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Indhold
Hvem har åbent / lukket i julen?
Alternativer til nuværende administration
Mange sparer vand, men ikke alle
De spiller op i Spisehuset
Stadig flotte besparelser på varmeforbruget
Nej, de skal ikke ligge under juletræet!
Julefred og andet godt
Licitation for Blok 46 er gennemført
Blokrådssager
Vandforbrug 29 % mindre end for 5 år siden
Referat af Blokrådsmødet 1. november 2011
Næsten 700.000 kroner i sparegrisen
Mini-kalender for BR-møder 2012
Praktiske oplysninger

(s 12)
(s 12)
(s 16)
(s 18)

MIDTPUNKTET 444

JULENS
ÅBNINGSTIDER
NÆRBIKSEN

Vaskeriet

Juleaftensdag
1. og 2. juledag
Nytårsaftensdag
Nytårsdag
åbent 09 – 16

24.12 åbent til kl 16
25.12 lukket
31.12 åbent til kl 16
01.01 lukket

00

00

00

00

Spisehuset
23.12 kl 21 musik: Short Stories
24. & 25.12 lukket
26.12 åbent til 21
31.12 & 01.01 lukket
00

00

Blokrådets Sekretariat
Lukket Mellem Jul & Nytår

IT FOR @LLE
Lukket Juledag & Nytårsdag
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Administration af Farum Midtpunkt 2011
Af Margrete Pump, KAB, Kundedirektør
Organisationsbestyrelsen for Furesø
Boligselskab har bedt KAB analysere alternativer til den nuværende
administration af KAB. Vi har bestræbt os på at analysere emnerne
sagligt og konkret.
I denne gennemgang opridses kort
nogle af de væsentligste punkter:
 Nuværende KAB-administration
 Egen administration
 Andet alment administrationsselskab
 Administration ved en advokat
Nuværende KAB-administration
KAB har som administrationsselskab det mål at levere en god ydelse
til en fornuftig pris – men ikke nødvendigvis billigst. Er der overskud i
administrationsindtægterne, bliver
denne ”indtægt” brugt til at investere i produktudvikling til glæde for
de administrerede selskaber.
Vi forventer, at KAB’s administrationsbidrag i 2012 kan holdes på det
nuværende 2011-niveau. Samtlige
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KAB-administrerede selskaber er
placeret i Storkøbenhavn. KAB undgår dermed en omkostningstung decentral administration.
KAB huser en samlet specialistviden
om ydelser og om det almene boligmarked. Denne specialistviden er
tilgængelig for Farum Midtpunkt,
som også har haft brug for at trække på KAB’s ekspertise – også i særlige sager:
 Hjælp til udlejning
Gennem en del år har der i perioder været udlejningsvanskeligheder i Farum Midtpunkt – og
her ser vi bort fra de specielle
problemer affødt af pcb-sagen.
KAB overvåger konstant udlejningssituationen og har med held
udtænkt strategier til markedsføring og udlejning af boligerne. Et
nyt og slagkraftigt tiltag er KAB’s
nye samlede fællesventeliste ”Bolignøglen”, der træder i kraft 1.
januar 2012. Bolignøglen tilbyder
en samlet indgang til ca. 40.000
boliger og vil blive markedsført

”med piber og trommer”. Med Bolignøglen vil vi sikre, at de tilsluttede boligselskaber også fremover
har opnoterede til boligerne. Udgiften til tomme boliger skal
dækkes af beboerne.
 Pcb – en svær sag håndteres
KAB har en dygtig teknisk stab,
som de lokale medarbejdere kan
trække på i vanskelige sager. Farum Midtpunkts pcb-sag er et
problem for bestyrelse og beboere, som KAB sætter mange ressourcer ind på at finde løsninger
på. KAB opfatter det som en naturlig del af sin opgave at løfte i
denne vanskelige situation, så
boligselskabet ikke står alene
med problemerne. Det gælder lige
fra den administrerende direktør,
som er gået ind i sagen i forhold
til regeringen og pressen, og til de
teknikere, økonomer og kommunikationsfolk, som til dagligt
håndterer sagen. Pcb-sagen er
blevet en ganske omfattende mediesag. KAB har dannet en ”taskforce” bestående af teknikere, jurister og kommunikationsfolk. På
den måde sikrer vi en helhedshåndtering af en vanskelig situation.
 Boligsocial fremtidssikring
KAB har sammen med Furesø
Boligselskab, Farum Midtpunkt
og Furesø kommune mange overvejelser om, hvordan bebyggelsen
kommer væk fra de boligsociale
problemer, som i øjeblikket plager området. Planerne om at omdanne en del af bebyggelsen til
plejecenter skal ses i det lys, og
der er løbende andre overvejelser.
KAB’s mål er at medvirke til at
bevare Farum Midtpunkt som en
attraktiv bebyggelse for fremtiden. Det mål nås kun, hvis no-

gen vil understøtte boligselskabet
i den udvikling.
Konklusion:
Det er KAB’s vurdering, at vi leverer
et varieret og fremtidssikret produkt,
baseret på indgående kendskab til
kunderne og med ekspertbistand til
rådighed.
Egen administration
Farum Midtpunkt kan beslutte sig
for at etablere selvadministration.
Konkret betyder det, at boligselskabet opløses, og at Farum Midtpunkt

