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Indhold
Vuf, vuf!?
Sekretæren har kigget i protokollen
En tur i bladverdenen
Flot besparelse trods våd og kold august
Den meget energiske side
Velbesøgt beboermøde om PCB
Julefest for de små
... og for de store

Tre ommere
Blokrådssager
Referat af Blokrådsmødet 1. september 2011
Praktiske oplysninger

MIDTPUNKTET 442

GENOPLIVNING AF
HUNDEUDVALGET?

Jeg er ny i Farum Midtpunkt og er interesseret
i at vi får genoplivet hundeudvalget.

Alle interesserede indkaldes derfor til
møde i Servicecentralen
den 5. oktober, kl. 1900.

Hilsen Christine, blok 36
For yderligere information – skriv til mig på chili-monsters@live.dk
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
TAK FOR INDSATSEN
Tina/205C har meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager desværre er nødt
til at trække sig fra Miljøsagsfølgegruppen.
P-KONTROL I FM
Fra 1. september 2011 er der igen P-kontrol
på stamvejene og vendepladserne i Farum
Midtpunkt. Kontrollen udføres af Parkeringsgruppen ApS’ uniformerede personale.
Ved indkørselsvejene til Farum Midtpunkt
er opsat skilte, hvoraf fremgår at:
 Parkering er tilladt i P-områderne under
blokkene.
 Standsning og parkering på stamveje og
vendepladser er tilladt, i forbindelse med
kontinuerlig af- og pålæsning *).
Undtagelser:
Politi, brand- og redningskøretøjer, herunder ambulancer, har ret til parkering overalt i området.
*)
Varetransport: Der pålægges ikke afgift, når standsning- og parkering
sker i forbindelse med udøvelse af en opgave på stedet.
Varer og gods kan frit af- og pålæsses, men køretøjet skal flyttes uden
unødig ophold. Der må altså ikke foretages f. eks. telefonsamtaler, pakkes
ud, samles møbler og så videre.
Flyttebiler: Ejendomskontoret udleverer midlertidige tilladelser ved indog fraflytning.
Håndværkere: Ejendomskontoret udleverer ”håndværkertilladelser”, som
giver ret til parkering uden for P-områderne under blokkene.
DET ÅRLIGE BUDGETMØDE – FØRSTE UDKALD
Det årlige budgetmøde for samtlige beboere og udvalg vil blive afholdt tirsdag
den 24. januar 2012 kl. 19. Det betyder, at alle udvalg skal begynde at lægge
planer for, hvad de skal bruge af penge i 2012-2013. De detaljerede, øremærkede forslag skal være Blokrådssekretariatet i hænde senest 5. december
2011.
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
VALG TIL BOLIGSELSKABETS BESTYRELSE
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.

NYT FRA EJENDOMSKONTORET
EFTERÅR
Ud over almindeligt forefaldende arbejde blæses nedfaldne blade bort fra
gangstrøg og trapper, spindeltrapperne i Birkhøjterrasserne spules og i lommepengeprojektet starter nyt hold.
MERE RENGØRING
Traditionen tro skal vi igen erindre om vigtigheden af at forebygge vandskader.
Vandskader kan opstå ved at vandet ikke kan løbe fra terrasserne: Alle beboere med flisebeklædte terrasser opfordres til at rense fordybningerne under terrasseristene for blade, jord og andet snavs. En langskaftet skovl fra legetøjsforretningen er perfekt som terrasse-rende-renser.
AFLÅSNING – SIDSTE ETAPE
5. oktober aflåses blok A, B og C
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2011 – 2012
Forventet

Aktuelt

2010-11

4500
4000
3500

Vurdering af august:
Ganske flot!
Forbruget ligger 12 %
under budgettet. 
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i august var på
Budgettet for august var på
Besparelsen var således på
Månedens besparelse blev på hele
12 % i forhold til det forventede.
Med et forbrug på 618 MWh i august måned kan vi stort set skrive
det samme som for de tidligere
sommermåneder:
Forbruget ligger meget tæt på det, vi
forventer, der bruges til at fremstille
varmt brugsvand og varmetab fra
rørsystemet.
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618 MWh (megawatt timer)
704 MWh
86 MWh
Herved kan vi fortsat konkludere, at
der trods en våd og kold august
måned næppe har været mange beboere, der har haft varme på radiatorerne i august måned – bevidst
eller ubevidst.
Under alle omstændigheder et godt
tegn.


