkring Vestblokgangstrøget er der
peget på muligheden for, at skabe
rum til samling af Farum Midtpunkts beboere. Farum Midtpunkt
byder i øvrigt på 3 interne pladser,
der fortrinsvis er til ophold, og som
kan indgå i de ny havestier.
Kobling til de omkringliggende bykvarterer
Adgangen syd for Farum Midtpunkt
mod Farum Bytorv kan forbinde Farum Midtpunkt med udviklingsområdet – den tidligere Bybækskole –
og Farum Bytorv. Derved knyttes
adgangen fra Farum Bytorv til Vestblokgangstrøget.
Mod vest er det Frederiksborgvej og
et mindre erhvervsområde, der er
inddraget i et konkurrenceprojekt i
Furesø Kommune.
Den beboerdemokratiske proces
Blokrådet og Landsbyggefonden har
ikke lagt sig fast på bestemte tiltag,
men den overordnede målsætning er
at:
 fremme holdbare miljøtiltag, der
styrker konkurrenceevnen i forhold til andre boligtilbud,
 sikre og forbedre bebyggelsens
attraktionsværdi og
 medvirke til integreringen af Farum Midtpunkt i de omgivende
bykvarterer.
Arbejdet med miljøprojekterne igangsættes i september 2011 af den
følgegruppe, som blev besluttet på
blokrådsmødet den 5. maj 2011.
16
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Selve prioriteringen og udformningen af de kommende miljøtiltag skal
afklares med beboerdemokratiet i
processerne mellem Skema A og ansøgningen af Skema B.
Sammenlægning af boliger
Baggrunden
I Farum Midtpunkt er der i øjeblikket 392 stk. 1-rums boliger.
Farum Midtpunkt har igennem
længere tid oplevet problemer med
at sikre fuld udlejning af boligerne.
En årsag til udlejningsproblemerne
er blandt andet, at de store boliger
kan forekomme at være en stor
mundfuld, men de mindre boliger er
for små til en familie eller et par.
Der arbejdes derfor med, at udbuddet af boligtyper tilpasses efterspørgslen efter 3-rums boliger, der
vil kunne tiltrække familier og par
til Farum Midtpunkt.
I henhold til blokrådsgodkendelsen
af boligsammenlægningerne den 5.
maj 2011 vil de store toetagers boliger også blive inddraget i vurderingen af kommende boligsammenlægninger.
De eksakte principper og huslejekonsekvenser for boligsammenlægninger og opsplitninger af store 130
m² boliger gennemarbejdes i Miljøfølgegruppen og fremlægges til godkendelse i blokrådet inden udarbejdelse af Skema B-ansøgningen.
Renovering af lavtage
Siden 2005 er der konstateret flere
og flere utætheder på lavtagene. Der
er løbende foretaget reparationer, og

BLOKRÅDSSAGER
der er på nuværende tidspunkt foretaget total udskiftning af 21 tage.
Yderligere er der iværksat udskiftning af 30 tage, hvor der er akut
problemer med vandindtrængning.
Udskiftning af de 30 tage udføres i
foråret og sommeren 2011 som akut
afhjælpning.
Som tidligere beskrevet medtages
renoveringen af 14 lavtage i blok 46
i forbindelse med PCB-renoveringen.
Samtlige 498 lavtage står for udskiftning inden for en kortere årrække.
Boligsociale tiltag
Opgradering af beboerguides
For at imødegå den spirende negative spiral skal der opgraderes på den
beboerrelaterede front. Der opgraderes med en social vicevært til håndtering af nabokonflikter, klage- og
udsættelsessager samt opbakning
og støtte til svage og særligt udsatte
grupper.
Herudover skal der engageres en
opsøgende børne- og ungemedarbejder, der i samarbejde med kommunale medarbejdere, SSP, UUvejledningen, politiet og andre aktører skal opbygge tætte relationer til
de unge og forældrene med henblik
på at få udsatte unge ind i konstruktive fritidstilbud, uddannelse
og beskæftigelse.
Særlig ansat til at
varetage genhusning
I forbindelse med den omfattende
genhusningsudfordring
engageres
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en særlig ansat til at varetage genhusningsprocedurerne. Ansættelsen
er finansieret af de afsatte midler til
genhusningerne i de aktuelle sager,
som fordrer genhusning.