ENERGIHJØRNET
Selv om der er kommet
flere til, der smiler på
gangstrøget, er der plads
til endnu flere smil!
… Regningen for brugsvand til
gennemsnitsfamilien i Farum Midtpunkt er faldet
fra året 2009/10:
ca. kr. 6.000,til året 2010/11:
ca. kr. 5.000,Men selv om gennemsnitsregningen
er blevet mindre, og det er lettet lidt i
”den tunge ende” af storforbrugende
familier, er der stadigt mange i Midtpunktet der i 2010/11 betalte meget
store vandregninger:
118 familier betalte kr. 10-15.000,21 familier betalte kr. 15-20.000,2 familier betalte kr. 20-25.000,1 familie betalte mere end
kr. 25.000,Det må der kunne gøres noget ved!
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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skal opnå kommunens tilladelse til
at etablere eget boligselskab.
Farum Midtpunkt får dermed frigivet det beløb, som organisationen
betaler til KAB. Bidraget er i 2011
på ca. 5,2 mio. kr. eksklusive
moms. KAB er siden 1. januar 2011
blevet pålagt at opkræve moms af
administrationsbidraget af boligorganisationerne, også Farum Midtpunkt.
Ved egen administration betales der
ikke moms. Der kan dermed lægges
yderligere 1,3 mio. kr. til de 5,2 mio.
kr. Farum Midtpunkt får ca. 6,5
mio. kr. til at drive egen administration for med eget boligselskab.
Beløbet skal dække omkostningerne
til overordnet ledelse, husleje, forsikring, kontorhold, reception, it
m.v. KAB anslår disse grundudgifter
til 3 mio. kr. årligt. Dertil kommer
en række engangsudgifter til f.eks.
anskaffelse og vedligeholdelse af et
administrationssystem.
Efter at disse udgifter er afholdt, er
der 3,5 mio. kr. til at varetage administrationen for. Dette beløb svarer til ca. 6 fuldtidsstillinger.
Konklusion:
Det er KAB’s vurdering, at Farum
Midtpunkt kan overgå til egen administration, men ikke i samme standard som den nuværende administration.
Andet alment
administrationsselskab
Der findes en række almene administrationsselskaber, der administrerer boligselskaber. De mest
kendte er DAB, Lejerbo, Boligkontoret Danmark FSB og 3B. Der er ikke
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frit valg i forbindelse med administratorskift. Opgaven er omfattet af
udbudspligt ved valg af andet administrationsselskab. Når administrationen først har været i udbud, skal
udbuddet gentages med jævne mellemrum – ca. hvert 4. år. Sandsynligheden for et hyppigt administratorskift er stor.
Generelt er der ikke store prisforskelle på administrationspriserne
hos de forskellige selskaber. DAB og
Lejerbo er billigst, FSB og 3B er dyrest, og KAB ligger sammen med
Boligkontoret Danmark i midten.
Prisforskellen mellem f.eks. KAB og
Lejerbo er mindre end 10 procent.
Konklusion:
Det er KAB’s vurdering, at alle de
nævnte selskaber kan levere en solid
basal administration. Administrationen vil dog blive mere standardiseret
uden den ekspertviden, som er til
rådighed i KAB. Der må derfor påregnes ekstraregninger.
Administration ved advokat
En række advokater har egen administration af ejendomme – dog uden
den boligspecifikke viden om daglig
drift, bygningsdrift og boligmæssige
tekniske forhold. Den specialviden
skal indkøbes et andet sted.
Regnestykket ligner derfor eksemplerne fra egen administration. Dog
skal der betales moms af ydelser,
der leveres af advokat. Det giver lidt
færre penge til selve administrationen.
Konklusion:
Det er KAB’s vurdering, at der samlet set vil være tale om en dårligere
og dyrere løsning for beboerne end
andre alternativer.


Spisehuset præsenterer …

… Short Stories – den 23. december kl. 2100
SHORT STORIES består af 3 voksne musikere, der har stor erfaring inden for den danske
show-branche. Det garvede hold bag SHORT STORIES har været aktive live musikere hele
vejen fra 70´erne og har derfor en stor forståelse for, hvordan musikken fra den gang spilles.
De spiller den ægte vare i form af 50’ernes & 60’ernes store hits med f.eks. Elvis, Fats Domino, Chuck Berry, Buddy Holly, Beatles osv.
Selvfølgelig er der også plads til andre musikgenrer, Kim Larsen, Bamse, John Mogensen,
Country, Evergreens og meget mere.
En specialitet af musikalske godbidder, serveret med top professionel lyd og atmosfære.
SHORT STORIES sørger med guitar, bas og trommer samt 2- og 3-stemmig vokal for den helt
rigtige stemning.
Short Stories består af:
Dino Daddyo: vokal, guitar
Ole Ballund: trommer, vokal
Ken Stanley: bas, vokal
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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

Vurdering af seneste måned:
4000
3500

En vanskelig overgangsmåned
endte meget flot:
Forbruget lå hele 13 % under
budgettet.

MWh
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i oktober var på
Budgettet for oktober var på
Besparelsen var således på
Månedens besparelse blev med dette
på 13 %, så advarslen i MP 443 om
oktober som svær måned i overgangen fra sensommer til efterår blev
gjort til skamme. Beboerne i Midtpunktet klarede måneden ganske
flot.
Og sammenligningen mellem forbrug og budget er reel nok, for grad8

1.495 MWh (megawatt timer)
1.716 MWh
221 MWh
dagene i oktober lå nærmest på niveau med en
”normal”
oktober –
der var kun
én graddag
til
forskel
ud af ”normalens” 207
graddage. 