Varme råd … og våde fakta
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

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

kr.
kr.
kr.

1.343.011,1.669.560,326.549,-

De gode takter fortsætter:
De gode takter fortsatte i august måned, hvor der blev sparet 12 % i forhold til budgettet.
Herved blev der lagt yderligere ca. kr.
80.000,- til side, til at modstå evt. senere kolde måneder.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

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

ENERGIHJØRNET
Husk!!!
… Varmesæsonen starter med en
varm sweater/lun fleecetrøje.
… Først når det ikke rækker, skal
du sætte varme på radiatorerne.
Det er der god økonomi i!

… Varmeøkonomi!!!

52.144 m3
40.461 m3
38.158 m3

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

ca. 6 %
ca. 27 %

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. 700.000,-.
Én m3 vand koster kr. 58,34.

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

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

v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Referat af beboermøde om PCB-renovering
Af Bente Heltberg, projektleder
Mandag den 29. august 2011 i Servicecentralen
Eksterne deltagere
Dominia A/S: Finn Pedersen, rådgiver
Furesø Kommune: Helle Bank, koordinator i miljøområdet
Skandinavisk Bio-Medinsk Institut (SBMI): Henning Mørch, læge og direktør,
Claus Lundsgaard, laboratoriechef
Fra Farum Midtpunkt, Furesø Boligselskab
formand Gerd Karlsen, bestyrelsesmedlem, formand Farum Midtpunkt Hans
Laustsen, driftsleder Farum Midtpunkt, Palle Rye
Fra KAB
Torben Trampe, teknisk chef, Bente Heltberg, projektleder (referent).
Der deltog omkring 75-85 beboere i mødet.
1. Velkomst v/ Gerd Karlsen
Gerd Karlsen, formand for Furesø
Boligselskab, bød velkommen til beboermøde omkring PCB-sagen.
2. Status v/ Torben Trampe, KAB
Torben Trampe fortalte, at Furesø
Kommune og Landsbyggefonden nu
har behandlet og godkendt ansøgningen om økonomisk støtte (kaldet
Skema A). Ansøgningen indeholder
PCB-renovering af blok 46, renovering af lav-tagene, boligsammenlægninger og en række miljøprojekter.
PCB-renoveringen vil ikke give nogen lejestigning, mens både renovering af lav-tagene og boligsammenlægningerne vil give en lille lejestigning, fordi arbejdet også indeholder
forbedringer.
Der er nu valgt en rådgiver til PCBrenoveringen, og det var Dominia
A/S, der gav det bedste tilbud. Det
er planlagt, at der holdes licitation
på selve byggearbejdet i oktober, og
at renoveringen af blok 46 starter i
februar 2012.
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3. Pilotforsøg
v/ Claus Lundsgård, SBMI
Claus Lundsgård fra SBMI gennemgik de seneste pilotprojekter og målinger. Der er gennemført en række
forsøg, der strækker sig fra små forsøg i laboratoriet over til forsøg i en
hel bolig.
Der udføres stadig kontrolmålinger,
og her viser der sig en sammenhæng mellem udetemperaturen og
luftindholdet af PCB. Jo varmere det
er udenfor, jo højere indhold af PCB
i indeklimaet.
Tidligere er der udført målinger af
indholdet af PCB i betonen, der er
rundt om fugerne. Her viser det sig,
at hvis man måler 3 cm fra fugen, er
indholdet næsten ikke til at måle, og
5 cm væk fra fugen kan der ikke
konstateres PCB. Det betyder, at
metoden med at skære betonen
væk, er den rigtige til at fjerne selve
fugen. Men – målinger viser, at der
stadig er PCB i luften. Det kommer
fra de malede overflader – vægge,
lofter – som har optaget PCB gennem årene, og det afgasser nu. Der-

for drejer pilotforsøgene nu sig om
de malede overflader.

udvendigt, og over andre arbejdsmiljøforhold.

Der er lavet forsøg med at udbage
betonen – både i et pulterkammer
og lige nu i en hel bolig. Udbagning
er at opvarme til omkring 50° C. Det
forcerer afgasningen af PCB, sådan
at opvarmning i 5 dage svarer til 5-6
års afgasning. De foreløbige målinger viser gode resultater, og indholdet af PCB i luften efter opvarmningen er i nærheden af de ønskede
300 ng/m3.