ENERGIHJØ RNET
Vand ad libitum?
… ”Selvfølgelig!”
… ”Vi betaler jo selv for det!”
Nåååhhh ja! … Undskyld!!!
… i TMU synes vi bare, at mange
familier i Midtpunktet betaler en
meget stor vandregning.
Den årlige vandregning i 2009/10 var
i gennemsnit ca. kr. 6.000,-.
179
36
17
3

familier betalte
familier betalte
familier betalte
familier betalte
mere end

kr. 10-15.000,kr. 15-20.000,kr. 20-25.000,kr.

25.000,-

Men naturligvis er der familier, der betaler mindre … også mindre end kr.
6.000,Man kan kende dem ved, de går og
smiler på gangstrøget.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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BLOKRÅDSSAGER
Økonomi
Budget for anlægsøkonomi
PCB FORSØG OG PILOTPROJEKTER

Støttede
tiltag udgør .............114.443.745 kr.
Ustøttede
tiltag udgør ................ 7.244.552 kr.
I alt ..................... 121.688.297 kr.
I PCB-renoveringen af blok 46, som
ovenstående økonomi drejer sig om,
støtter Landsbyggefonden alle arbejder undtagen forbedringerne som
følge af boligsammenlægningerne
samt ekstra isolering på lavtagene,
der begge opgøres som ustøttede arbejder. Selve PCB-renoveringsforsøget er 100 % støttet af Landsbyggefonden.
MILJØPROJEKTER

Støttede
tiltag udgør .............. 70.000.000 kr.
I alt ....................... 70.000.000 kr.
I miljøprojekterne støtter Landsbyggefonden en samlet ramme på 70
mio. kr.
SAMMENLÆGNING AF BOLIGER

Støttede
tiltag udgør .............. 90.398.068 kr.
Ustøttede
tiltag udgør ................ 4.419.958 kr.
I alt ....................... 94.818.026 kr.
Boligsammenlægningernes antal og
præcise udformning er endnu ikke
fastlagt. Ansøgningen drejer sig derfor om det samlede antal mulige
sammenlægninger.
18
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Forbedringsarbejderne i boligsammenlægningerne støttes ikke af
Landsbyggefonden og får derfor en
direkte indvirkning på huslejen i
den bolig, der har forbedringsarbejderne.
Opgørelsen er derfor opdelt i støttede og ustøttede tiltag.
RENOVERING AF LAVTAGE

Støttede
tiltag udgør ............ 109.076.000 kr.
Ustøttede
tiltag udgør ................ 5.844.500 kr.
I alt .................... 114.920.500 kr.
Renoveringen af lavtage gennemføres som en byggeskadesag med støttede lån. I forbindelse med renoveringen forøges isoleringen af tagene.
Den forøgede isolering er et forbedringsarbejde, som ikke er støtteberettiget. Der er derfor estimeret en
forbedringsandel på 5 %, som finansieres med ustøttede lån.
SAMLET ANLÆGSBUDGET

Støttede tiltag
udgør, afrundet ...... 383.917.000 kr.
Ustøttede tiltag
udgør, afrundet ........ 17.509.000 kr.
I alt .................... 401.426.000 kr.
Finansiering
30-årigt
LBF-støttet lån ....... 383.917.000 kr.
30-årigt
ustøttet lån .............. 17.509.000 kr.