I denne søde juletid – men hvad så bagefter?
Af Gerd Karlsen, 206G
I Farum Midtpunkt er det tilladt at
have familie-, husdyr:
Lad os være enige om, at kæledyr
– uanset art – ikke hører hjemme
under juletræet!
Vær sikker på, at I som familie er
sikre på, at I skal have et firbenet
medlem med alt, hvad det indebærer af udgifter og ansvar.
Undgå hovsa køb.

levende lys osv. – det indbyder nærmest til ulykker, hvis et dyrebarn
skal rende rundt i hele det cirkus,
der udgør den danske jul.
Afjul før du begynder livet som familie-dyreejer.

Det kan ikke siges ofte nok: Hvis
man vil give hinanden en kat eller
hund, et jordegern eller et andet
pattedyr i julegave, så nøjes med et
foto af kræet. Læg billedet i en kuvert eller pakke og giv det med en
besked om, hvor og hvornår dyret
kan hentes – efter hele juletamtammet.
Alle parter har så tid til at glæde sig
til ankomsten, til der er tid til rigtigt
at fordybe sig i arbejdet med at nyde
det nye familiemedlem.
Der skal jo forberedes en del inden
ankomsten, planlægges hvem der
har ansvar for hvad etc. og når dyret kommer, er der jo en indkøringsperiode. Den lille nye skal finde
sig til rette i de nye omgivelser og
gøre sig fortrolig med sin nye familie, finde sin plads i hierarkiet.
Alt dette kan ikke overstås i juledagene, hvor familien er samlet og har
gæster, og hvor alle som regel har
opmærksomheden rettet på alt muligt andet.
Selve juleaften virker kaotisk nok i
forvejen: Juletræ, julestads, papir,

Gør jer selv, hinanden – og ikke
mindst dyret – den glæde at vente, til det igen er hverdag med ro
og faste rytmer.
HUSK i øvrigt – at tilmelde dit nye
familiemedlem (hund og kat) på
adressen; skema kan hentes på
ejendomskontoret. Hunde skal ifølge
loven være forsikrede.
Tilmeldingen er gratis, men et
krav fra boligafdeling og -selskab.
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
DIT BARN – DIT ANSVAR
Også i år skal der lyde en opfordring til Farum
Midtpunkts forældre om, at børnene respekterer de fleste beboeres ønske om at have
en fredelig december måned.
Specielt i dagene omkring julen vil de
fleste familier gerne være fri for at
skulle lægge øre til nytårsfyrværkeri.
Derfor skal der lyde en speciel opfordring
til forældre i familier, hvor man ikke fejrer traditionel dansk jul, om at hanke op i
ungerne.
Altså:
Vi vil så gerne have fred indtil nytårsaften.
OPFØLGNING PÅ BR-BESLUTNING FRA MARTS 2011
I forbindelse med BR-møde 436 den 3. marts 2011 vedtog Blokrådet, at BR-FU
pålægges at redegøre for muligheden for at skifte administrationsselskab. BRsekretariatet rettede herefter henvendelse til Furesø Boligselskab, der satte
KAB på opgaven.
BR-FU modtog den 24. oktober 2011 et 3 siders notat fra KAB, indeholdende
de af KAB analyserede ”alternativer til den nuværende administration af KAB”.
Notatet er godkendt af organisationsbestyrelsen og vil på foranledning af denne blive bragt i »Midtpunktet« – se artiklen på side 4.
GOD ARTIKEL
OM FARUM MIDTPUNKT
I
novembernummeret
af
Dansk Kennelklubs medlemsblad ”Hunden” er der en stort
opsat artikel med dejlige fotos
om, hvor godt det er at være
hundeejer i Farum Midtpunkt.
Er du ikke selv hundeejer –
eller ikke medlem af Dansk
Kennelklub – kan du sikkert
se artiklen hos en nabo eller
på hunden.dk.
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BUDGETMØDE 2012-2013
– TREDJE UDKALD
Husk budgetmødet tirsdag den 24. januar
2012 kl. 19:00, i Servicecentralen
Udvalg og arbejdsgrupper bedes aflevere detaljerede budgetønsker til sekretariatet senest 5. december 2011.
AFDELINGSMØDE
Der afholdes ordinært afdelingsmøde torsdag den 1. marts 2012 i Servicecentralen kl.
19:00 inden blokrådsmødet. Alle beboere er
velkomne.

PCB-renovering i Birkhøjterrasserne
Af Bente Heltberg
Licitation på renoveringen
Der blev afholdt licitation den 4. november 2011. Der indkom bud fra
alle 5 udvalgte entreprenører, og tilbuddene ligger relativt tæt. Tilbuddene ligger tæt op ad beløbet, der er
godkendt af kommune og Landsbyggefond. Der er ikke mere end
11 % forskel på lavestbydende og
den dyreste, og det tyder på at udbudsmaterialet har været forholdsvis entydigt at regne på, samt at tilbudsgiverne har ofret sagen en del
opmærksomhed.
Rådgiver er i skrivende stund ved at
gennemgå tilbuddene til behandling
i følgegruppen, og derefter kan der
sendes endelig ansøgning til kommune og Landsbyggefond. Når ansøgningen er godkendt, vil der blive
indgået kontrakt, og arbejdstidsplanen vil blive fastlagt. Der forventes