Har man undersøgt badekabinerne?
Ja, og der findes ikke PCB.

I en bolig er der etableret ventilation
med både indblæsning af frisk luft
og udsugning. Desværre giver det
ikke så lovende resultater. Ved kraftig ventilation viser målingerne et
luftindhold på cirka 600 ng/m3.
Ventilation kan tilsyneladende være
med til at holde et lavt niveau, men
kan ikke i sig selv løse opgaven.
Flere metoder til at fjerne maling på
vægge er undersøgt. Lige fra vand og
sæbe, slibning og forskellige overflade behandlinger til den såkaldte
NASA-pasta. Vand og sæbe giver ingen resultater, men både silikat og
lermaling reducerer afgasningen en
del. NASA-pastaen er virksom, men
er både arbejds- og tidskrævende og
relativt dyrt.
4. Renoveringsprojektet
v/ Finn Pedersen, Dominia A/S
Finn Pedersen fra Dominia A/S
præsenterede firmaet og sig selv. I
dette projekt arbejder Dominia sammen med arkitektfirmaet Mangor &
Nagel, SBMI og Eggersen Miljø &
Sikkerhed.
Der er lavet en del forundersøgelser,
så der også er klarhed over fuger

Er skråvinduerne i to-plans boliger
med?
Nej, der er ikke PCB i vinduerne, så
de udskiftes ikke.
Skal der ikke isoleres som følge af
sådan en stor sag ifølge Bygningsreglementet?
Nej, der arbejdes ikke primært med
klimaskærmen, så kravet gælder
ikke.
Hvad med isolering af gulvene i A, B
og C boliger?
Det kan være en god ide, når gulvene alligevel skal fjernes, så det arbejdes der videre med.
Hvad med at isolere ydervægge?
Arbejdet kan kun omfatte bygningsdele, hvor der er PCB, så nogle
ydervægge bliver isoleret. Der er ikke økonomisk støtte til andet arbejde.
Selve byggearbejdet består af:
 Etablering af byggeplads
 Fjernelse af PCB forekomster
indvendigt og udvendigt
 Opvarmning af bygningerne
 Retableringsarbejder i boligerne
 Gangstrøg
 Sammenlægning af enkelte boliger i blok 46
 Udskiftning af tagbelægninger på
lavtage
Arbejdet opdeles, sådan at blok 46
udføres først, og derefter skal der
ansøges igen om økonomiskstøtte til
renovering af blok 41-45.
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Der er afholdt prækvalifikation af
entreprenører, og der kom 6 bud.
Heraf skal der vælges 5 firmaer, der
så vil afgive tilbud på byggearbejdet.

Midtpunkt. Boligen overtages efter
de almindelige regler dvs. at det er
en genbrugsbolig. Huslejen vil ikke
overstige den ’gamle’ husleje.

5. Forskningsprojektet
v/ Torben Trampe, KAB
Torben Trampe orienterede om resultater af de luftprøver, der er taget
til forskningsprojektet. Prøverne viste meget store forskelle, for der var
både nogle under 300 ng/m3, men
desværre også nogle resultater over
2000 ng/m3. De pågældende beboere er blevet kontaktet.

Man kan også vælge at flytte permanent til en anden bolig i Farum
Midtpunkt eller til en anden afdeling
i Furesø Boligselskab, hvis der er
ledige boliger.