BLOKRÅDSSAGER
Huslejeberegning
Forventet gennemsnitlig husleje
i 2010/11 er ............. 746 kr./m²/år
Som finansieringsprincip er det aftalt med Landsbyggefonden, at huslejen i Farum Midtpunkt skal holdes
mest muligt i ro, og at beboernes
betaling af ydelserne på støttede lån
modsvares af et driftsstøttelån. Dog
skal forbedringsarbejder og finansiering af ustøttede tiltag få indvirkning på huslejen.
Det betyder, at Farum Midtpunkts
årlige udgifter ville stige med nedenstående ydelser:
Årlig ydelse
på støttet lån ............14.089.783 kr.
Årlig ydelse
på ustøttet lån ........... 1.225.631 kr.
Årlig udgift
til boligguides ............... 600.000 kr.
Udgifterne til ydelserne medfinansieres af et driftsstøttelån og af den
forbedringsleje, som de sammenlagte boligers husleje stiger med. Det
vil betyde øget indtægt til Farum
Midtpunkt på:
Årlig øget
forbedringsleje .............. 306.000 kr.
Årlig driftsstøttelån ...14.089.783 kr.
Den samlede huslejestigning bliver
derfor en udgift til ydelsen på ustøttede lån, og til de nye boligguides,
som opgjort neden for:
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Årlig stigning til
boligguides .............. ca. 3 kr./m²/år
Ny husleje i 2010/11-tal
forventes at kunne
opgøres til ........... ca. 756 kr./m²/år.
Overordnet tidsplan
 Godkendelse af Skema A i Furesø
Kommune den 29. juni 2011
 Udbud af rådgivning vedr. PCB i
blok 46 er gennemfør i juni 2011.
 Projektering og yderligere beboerinddragelse forventes gennemført
fra 3. kvartal 2011 til og med 2.
kvartal 2012
 Licitation af miljøtiltag forventes
3. kvartal 2012
 Ansøgning og godkendelse af
Skema B i Furesø Kommune forventes i 3. kvartal 2012
 Udførelsesperiode fra 4. kvartal
2012 til 4.kvartal 2013
 Ansøgning og godkendelse af
Skema C i Furesø Kommune 1.
kvartal 2014
Afstemningstema
Blokrådet godkender Skema A for
 PCB-renovering og pilotprojekter
i blok 46,
 Miljøprojekt,
 Sammenlægning af boliger
 Renovering af lavtage og
 Boligsociale tiltag
med den overordnede beskrivelse af
de fysiske tiltag, økonomi, finansiering og husleje.

Årlig stigning til
ustøttede lån ........... ca. 7 kr./m²/år

Til Niels
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 440 4. august 2011

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra juni 2011
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Valg til Økonomiudvalget

(Niels, BR-FU)
(Godk. m/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(Hans: 28/2/4
Jakob: 32/0/2
Verner: 29/4/0)

c. Ombygning af blok 12 og 13 –
etablering af plejecenter og bofællesskaber
b. Nej til at tørre udlejningsproblem
af på plejekrævende medborgere

(29/4/1)
(bortfaldt idet sag 440.c
var vedtaget)

6. Eventuelt

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Erik
Gerd
Peter
Hans
B
Per
C
Hannelore
Leif
12
Susan
Erik
13
Anne Katrine
Jens
15
Eva
Lisa
21
Niels
24
Thomas
Troels
25
Jes
Christian

Adr.
211C
206G
206G
222F
15H
7E
12G
42D

Telefon
44958948
44954775
44955320
44955432
50657538

51A 26719706
52A 40955840
71B
70F 23721428
112E
143F
140A
150D
149D

Blok Navn
26
Bente
Jakob
31
Susanne
Claus
33
Erling
35
Kevin
Bjarne
36
Tina
Michael
41
Claus
Hanne
43
Søren
44
Verner
Jytte
45
Sv. - Michael
Lars

Adr. Telefon
168D
161B
231A
231A
262A
289C
285D
294D
294D
402F
402F
421F
433A
433A
441A
440A

Til stede uden stemmeret: Palle Rye/EJK, Stig Bykilde/KAB
Gæster: Niels Milo Poulsen/Furesø kommune
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1. Godkendelse af dirigent
Niels, BR-FU, blev godkendt som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med bemærkninger:
Dirigenten oplyste, at BR-FU havde
besluttet at sætte BR-sag 440.c til
afstemning før BR-sag 440.b, da BRsag 440.c var mere vidtgående end
BR-sag 440.b.
Der var indkommet forslag fra Blok
35 om at afvise sag 440.b bl.a. på
grund af det politiserende indhold.
Bjarne/Blok 35 begrundede mundtligt forslaget.
Dirigenten oplyste, at BR-FU havde
besluttet, at bibeholde sagen.
Herefter blev dagsordenen vedtaget.
3. Godkendelse af
referat fra juni 2011
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Socialchef Niels Milo Poulsen, Furesø
kommune, var gæst på mødet for at
besvare spørgsmål under behandlingen af BR-sag 440c.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Forretningsudvalgets meddelelser og
meddelelser fra øvrige udvalg var udleveret til samtlige mødedeltagere og
dirigenten besluttede, at mødedeltageren fik en kort læsepause. Der var
enkelte indsigelser fra deltagere, der
ønskede oplæsning. Indsigelserne
blev afvist af dirigenten.
Rolig sommer i FM
I lighed med sidste år kan vi med stor
tilfredshed konstatere at juni og juli