stadig byggestart i blok 46 i februar
2012, og afslutning af blok 46 til
oktober 2012.
Følg sagen
For at beboerne kan holde sig orienterede, udgiver vi med jævne mellemrum et nyhedsbrev, der husstandsomdeles i Birkhøjterrasserne.
Derudover kan du altid finde referater, rapporter, resultater m.m. på
KAB’s hjemmeside. PCB-sagen i Farum Midtpunkt har sit helt eget område på hjemmesiden (skriv ”PCB” i
søgefeltet på forsiden af www.kabbolig.dk). Du kan også finde information på Midtpunktets egen hjemmeside www.farum-midtpunkt.dk
Med venlig hilsen
Bente Heltberg
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 444.a: Revidering af
Blokrådets Forretningsorden
Forslagsstiller: Mogens/158B
Under debatten ved BRM 4/10-11,
hvor BR-sag 443a om ændringer af
Blokrådets Forretningsorden blev
vedtaget, foreslog jeg generel tilføjelse, at der altid skal være flerhed af
beboere i udvalg, arbejdsgrupper,
følgegrupper etc.
Svaret var, at jeg burde have fremsat ændringsforslag. Det havde jeg –
da jeg havde ventet debat om ændringer og efterfølgende tilpasning –
ikke gjort. Jeg beklager min fejlvurdering der er årsag til nærværende
BR-sag.
Forslag 1:
§ 6 Stk. 4: Blokrådsmøderne starter
normal kl. 19:30. Der kan ikke træffes beslutninger efter kl. 22:30.
Ændres til:
Blokrådsmøderne begynder normalt
kl. 19:30. Der kan ikke træffes beslutninger efter kl. 22:30.
Forslag 2:
§ 12 Stk. 2: I kommisorium for udvalg, arbejdsgrupper og følgegrupper
anføres sagsområde, tidshorisont
samt arbejdsbeskrivelse / forventet
resultat. For udvalg, arbejdsgrupper
og følgegrupper hvortil der kræves
valg, skal kommisoriet desuden
fastsætte antal medlemmer, dog
højst 7.
Ændres til:
I kommissorium for udvalg, arbejdsgrupper og følgegrupper anfø12
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res sagsområde, tidshorisont samt
arbejdsbeskrivelse / forventet resultat. For udvalg, arbejdsgrupper og
følgegrupper hvortil der kræves valg,
skal kommissoriet desuden fastsætte antal medlemmer, dog højst 7.
Beboere skal altid udgøre flertal.
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
1) I § 6 stk. 4 ændres ordet 'starter'
til 'begynder'.
2) § 12 stk. 2 tilføjes: Beboere skal
altid udgøre flertal i udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper etc.
BR-sag 444.b:
Driftsregnskab 2010-11
Forslagsstiller: Driftsbudgetudvalget
og Blokrådssekretariatet
Sammen med dette nummer af bladet er udsendt et komprimeret regnskab: et ’læse-let-regnskab’.
Bemærk! Driftsregnskabet viser et
overskud på 2.400.894 kr.
Hvis du er interesseret i et komplet
eksemplar af driftsregnskabet, kan
det hentes enten på Ejendomskontoret eller i BR-sekretariatet. Du
kan også rekvirere det i elektronisk
form ved at sende en mail til
blokraad@farum-midtpunkt.dk.
Eventuelle spørgsmål til regnskabet
kan mailes til:
blokraad@farum-midtpunkt.dk.
Driftsregnskabet vil ikke blive gennemgået punkt for punkt på blok-
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rådsmødet, men der kan selvfølgelig
stilles spørgsmål til driftschef Frank
Carlsen fra KAB.
I nedenstående gennemgang redegøres for regnskabets vigtigste punkter. I gennemgangen henvises til
sidetallene i driftsregnskabet og tilhørende noter.
SIDE 1 OG 2
Stamoplysninger om bebyggelsen
Farum Midtpunkt har 1645 boliger,
heraf 53 ungdomsboliger. Under erhvervslejemål hører lægerne, tandlægen, Nærbiksen, og Spisehuset.
Herudover er der institutioner, fællesfaciliteter, garagebure og lagerrum mv.
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Offentlige og andre faste udgifter
Ejendomsskatterne er ikke steget.
Vandafgiften (inkl. miljøafgift) på
1.613.507 kr. er ca. 400.000 kr.
mindre i forhold til de budgetterede
2 mio.
Renovation er (inkl. miljøafgift) en
anelse mindre end budgetteret.
Forsikringer er en anelse mindre end
budgetteret.
Afdelingens energiforbrug er
anelse mindre end budgetteret.

en

Administrationsbidrag til Furesø Boligselskab er administrationsbidraget til KAB samt udgifter til drift af
Furesø Boligselskab.
Dispositionsfonden er sat i bero.
Dette skyldes, at minimumsbeløbet
pr. lejemålsenhed er nået i Furesø
Boligselskab.
De offentlige og andre faste udgifter
er på 31.606.709 kr. mod budgettets 33.374.000 kr.

SIDE 3
Ordinære udgifter
Nettokapitaludgifter
Afdragene på lån – prioritetsydelserne er ca. 7 mio. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at de oprindelige lån er indfriet december
2010, og at denne sidste ydelse, har
været mindre end en ”fuld” ydelse.
Fremover vil ydelsen til de udamortiserede lån beløbe sig til
25.642.000 kr.

Variable udgifter
Renholdelse, side 12 – note 3, dækker:
1 Ejendomsfunktionærer: lønninger
til gårdmænd, folkene på Ejendomskontoret og andet personale.
Der er også indtægter på denne
konto: f.eks. refusion af løn ved
sygdom og kurser. På kontoen bogføres også overarbejdstimer i forbindelse med snerydning samt udgifter
til sikkerhedsorganisation og fællestillidsmand, arbejdsskadeforsikring
m.v.
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Udgiften til ejendomsfunktionærer
er tæt på det budgetterede beløb.
2 Rengøring: dækker primært udgifter til rengøringsfirmaer, vinduespudsning mv. Her er brugt meget
mindre end budgetteret.
5 Traktoromkostninger: indeholder
udgifter til diesel, vejsalt, urea og
vægtafgifter og er lidt højere end
budgetteret.