Gennemsnittet af luftprøverne ligger
på 1000-1100 ng/m3, hvilket passer med hvad SBMI’s målinger viser,
og som de har vist, siden fugerne
blev afdækket.
Harald Meyer fra Bispebjerg Hospital, som står for forskningsprojektet, har bedt os viderefortælle, at
analysen af blodprøverne er blevet
forsinket, så tilbagemeldingen til
alle deltagere kommer i oktober
måned, og ikke i september som lovet oprindeligt.
6. Genhusning
v/ Torben Trampe, KAB
Torben Trampe fortalte om genhusning. Der er netop blevet ansat en
koordinator, som starter den 15.
september. Hun vil være beboernes
nærmeste kontakt, og vil tage sig af
spørgsmål om flytning, genhusning
mm.
De nærmere vilkår for genhusning
er ved at blive fastlagt.
Man kan vælge at komme tilbage til
sin egen bolig eller til en anden bolig
i blokken. Så bliver man midlertidigt
genhuset i en anden bolig i Farum
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Alle får et økonomisk tilskud til flytning, eller betalt hjælp, hvis man
ikke selv kan flytte.
Vedligeholdelseskontoen følger boligen. Hvis du flytter permanent til en
anden bolig i Farum Midtpunkt, vil
den være istandsat, og der vil være
et mindre beløb på vedligeholdelseskontoen. Hvis du flytter tilbage
til din egen bolig, vil den være nyrenoveret, og der vil være et mindre
beløb på vedligeholdelseskontoen.
Hvis der er lavet godkendte ændringer ifølge råderetten, vil de ændringer blive reetableret – hvis de er lovlige, og hvis du ønsker det.
Der er nu delt et spørgeskema ud til
beboerne i blok 46. Det handler om
man vil tilbage til sin bolig, om man
har brug for flyttehjælp osv.
Kan vi andre ikke se spørgeskemaet?
Indholdet i spørgeskemaet vil blive
gengivet i den næste beboerinformation, der kommer snarest.
Vi har lejet en P-plads til vores campingvogn i blok 46 – hvad sker der
under renoveringen?
Godt spørgsmål – det undersøger vi
nærmere. Under renoveringen skal
der helst ikke være brug for adgang
til P-kælderen, så der skal findes et

nyt sted til alle, der har lejet garage
/P-plads.
Må man selv finde genhusning?
Ja, det er en mulighed.
Hvad med boligsammenlægningerne
– kan jeg stadig komme tilbage til
min bolig?
Ja, det er lovet fra starten, at alle
kan komme tilbage til deres bolig.
Men – vi har ikke set på sammenlægningerne endnu, så måske vil
nogen blive spurgt, om de eventuelt
vil flytte til en nabobolig.
Hvorfor skal der holdes flyttesyn, og
hvorfor noteres misligholdelse, når
f.eks. manglende lak på gulve skyldes PCB’en?
Der skal holdes flyttesyn. Misligholdelse skal noteres, fordi ikke alt er
med i projektet f.eks. terrasser og
badeværelser, så fraflytter hæfter for
det. Men vi vil overveje om misligholdelse af f.eks. gulve og døre kan
noteres på en anden måde.
Hvad sker der med udgifter til flytning af TV og internet?
Vilkår for flytning internt i Farum
Midtpunkt undersøges.
Hvad med planter på terrasserne?
Der bliver sandsynligvis tale om
økonomisk kompensation.
Vi har et stort indbygget skab –
godtgøres/reetableres det?
Alle individuelle forhold bliver gennemgået og vurderet. Det gælder også for særlige køkkener og andre
ændringer.

Bliver væggene malet i samme farver
som de er nu, når man vil tilbage til
sin egen bolig?
Umiddelbart er der planlagt med
hvid/lys maling, men det undersøges nærmere.
7. Tidsplan
v/ Torben Trampe, KAB
Torben Trampe gennemgik den foreløbige tidsplan. Renoveringen af
blok 46 forventes at starte i februar
2012 og være afsluttet i august
2012. Det betyder, at beboerne i
blok 46 skal genhuses i 7-8 måneder.
Hvis renoveringen af blok 46 godkendes, vil arbejdet fortsætte. Det er
entreprenøren, der laver den endelige tidsplan og fastlægger rækkefølgen af blokkene, men alle beboere
skal være flyttet i december 2012.
Beboerne i blok 41-45 skal være
genhuset i cirka 8-12 måneder.
Hvad hvis projektet i blok 46 ikke
godkendes?
Så er det en ny og anden situation.
Der vil blive holdt nyt beboermøde.
Kan erfaringerne fra blok 46 bruges i
de andre blokke?
Ja, der er sat tid af til projekttilpasning.
8. Eventuelt
Der var ikke flere spørgsmål, og
Gerd Karlsen afsluttede mødet.


Følgegruppen:
Gerd Karlsen
Hans Laustsen
Verner Gravesen
Thomas Jensen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