har været meget rolige måneder, med
tilføjelsen at sidste halvdel af maj også har været præget af meget lidt
hærværk.
Aflåsningsprojektet – revideret
fremrykket tidsplan for aflåsning af
FM
 Blok 45-46 er aflåst
 Blok 41-44 er aflåst
 Blok 31-36 forventes aflåst
17. august 2011
 Blok 21-26 forventes aflåst
7. september 2011
 Blok 11-16 forventes aflåst
21. september 2011
 Blok A-C forventes aflåst
5. oktober 2011

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. juli 2011:
Juni 06 – juli 06: (ref.)
Juni 10 – juli 10:
Juni 11 – juli 11:

33.584 m3
26.063 m3
25.286 m3

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

ca. 3 %
ca. 25 %

Vi vurderer den reelle besparelse i
forhold til referenceåret til at være 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. 400.000,-.
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
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4.c Andre udvalg
TMU – Brandlukninger i gangstrøg
I forbindelse med renoveringen af
ventilationsprojektet er konstateret
problemer med vandrette brandlukninger i blokkenes indre gangstrøg,
hvilket kræver handling, da de udgør
en brandrisiko.

Nedenstående afstemningsresultat er
fra sidste afstemning, da der kom
protest fra Sv. Michael/441A da
stemmetallene ved første afstemning
ikke var nøjagtige i forhold til antallet
af stemmeberettigede deltagere. Afstemningen blev gentaget for så vidt
angik Hans/ 222F og Verner/422A

Ventilationsprojektet udvides derfor
til at omfatte lukning af samtlige
vandrette huller i indre gangstrøg i
Nygårdterrasserne, Bybækterrasserne
og Paltholmterrasserne.

Afstemning:
Hans:
28 for, 2 imod, 4 undlod at stemme.
Jakob:
32 for, 0 imod, 2 undlod at stemme.
Verner:
29 for, 4 imod, 4 undlod at stemme.

Birkhøjterrasserne afventer på grund
af PCB-renoveringen.
Økonomisk kan lukningen af de vandrette huller dækkes af det igangværende ventilationsprojekts budget.
Dirigenten tilføjede følgende forklaring: Ved en gennemgang af blokkenes vedligeholdelsestilstand var det
blevet konstateret, at der var utætheder i forbindelse med gennemførsel af
visse rør i betonadskillelserne. Dette
kunne udgøre en fare i tilfælde af
brand og ville straks blive udbedret.
5. Blokrådssager
BR-sag 440.a:
Valg til Økonomiudvalget
Der var opstillet 3 personer og skulle
vælges 3 personer. De opstillede, der
alle skulle genvælges var:
Hans/222F,
ner/433A.

Jakob/161B

og

Ver-

Der var usikkerhed omkring Økonomiudvalgets
virkeområde.
Hans/
222F forklarede, at Økonomiudvalget
er det udvalg, der holder øje med
Blokrådets dispositionskasse, og så
har det derudover en funktion vedrørende ansættelser m.m., men ikke
vedrørende
driftsbudgettet,
som
Driftsbudgetudvalget tager sig af.
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BR-sag 440.c:
Ombygning af blok 12 og 13 –
etablering af plejecenter
og bofællesskaber
Der var til mødet fremkommet forslag
fra husmødet i blok 12. Forslaget var
betegnet som et ændringsforslag,
men da afstemningstemaet lød på en
udsættelse af sagen, havde BR-FU
besluttet at det måtte afvises i henhold til Blokrådets Forretningsorden,
hvorefter en udsættelse af en sag kun
kan ske én gang.
Bjarne/Blok 35 opfordrede til at få
sagens spørgsmål oplyst inden afstemningen, så myter opstået efter
sidste blokrådsmøde kunne blive udryddet og afstemningen foretaget på
det bedst oplyste grundlag.
Flere mente, at opgørelsen af forventede huslejestigninger, hvis sagen afvises, skulle tjene som en trussel
overfor genstridige beboere.
Hans/Organisationsbestyrelsen oplyste, at sagens gennemførelse ville afværge en lejeforhøjelse som følge af
huslejetab. Han understregede, at
denne sag ikke var omfattet af Skema
A, der omfattede bl.a. Miljøsagen og