BR-MØDE 444

Istandsættelse
ved fraflytning mv.
Udgifterne på konto 117 dækkes af
opsparede midler (henlæggelserne).
Der er afholdt udgifter for 2.577.624
kr. til den del af istandsættelsen,
som afdelingen skal betale i fraflyttede lejligheder. Beløbet er dækket
af henlæggelser.

8 Renholdelse diverse: udgifterne er
i lighed med tidligere år mindre end
budgetteret.

Kontoen til indvendig vedligeholdelse vedrører den enkelte lejligheds
individuelle vedligeholdelseskonto.
Kontoen kan anvendes til male- og
gulvlakeringsarbejder.

Udgifterne på renholdelseskontoen
er over 1,3 mio. kr. mindre end
budgetteret.

På kontoen til indvendig vedligeholdelse er anvendt 2.158.028 kr. Beløbet er dækket af henlæggelser.

Årsag: Færre udgifter til ejendomsfunktionærer, rengøring, kontorhold
og kursusudgifter.
TILBAGE TIL SIDE 3
Almindelig vedligeholdelse
Udgifterne på konto 115 omfatter
ikke-planlagte udgifter – eksempelvis mindre snedkerarbejde, låse og
nøgler, dørpumper, gulvskader mv.
Regnskabet viser i lighed med tidligere år udgifter langt under det
budgetterede.
Planlagt og periodisk
vedligeholdelse
Udgifterne på konto 116 er afholdt
af afdelingens henlæggelser, der anvendes til planlagte reparationer og
fornyelser.
I 2010/11 er der budgetteret med
26.931.000 kr. – og der er brugt
24.367.261 kr.
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Drift af fællesvaskeri
Udgifterne har været på 546.142 kr.
Indtægterne (brugerbetalingen) har
været på 893.254 kr. På side 13
øverst, er det lille regnskab for vaskeriet oplistet.
Drift af selskabslokaler
På samme side er regnskabet for
selskabslokalerne. Udgifterne er på
93.106 kr. Lejeindtægten er på
33.698 kr.

Varmestuen i Farum Midtpunkt
– en aktivitet, som er blevet en institution

I SSU har vi i denne måned været på tur
rundt til de sidste institutioner, som vi ikke har besøgt.
Vi besøgte bl.a. Varmestuen i Farum Midtpunkt.
Jeg havde hørt forskellige, ikke gode historier om
varmestuen, men jeg blev dejligt overrasket over den
varme modtagelse.
I varmestuen bliver der drukket øl,
der er kaffe og brød til dem der kommer der.
I SSU støtter vi dem med lidt penge til bl.a. et par ture,
men ellers holder de selv lokalet pænt rent og justits
med øldrikkeriet og hjælper hinanden i dagligdagen.
Varmestuen gav mig et positivt indtryk.

Jane Isdal Byrådsmedlem, maj 2009. Social- og
sundhedsudvalget Furesø kommune

November 2011

midler, håndsæbe m.m. Det kan oplyses
at morgenmaden er for enkelte brugere
stort set er det eneste daglige måltid de
får. Varmestuen har faste åbne- og lukketider, som er aftalt med boligselskabets
forretningsudvalg og blokrådet.
27 år med en varmestuen
i Farum Midtpunkt

Varmestuen, hvordan skete det
egentlig?
I slutningen af 1984 nedsatte Blokrådet et
udvalg, der skulle arbejde på sagen om
en varmestue, og på blokrådsmødet d.
5. marts 1985 blev varmestuen en realitet.
I midligertidig lokaler Nygårdsterrasserne
217. På blokrådsmødet 2. april 1985
blev varmestue så permenent på adr.
Nygårdsterrasserne 215.
Lidt forhistorie
Men hvordan startede den. Det var
daværende Farum Boligselskab, der på
baggrund af en fælles beboerbeslutning
stillede lokalerne til rådighed. Som ved
alle købmænd i Danmark stod der nogle
og drikker bajere. Det var beboerne i
Farum Midtpunkt trætte af, evig støj - ballade og grove tilråb fra det øldrikkende
folk. Beboere følte sig utrygge ved denne

gruppes, grove “munterhed” (Men det er
heldigvis fortid. .) Der lå bl.a. nogle børneinstitutioner i nærheden, som gang på
gang kom med klager. Så beboerne besluttede på et blokrådsmøde, helt åbent
at gemme øldrikkerne af vejen i et lokale.
Blokrådet etablerede således Varmestuen, i lokalerne ved siden af Nærbiksen,
som faldt i tråd med gruppen af øldrikkere, hvis eneste ønskede var et opholdssted - helst rimelig tæt på Nærbiksen. Det
er sådan set historien.
Lidt om hvad der sker i og omkring
Varmestuen
Fra mandag til lørdag, serveres der gratis
morgenmad mellem kl. 9.00 og 10.00.
Denne udgift dækkes af de tomme flasker
som brugerne afleverer for at bruge
varmestuen. Flaskerne dækker alt til dagligdagen, såsom toiletpapir, rengørnings-