4495
2961
5944
2711

4775
7213
8787
7725
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Julemanden
kommer
til Farum
Midtpunkt
Så er det tid til vores årlige julearrangement
for børn i alderen 0-8 år.
Søndag den 11. december 2011 i selskabslokalerne
Nygårdterrasserne 206 for aldersgruppen 0 – 8 år.
Der er 2 hold.
Hold 1: kl. 11:00-14:00
Hold 2: kl. 15:00-18:00
Deltagelse er gratis for alle FM-børn ifølge med en voksen deltager. Vi laver workshops, hvor vi bl.a. maler gipsfigurer, laver nisser og triller havregrynskugler.
Julemanden kommer igen i år, hvor han vil danse om juletræet og synge nogle af
de kendte julebørnesange som ”Kender du den om Rudolf” eller ”På loftet sidder
nissen”. Så julemanden vil blive rigtig glad, hvis du kan synge med på dem (det er
nu der skal øves på julesange).
Hvis alle børnene har været søde i år, deler han også godteposer ud.
Der serveres æbleskiver, juice, kakaomælk, samt kaffe/the til de voksne.
Udfyld kuponen og hent deltagerbillet på ejendomskontoret.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 28. november.
Husk deltagerbillet til fremvisning ved indgangen, ellers kommer du ikke ind.
Navn:
Alder:
Telefon:
Adresse:
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Antal
0-8 år

Antal
voksne

Hold 1 kl. 11:00-14:00

______

______

Hold 2 kl. 15:00-18:00

______

______

JULE
DISKOFEST
Så er det igen tiden for vores årlige julediskofest
for børn i alderen 9-16 år
Lørdag den 10. december 2011 kl. 16 – 19 i selskabslokalerne
Nygårdterrasserne 206 for Farum Midtpunkt-børn i alderen 9 – 16 år.
Det er gratis for alle FM-børn i
alderen 9 – 16 år at deltage.
Vi leger lidt selskabslege såsom
Stopdans, Stoledans osv.
Der serveres lidt let aftensmad,
som i år består af
pizza med kebab og
lav-selv-pitabrød med kebab.
Udfyld kuponen og hent deltagerbillet på ejendomskontoret.
Sidste frist for tilmelding mandag
den 28. november kl. 19.00

Husk deltagerbillet til fremvisning ved indgangen, ellers kommer du ikke ind.

Navn:
Alder:
Telefon:
Adresse:
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Retur til afsender
Fra Blokrådets Forretningsudvalg
BR-FU har fra Kevin/289 C modtaget forslag til 3 BR-sager. BR-FU
har returneret sagerne til Kevin. Begrundelsen herfor har BR-FU anført
under hver enkelt sag.

afholdes blokrådsmøder en gang i
kvartalet i stedet for som i dag, en
gang om måneden (minus sommer).
Det vil give en besparelse på FMbladet, lønudgifter/arbejde ved BRsekretær og KAB/EJK.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at der afholdes
BR-møder, hver tredje måned, med
start fra februar 2012, så der afholdes BR-møder i FEB, MAJ, AUG,
NOV.
Herunder udsendes FM-bladet 4
gange årligt i forbindelse med BRmøderne.
Huslejekonsekvens:
BR-FU bedes beregne besparelser
pr. lejlighed.

Mange bække små…
Kære blokråd
I erkendelse af, at budgettet er
stramt og med underskud, vil jeg
med tre blokrådssager komme med
tre konkrete afstemningstemaer
med henblik på besparelse.
Som det gamle ordsprog siger:
”Ampnem paruorum facit vnda frequens fluuiorum” eller på dansk:
”mange bække små, gør stor å”
De tre blokrådssager må meget gerne ses som inspiration til yderligere
besparelse :-)
BR-sag ’Mange bække små 1’ –
skære i antallet af blokrådsmøder.
Der er tidligere blevet talt om, at tiden måske er moden til at der kun
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BR-FU: Forslaget kræver, inden det
kan BR-behandles, en ændring af
BR’s Forretningsorden. Hvis blokrådet på et senere BR-møde beslutter
at ændre forretningsordenen med
henblik på at reducere antallet af
BR-møder til 4 mod nu 11, vil besparelsen i indeværende budgetår udgøre ca. 50.000 kr. I næste budgetår vil
besparelsen være ca. 100.000 kr. –
svarende til ca. 6 kr. for en stor bolig
og 3 kr. for en lille bolig pr. måned.
BR-sag ’Mange bække små 2’ –
ansæt en sekretær som BRsekretær.
FM har ansat en kommunikationsmedarbejder til ca. kr. 40.000 pr.
måned, samt en deltids-sekretær til
ca. kr. 8.000 pr. måned. (I budgettet
er afsat kr. 49.000 til lønning)