PCB-sagen, som ville medføre en
mindre lejeforhøjelse. Både denne sag
om plejehjem m.m. i blok 12 og 13 og
sagerne, som var omfattet af Skema
A, ville dog have betydning for Farum
Midtpunkts økonomi, men bortset fra
det var der ingen sammenhæng.
Susan/Blok 12 mente at vide, at der
var et loft over lovlige huslejestigninger, og forespurgte, om de 6,5 %, der
var anvendt i sagen var valgt ud fra
størrelsen på et sådant lejestigningsloft. Det blev afvist af Stig Bykilde/KAB, som oplyste, at der ikke var
fastsat noget loft over lejestigninger.
Gerd/Organisationsbestyrelsen oplyste, at de 6,5 % var fremkommet ved
at konstatere det tab, som vi har i
øjeblikket i forbindelse med tomme
lejligheder.
Efter en kort diskussion om betingelserne for genhusning af blokkenes
beboere blev sagen henvist til afstemning.
Afstemning:
Vedtaget: 29 for, 4 imod og 1 undlod
at stemme.
Efter afstemningen opstod diskussion
om tonen i debatten på mødet, der af
nogen blev betegnet som for barsk.
BR-sag 440.b:
Nej til at tørre udlejningsproblem
af på plejekrævende medborgere
Dirigenten konstaterede, at det efter
vedtagelsen af BR-sag 440 c ikke blev
nødvendigt at stemme om denne sag.
Der var indsigelse i forhold til afstemningstema 4. Gerd/206 G påpegede, at der skulle stilles forslag om
ændring af forretningsordenen, hvis
et forslag af denne karakter skulle
behandles.

Afstemning bortfaldt idet sag 440.c
var vedtaget.
6. Eventuelt
Der blev rejst en række spørgsmål:
Gerd/Blok A: De gamle postkasser
bliver fjernet ved fraflytning.
Palle/Ejendomskontoret vil undersøge.
Erling/262A: Kan vi få højttaleranlæg
til møderne.
Dirigenten: Der er noget på vej.
Bente/168D: Ventilationssysemet larmer.
Palle Ejendomskontoret: Undersøger.
Mogens/158B: Hegn ved trampesti
blev repareret, men er ødelagt igen.
Kevin/289C: Racerkørsel på stamvejene.
Berit/44D: Voldstien ved sydenden er
meget stejl og uden trappetrin, hvad
med et lommepengeprojekt?
Søren/Blok 43: Aflåsning giver mindre rod og giver ingen problemer.
Bente/168D: Rengøringsfirma er dårligt.
Spørgsmålene medførte en del diskussion.
Herefter konstaterede dirigenten, at
mødet var afsluttet og takkede for god
ro og orden.
Ref. Hanne/402F
BR-MØDER 2011
4. januar
| 5. maj
3. februar
| 7. juni
3. marts
| juli mødefri
5. april
| 4. august

| 1. september
| 4. oktober
| 1. november
| 1. december
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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. 27)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Steffen
28B
3690 0584
Ubesat ved redaktionens slutning
Inge
262A 4495 7607
Hanne
402F 3690 1988

Blok
11
26
33
41

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok C
01.06.12 – 31.05.13
Blok 25
01.09.13 – 31.08.14
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.
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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
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 SEPTEMBER 2011
Dato Begivenhed
1. BR-møde

Tidspunkt

Sted

19:30

SC

2.
3.
4. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

5.

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 441 OG 442
MP 441 husstandsomdeles 25.08.11
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

Peter/232A, Niels/112E
RC Grafisk
1625
Farum Midtpunkt
00

12.09.11 kl. 18 :
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg
til MP 442, der udkommer 27.09.11.
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.
8.
9.
10.
11. IT for @LLE
12.

Frist for MP 442
BR-FU

13. FAU

14:00 – 16:00 SC
18:00
SC
19:00 – 20:00 SC
16:30

SC

14.
15.
16.
17.
18. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

19.
20.
21.
22.
23.

Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet

24.
25. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kildeog forfatterangivelse.

26. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.

27. MP 442

Husstandsomdeles

28.

De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger!

29.
30.
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