For mange er Varmestuen blevet et socialt
sikkerhedsnet i dagligdagen. I dag rummer Varmestuen ikke kun øldrikkende
personer, men personer fra mange forskellige sociale lag og nationer. Man kan
med rette sige at Varmestuen har et morgenhold af brugere og et eftermidags/aftenhold. Morgenbrugerne er en blanding
af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere
og førtids- og folkepensionister. Eftermidag/aftenbrugerne er brugere, som
kommer efter arbejde og bidrager med
socialt samvær. Det socale samvær er
unikt i Varmestuen. Alle hjælper alle og vi
holder øje med hinanden, for mange er
Varmestuen det eneste sociale netværk
de har. Varmestuen er stedet, hvor de
ressourcestærke hjælper de ressourcesvage med bla. kontakt til kommune,
politi, boligselskab m.m., hovedsalig som
bisidder. Varmestuen er en stærk base for
de svage brugere, fordi de aldrig føler sig
alene. Varmestuen kører på godt stærkt
sammenhold og diciplin. Derfor er Varmestuen blevet hvermands eje. Og alle er
velkomne.
Aktiviteter
Årligt tilbagevendende efterårsfest finansieret ved delvis egenbetaling samt
kommunalt tilskud til Varmestuen. 1á

2 årlige udflugter såsom til Planetariet,
Vikingespil i Frederikssund, Zoologisk
have, bådfartstur på Fursø, Lyngbysø og
Bagsværdsø med ophold ved Frederiksdal, hvor der grilles, hygges, leges m.m..
Disse ture finansieres med en symbolsk
egenbetaling samt kommunalt tilskud til
Varmestuen.
I december holdes Åbent hus med gløgg
og æbleskiver, samt nytårsbowle d.31.12.
Endvidere arrangeres petangturnering
kombineret med grill, socialt samværd
og hygge nogle gange i sommerhalvåret,
også finansiret af egenbetaling og kommunalt tilskud.
Samarbejdspartnere
• Fursø boligselskab, herunder blokrådet
og ejendomskontoret
• Furesø kommune, distriktspykiatrien og
alkoambulatoriet
• Falck samt lokalpolitiet
Som nye samarbejdspartnere håber Varmestuen at kunne byde Farum kirkesogn
samt Lions Club velkommen til December
2011.
Til alle FM borgere og deres venner.
I er altid velkommen i Varmestuen.
Fra Januar vil man på ITV kunne se
hvad der sker i og omkring Varmestuen
i løbet af året.
På Varmestuens vegne
Torben Saunte Schjerning

BLOKRÅDSSAGER
TILBAGE TIL SIDE 3
Diverse udgifter
Diverse udgifter konto 119
Udgifterne på konto 119 er på
1.487.435 kr. mod de budgetterede
1.912.000 kr.
Årsag: Mindre udgifter til diverse
udvalg, beboerblade og diverse.
Kontoen dækker udgifter til beboerdemokratiet, se specifikationen på
side 14.
SIDE 4
Henlæggelser
Henlæggelserne er opsparingen til at
imødegå årets udgifter med. Opsparingens størrelse beregnes efter pris
pr. kvm.
På side 16 er en specifikation på
henlæggelserne.
De samlede henlæggelser er på
57.136.332 kr., heraf er anvendt
34.071.295 kr.
De samlede ordinære udgifter er på
108.599.200 kr.
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder er lidt større end
budgetteret.
126 Afskrivning på forbedringsarbejder er mindre end budgetteret.
127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader er lidt større end budgetteret.

BR-MØDE 444

129 og 130 Tab ved fraflytning og
lejeledighed er dels dækket af henlæggelser, dels overført til aktiver,
for senere afvikling.
131 og 132 Renteudgifter og driftsstøtte
Renteudgiften vedrører mellemregningskonto, og ydelsen på driftsstøtten bortfalder december 2010, samtidig med ydelsen på de oprindelige
lån.
De ekstraordinære udgifter er på
28.523.540 kr. De samlede udgifter
er på i alt 137.122.741 kr.

VANDSTATU S
Situationen pr. 31. okt. 2011:
Juni 06 – okt. 06: (ref.)
Juni 10 – okt. 10:
Juni 11 – okt. 11:

89.209 m3
67.266 m3
63.274 m3

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

ca. 6 %
ca. 29 %

Vi vurderer den reelle besparelse i
forhold til referenceåret til at være ca.
4 procentpoint 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. 1,3 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
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BLOKRÅDSSAGER
SIDE 6
INDTÆGTER
Ordinære indtægter på 134.341.099
kr. er husleje for boligerne, hyblerne, erhvervslejemål, institutioner,
kældre og garagebure mv.
Renteindtægterne er ca. 500.000 kr.
større end budgetteret.

BR-MØDE 444

SIDE 11-23
Note-apparat. Der er i gennemgangen henvist til noterne.
SIDE 24-25
Revisionens kommentarer til regnskabet. Revisionen har ikke givet
anledning til forbehold.
VEDHÆFTET LANGTIDSBUDGET
Her kan man følge udviklingen gennem de næste ti år.
Huslejekonsekvenser:
Huslejekonsekvenser: Ingen – de
har fundet sted for mere end et år
siden.