En udlært sekretær koster det halve…
Lad mig kort slå fast: dette er ikke
personligt, men alene udtryk for behov for besparelse
Ved at justere i opgaverne er jeg
sikker på, at opgaven for BRsekretær kan løses af én sekretær
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at ændre ansættelsen i sekretariatet til 1 blokrådssekretær til sekretærløn, fra 1.
januar 2012 (afhængigt af opsigelsesvarsel for nuværende ansatte)
Huslejekonsekvens:
BR-FU bedes beregne besparelser
pr. lejlighed + indsætte de rigtige tal
for løn til kommunikationsmedarbejder og deltids-sekretær.
BR-FU: Det er på det foreliggende
grundlag ikke muligt at beregne huslejekonsekvens.
Beslutning om reduktion/besparelse på konto 119 (BR-konto) kan
fremsættes i forbindelse med blokrådets behandling af budgettet for det
kommende budgetår.

Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at der ikke afsættes penge i budgettet til udvalg,
og at udvalg skal søge om penge
gennem en blokrådssag, på lige fod
med andre sager.
Ændringen træder snarest muligt i
kraft. (evt. afsatte beløb i budgettet
slettes)
Huslejekonsekvens:
BR-FU bedes beregne besparelser
pr. lejlighed ved en beregning på
huslejekonsekvens, hvis budgetterede beløb til udvalg slettes.
BR-FU: Huslejekonsekvensen ved
fratagelse af udvalgenes tidligere
bevilgede rådighedsbeløb kan max.
udgøre en besparelse på 458.000 kr.
– svarende til 27 kr. for en stor bolig
og 15 kr. for en lille bolig pr. måned.
BR kan ikke behandle sagen, da
det samlede driftsbudget tidligere er
godkendt af BR, jf. BR-sag 436.b. 
OM CYKLER OG FORSIKRING
Berit, BU

BR-sag ’Mange bække små 3’ –
ingen økonomisk automatik i udvalg.
På budgettet er flere udvalg velsignet med et budget eller en håndfuld
penge, som de kan anvende.
I sin enkelthed går forslaget til besparelse ud på, at der ikke er nogen
automatik i at kunne få tildelt penge
til et udvalg. Udvalg skal fremsætte
en blokrådssag, som forklarer, hvad
de ønsker penge til og hvilken betydning det har for vores husleje.

Hvis din cykel ikke er låst med en godkendt cykellås og forsvinder fra et fælles
cykelrum, får du ingen erstatning fra forsikringsselskabet.
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 442.a:
Anlæg af syns/stille have
Forslagsstiller:
Friarealudvalget v/Christian149D
FAU ønsker blokrådets tilladelse til
at anlægge en syns/stille have på
arealet mellem blok 32/33 syd. Her
har tidligere været et hundetoilet,
men efter dette blev nedlagt har naturen overtaget, og arealet er nu
helt tilgroet.
Haveanlægget
Først ryddes for alt krat, herefter
sås græs på arealet – undtagen en
kile i midten; her laves et bed med
ærtesten, hvor der placeres en stor
sten; rundt om den beplantes med
trædebregner. I centrum af haven
placeres en stenbænk.
På græsarealet plantes 6 solitære
japanske ahorn og der opsættes 2
espalierer med blåregn.
DE SKAL VISE LEGITIMATION
Af BR-FU & EJK

BR-MØDE 442

Anlægsarbejdet udføres af ejendommens driftsafdeling samt unge
fra lommepengeprojektet.
Huslejekonsekvenser:
Ingen. Etableringsomkostningerne
på 17.300 kr. dækkes af midler som
FAU tidligere har modtaget i forbindelse med nedlæggelse af FMFællesfonden.
Afstemningstema:
Blokrådet giver FAU tilladelse til anlæg af en syns/stille have mellem
blokkene 32 og 33, syd.
BR-sag 442.b:
Ændring af åbningstiden
i Take away/Kebab grill
Forslagsstiller: Nærbiksen
Nærbiksen ønsker blokrådets tilladelse til i perioden maj – september
at holde åbent for salg fra Take
away/Kebab grillen i alle ugens dage mellem kl. 11 – 21.
Årsagen til at vi ønsker udvidelse af
åbningstiden med 1 time i sommerperioden er, at vi har konstateret at
de fleste kunder først kommer efter
kl. 19. Vi håber på blokrådets forståelse og ser frem til et fortsat godt
samarbejde.
Huslejekonsekvenser:
Ingen.