Andre ordinære indtægter er et tilskud fra Furesø Boligselskab på
900.000 kr. til udbedring af gyngende gulve. Leje af antenneplads
har givet os en indtægt på 59.650
kr.
Med indtægterne fra vaskeriet, selskabslokalerne, og indsamling af
indkøbsvogne kommer de ordinære
indtægter op på 138.326.021 kr.
Med de ekstraordinære indtægter
kommer indtægterne op på i alt
139.551.867 kr.
SIDE 7-10
Aktiver og passiver – et øjebliksbillede af Farum Midtpunkts økonomi.
SIDE 10
Kortfattet oversigt over, på hvilke
konti der har været henholdsvis
over- og underskud.
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Afstemningstema:
Blokrådet tager driftsregnskabet for
2010-2011 til efterretning.
BR-sag 444.c:
Godkendelse af Skema Bansøgning vedr. PCB-lejligheder
Forslagsstiller:
Miljøsagsfølgegruppen
Godkendelse af PCB-renovering,
licitation og skema B-ansøgning
På blokrådsmødet den 1. september
2011 blev skema A til det samlede
udviklingskompleks
for
Farum
Midtpunkt godkendt i Blokrådet.
Fredag den 4. november 2011 blev
der afholdt licitation over:
 PCB-renovering af blok 46, inkl.
pilotprojekter på indre gangstrøg
og boligsammenlægninger
 Option på PCB-renovering af de
øvrige blokke 41-45
 Renovering af lavtage på blok 46

BLOKRÅDSSAGER
I forlængelse af licitationen fremsættes hermed forslag om godkendelse
af, at der fremsendes en skema Bansøgning for PCB-renoveringen af
blok 46 inkl. pilotprojekter til Furesø
Kommune, hvor det forventes godkendt på byrådsmødet i december
2011.
Budget efter licitation
Håndværkerudgifter 42.914.897
Lejetab, forundersøgelser
og administration
77.549.264
Gebyrer
1.505.000
Samlet anskaffelsessum
121.969.161
Finansiering
LBF-støttede lån
Ustøttede lån
til forbedringer

kr.
kr.
kr.
kr.

121.170.337 kr.

BR-MØDE 444

Finansieringen dækkes af
 driftsstøttelån i henhold til
Landsbyggefondens tilsagn fra
den 6. juli 2011
 fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen i henhold til tilsagn
fra Landsbyggefonden fra den 6.
juli 2011
 yderligere indbetaling af forbedringsleje for ekstraisoleringen i
lavtagene
Overordnet tidsplan
for udførelsen
Blokken tømmes
for beboere frem til 1. februar 2012
Byggestart fra medio februar 2012
Aflevering
oktober 2012

798.824 kr.

Etværelses med værelserne fra 2-plans
underetage som stue ovenpå

2-plans uden værelser i underetagen.
De bliver stue i ombygget etværelses
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BLOKRÅDSSAGER
Det videre forløb
Efter godkendelsen af denne skema
B-ansøgning om PCB-renovering
inkl. pilotprojekter iværksættes renoveringsarbejderne alene i Blok 46.
I løbet af renoveringsperioden og efter endt renovering vil de gennemførte målinger blive vurderet både
som rettesnor for renoveringsarbejdet i blok 46 og som grundlag for
den resterende renovering af de øvrige blokke i Birkhøjterrasserne.
Huslejekonsekvenser:
Gennemsnitligt 0,32 kr. pr. m2 om
året i 2011-priser.

BR-MØDE 444

Afstemningstema:
Blokrådet godkender, at der indsendes skema B-ansøgning for PCBrenovering og pilotprojekter i blok
46.
BR-sag 444.d:
Ansøgning om projektmidler
Forslagsstiller:
Miljøsagsfølgegruppen
Den 11. oktober afholdt RealDania
kampagne-seminar i Roskilde om
kampagnen ”Det gode boligliv”, som
opfordrer de almene boligområder til
at søge om midler til projekter inden
for disse temaer:

Tre etværelses lejligheder sammenlægges til to 3-værelsers
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BLOKRÅDSSAGER
 Fællesfaciliteter:
omdannelse og skabe muligheder
og forandringer
 Forbindelse til nabo-områder:
koble til omkringliggende bebyggelser/natur og inddrage naboer
 Mindre lokal-centre:
skabe attraktive mødesteder, tilføje nye funktioner, skabe liv
Kampagnen har tre spor: ”Den vilde
idé”, Projektudvikling og Projektrealisering.
Du kan læse mere på internetadressen http://detgodeboligliv.dk.
En del af Miljøsagsfølgegruppen deltog i seminaret, som havde flere inspirerende indlæg.
Følgegruppen har efterfølgende arbejdet på muligheden for at ansøge
RealDania om midler inden for sporet Projektudvikling og søger med
denne sag Blokrådets opbakning
hertil.
Ansøgningen
skitserer
rabatten
langs Frederiksborgvej – nordpå fra
indkørslen til Paltholmterrasserne
op til godt og vel midt for blok A, ind
under blok A og B – samt enkelte
steder på sletten mellem blokkene
og østvolden som projektudviklingsområder. Vi forestiller os,
 at rabatten langs Frederiksborgvej kan forskønnes, når kommunen har ryddet efter de fraflyttede
institutioner
 at der kan skabes gennembrud i
gadeplan fra Frederiksborgvej ind

BR-MØDE 444

til Farum Midtpunkts grønne
områder
 at parkeringsområderne generelt
kan tilføres et visuelt løft
 og at der kan etableres aktivitetsområder med ”hotspots” i
parkeringsområder og på sletten
Disse tanker falder også godt i tråd
med Furesø kommunes ønsker vedrørende Midtbyen som beskrevet i
projektkonkurrencen ”Farum i udvikling”. Skulle vi være så heldige at
få del i projektmidler fra RealDania,
skal den videre projektudvikling ske
i samarbejde med de fremtidige
brugere, ikke mindst bebyggelsens
unge.
Der er ansøgningsfrist til sporet Projektudvikling allerede den 16. december, så hvis vi skal ”med på
vognen”, er det nu der skal tages
beslutning. Hvis vi får penge fra
RealDania, dækkes maks. 150.000
kr. af udgifterne af dem – resten
tænkes finansieret over miljøsagen.
Der vil naturligvis blive rejst blokrådssager i forbindelse med det konkrete arbejde med projektet, hvis
det bliver aktuelt.
Huslejekonsekvenser:
Ingen.
Afstemningstema:
Blokrådet bemyndiger Miljøsagsfølgegruppen til at indsende ansøgning
til RealDania om midler til udvikling
af ovenfor beskrevne projekt.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 443 1. november 2011