Alle der arbejder for Farum Midtpunkt
(ansatte og tilknyttede håndværkere) har
nu letgenkendelig billed-legitimation.
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Afstemningstema:
Blokrådet godkender at Take away
/Kebab grillen udvider åbningstiden
i perioden maj – september med 1
time, jf. ovenstående.

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 441 1. september 2011

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra august 2011
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Frigivelse af midler til lommepengeprojektet
b. Godkendelse af Skema A til Miljøsager
6. Eventuelt

(Niels/112E)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(20/0/0)
(21/0/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Martha
Paaske
Hans
Gerd
C
Leif
11
Thomas
Kirsten
13
Anne Kathrine
Sanni
16
Leni
21
Niels

Adr.
204C
211C
222F
206G
12G
27E
34F
51A
51E
85E
112E

Telefon
44997945
44955320
44954775

26719706
21751797

Blok Navn
23
Thomas
25
Jes
Christian
26
Bente
Jakob
41
Hanne
Claus
43
Søren
?
44
Verner

Adr. Telefon
143F
150D
149D
168D
161B
402F 36901988
402F
421F
425B
433A

Til stede uden stemmeret:
Christian/projektleder KAB og Frank/driftschef/KAB
Gæster:
Ingen gæster
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1. Godkendelse af dirigent
Niels/112E, blev godkendt som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.
3. Godkendelse af
referat fra august 2011
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger.

uden

uden

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Der var ingen gæster.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Ny blok til BR-FU
Niels fra blok 21 er udtrådt af BR-FU
og erstattet af Bente fra blok 26. Tak
for et givende samarbejde med Niels
og velkommen til Bente.

Manglende blokregnskaber
BR-sekretariatet mangler årsregnskaber fra blok 12, 22, 23, 32, 34, 42
og 46. De manglende årsregnskaber
medfører at blokkene ikke kan disponere over deres indestående i banken,
da deres konti er spærret indtil der
foreligger et årsregnskab.
Ro i Farum Midtpunkt
Med stor tilfredshed kan konstateres
at den gode linje fra sommerferien
fortsætter, her er fredeligt og med den
indsats som p.t. foregår – for at sikre
Farum Midtpunkt mod vandaler og
uromagere – forventes den positive
udvikling at fortsætte.

Forebyggelse af
hærværk, overfald mv.
Furesø Boligselskab har pr. 1. september 2011 deltidsansat Michael
Madsen som forebyggelseskonsulent i
Vængerne og Farum Midtpunkt. Michael der har stor erfaring i kriminal18

præventivt arbejde er ansat på en 1
årig kontrakt.

P-kontrol
Fra 1. september 2011 er der igen Pkontrol på stamvejene og vendepladserne i FM. Kontrollen udføres af
Parkeringsgruppen ApS’ uniformerede personale.
Fældning af store træer
og andet forefaldende arbejde
I løbet af september måned vil 1 poppel ved Stenalderpladsens østlige del
og 2 popler ved blok 16’s syd/østlige
del blive fældet. Hvorefter fliserne vil
blive rettet op.
På stamvejene i Bybæk- og Paltholmterrasserne vil der blive brændt tal og
pile ned i asfalten.
I Bybækterrasserne vil spindeltrapperne blive højtryksspulet.
4.c Andre udvalg
Aflåsning
 Birkhøjterrasserne og terrassehusene i Nygårdterrasserne er aflåst.
 7. september aflåses Bybækterrasserne.
 21. september aflåses Paltholmterrasserne.
 5. oktober aflåses Vestblokkene.
Efter ibrugtagningen af terrassehusene i Nygårdterrasserne opstod en
række tekniske problemer hvor oplåsningen i perioder var ustabil, specielt omkring telefonsamtaler fra
dørstationen til lejlighederne. Fejlen
er lokaliseret og vil hurtigst muligt
blive udbedret.
Der foregår stadig hærværk på systemet. I enkelte tilfælde er det lykkedes at identificere hærværksmændenne, og de er efterfølgende politianmeldt.

Bolignetudvalget
7. september 2011 kl. 19:30 indkaldes til åbent arbejdsmøde i Bolignetudvalget. Temaet for mødet er planlægning af den næste udgave af bolignettet når de eksisterende kontrakter udløber.
Debat
Punkterne gav ikke anledning til debat ud over at Gerd/206G anmodede
om, at meddelelser fra BR-FU igen
blev oplæst, idet hun henviste til at
en stor del af befolkningen er ude af
stand til at læse en tekst.
5. Blokrådssager
BR-sag 441.a: Frigivelse af
midler til lommepengeprojektet
Efter at Berit/44D havde rost projektet for at bidrage til forskønnelse af
FM gik forsamlingen direkte til afstemning.
Afstemning: Vedtaget med 20 stemmer for, 0 imod og 0 undlod at stemme.
BR-sag 441.b: Godkendelse
af Skema A til Miljøsager
Gerd/Miljøsagsfølgegruppen forklarede kort, at det haster med at få godkendt Skema A ansøgningen:
PCB-renoveringen af Birkhøjterrasserne, der starter i Blok 46, står lige
for at skulle i gang, valg af rådgiver
har fundet sted og inden længe indsendes Skema B på denne del af sagen til Landsbyggefonden. I denne del
er også prøveombygning af boliger.
De øvrige projekter der er indeholdt
i Miljøsagen, skal BR efterfølgende
tage stilling til. Gerd pointerede, at
intet er besluttet. Der er således den
fornødne tid til en seriøs behandling
af projekterne inden BR træffer beslutning.

Flere fandt det mærkeligt at man foreslår at sammenlægge boliger, der
ikke giver lejetab, og efterlyste bedre
information.
Hans/Furbo forklarede, at vi ikke
havde en udlejningskrise, men fastholdelseskrise. Mange af dem der flytter ind her, bruger FM som en mellemstation: de er på vej et andet sted
og da det er nemt at få en bolig – er
de her kun i kort tid.
Hvad angår vores udbud af boliger,
sagde Hans, at det ikke er tidssvarende. Vi har for mange ens boliger,
det er derfor vigtigt at vi får flere 2-3
værelses boliger, for det er – supplerede flere fra Miljøsagsfølgegruppen
med – boliger på 70-80 m2 der efterspørges på boligmarkedet.
For at imødekomme efterspørgslen
efter mindre boliger, vil der i forbindelse med PCB- renoveringen i blok
46 blive ombygget x-antal boliger. Boligerne forventes at være færdige om
ca. 3/4 år. Herefter kan BR tage stilling til om der skal ombygges flere
boliger i FM.
Afstemning: Vedtaget med 21 stemmer for, 0 stemmer imod, 0 undlod at
stemme.
6. Eventuelt
Mogens/158B – fandt det mærkeligt,
at der i Miljøsagen var et punkt der
omfattede belysning i P-arealet, da vi
jo for nylig har brugt penge til det
formål.

Christian/KAB og Gerd/Miljøsagsfølgegruppen forklarede, at det var
et eksempel, og at der skal sorteres i
alle forslag før de fremlægges for
blokrådet.
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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. 23)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Steffen
28B
3690 0584
Bente
168D 5650 1395
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
MFG
Miljøsagsfølgegruppen
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 – lørdag
Søndag:

0900 – 2000
1000 – 2000

Midtpunktets Kebab
Hverdage
1100 – 2000
Weekend
1200 – 2000
Maj – sept. 1 time længere

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
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.
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).

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206
Selskabslokalerne lejes
ved henvendelse til Ejendomskontoret.
Plads til 60 personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej, komfur og
opvaskemaskine.
Musikanlæg kan lånes.
Pris weekend: 1.400 kr. +
depositum 500 kr. (inklusiv almindelig rengøring).
Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500
kr. (inklusiv almindelig rengøring).

SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon 4495 4967, 4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag 1200 – 2300
Fredag og lørdag 1200 – 0200
Søndag
1200 – 2100
Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan
spille backgammon og billard.
Restauratør: Ole Poulsen
SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE
vedrørende børn og unge:
Direkte telefon: 7216 4396
VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 442 OG 443
MP 442 husstandsomdeles 27.09.11
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

Hans, 222F
RC Grafisk
1625
Farum Midtpunkt

13.10.11 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg
til MP 443, der udkommer 25.10.11.
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.
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!

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

KALENDER FOR OKTOBER 2011
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1.
2.
3. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

4. BR-møde

19:30

SC

5. HUU

19:00

SC

6. TMU

16:30

SC

7.
8.
9. IT for @LLE
10. BR-FU

14:00 – 16:00 SC
19:00 – 20:00 SC

11.
12.
13. Frist for MP 443

18:00

SC

14.
15.
16. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

24. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

25. MP 443

Husstandsomdeles

26.
27.
28.
29.
30. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

31.
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