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra oktober 2011
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Ændring af Blokrådets Forretningsorden
b. Valg til Furesø Boligselskab

(Steffen, BR-FU)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(18/0/0)
(Gerd: 14/2/2,
Susanne: 14/0/4)

6. Eventuelt
STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Martha
Bjarne
Else Marie
C
Leif
16
Trine
Leni
25
Christian
26
Jakob
Bente

Adr. Telefon
204C
205G 29706861
203
12G
82F
85E
149D
161B
168D

Blok Navn
32
Erling
Inge
36
Anne-Mette
41
Hanne
Claus
43
Søren
44
Verner
45
Eva
Gudmund

Adr. Telefon
262A
262A
296B
402F 36901988
402F
421F
433A
448A
448A

Gæster:
Ingen
Til stede uden stemmeret: Frank Carlsen/KAB

1. Godkendelse af dirigent
Steffen, BR-FU blev godkendt som
dirigent.

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Aflåsningsprojektet
Ifølge Alex Rytt, projektleder, er alle
blokke nu aflåst, men der er fortsat
udbredt hærværk på systemet.
Da det virker meningsløst at udbedre hærværk og se det ødelagt få
dage efter udbedringen, er reparatio-

3. Godkendelse af
referat fra oktober 2011
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
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nerne udsat, indtil politiet har sigtet
en eller flere af gerningsmændene bag
det omfattende hærværk.
Der er opsat synlige videokameraer
en række steder i forsøg på at lægge
en dæmper på hærværket. Her ser vi
dog, at hærværksmændene stadig
hærger uanset synlige kameraer.
Det samlede hærværk beløber sig i
skrivende stund til at udgøre over 2
mio. kr.
Farum Midtpunkts forsikring dækker ikke hærværk efter 1.10.2011,
men der er tegnet en Enterprise forsikring
der
gælder
frem
til
31.12.2011. Vi regner således med at
få en rimelig dækning fra forsikringen, men med en selvrisiko på 10.000
kr. pr. hændelse er det dog uvist hvor
stor forsikringsdækningen bliver.
Udbedring af hærværksskader vil
blive genoptaget når vi ser en reaktion af Politiets arbejde.

Overordnet projekt/tidsplan for
PCB-udbedring, ombygning af
blok 12 & 13 samt BR-sager i forbindelse med tiltag under Miljøprojektet
BR-FU havde mandag den 24. oktober 2011 møde med de FMbeboervalgte
organisationsbestyrelsesmedlemmer og KAB med henblik
på, at vi inden jul har en overordnet
projekt/tidsplan over de mange projekter, der inden for relativ kort tid
skal iværksættes i Farum Midtpunkt.
Tilbagemelding fra
BR-FU vedr. BR-sag 436.e
I forbindelse med BR-møde 436 den
3. marts 2011 vedtog Blokrådet, at
BR-FU pålægges at redegøre for muligheden for at skifte administrationsselskab. BR-sekretariatet rettede herefter henvendelse til Furesø Boligselskab, der satte KAB på opgaven.
BR-FU modtog den 24. oktober
2011 et 3 siders notat fra KAB, inde-

holdende de af KAB analyserede ”alternativer til den nuværende administration af KAB”. Notatet er godkendt
af organisationsbestyrelsen og vil på
foranledning af denne blive bragt i
Midtpunktet 444.

Driftsregnskab 2010-2011
Den 31. oktober modtog BR-sekretariatet 1. udgaven af driftsregnskabet for 2010-2011, det viser et overskud på 2.429.127 kr. Da regnskabet
er urevideret, tages forbehold for
overskuddets størrelse. Regnskabet
forventes at blive forelagt BR på december mødet.
Det årlige budgetmøde
– andet 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.

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

kr.
kr.
kr.

2.953.099,3.640.802,687.703,-

… og det fortsætter:
Det bliver bare ved … helt fantastisk!
I oktober måned lå fjernvarmeforbruget ca. 13 % under budgettet.
Hermed har vi knapt kr. 700.000,liggende i ”sparegrisen” 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
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4.c Andre udvalg
Genoplivning af hundeudvalget
Der kom ikke mange til mødet den 5.
oktober, men der forsøges igen med et
nyt møde i begyndelsen af 2012.

i perioder fragter store mængder storaffald til Genbrugspladsen.
Debatten udmundede i almindelig
tilslutning til at ”udvalg med strandede BR-sager” fremover informerer via
Midtpunktet.
Christian/FAU – orienterede, med
reference til Hans/FAU’s indlæg på
BR-møde 442, om kommunens tilbagelevering af udearealerne foran de
nedlagte
børneinstitutioner
langs
Frederiksborgvej.
Forsamlingen tog til efterretning, at
udvalget/driften på BR’s vegne indgår
aftale med kommunen om rydning af
beplantning og fjernelse af asfalt mv.
Alle udgifter afholdes af kommunen.

Børne- og Ungdomsudvalget
Bemærk! I Midtpunktet nr. 443 står,
at festerne finder sted søndag den 11.
december 2011, hvilket er noget af en
tilsnigelse eftersom kun Julefesten
for de ”små børn” afholdes søndag
den 11. december 2011.
Julediskofesten for de ”større
børn” afholdes lørdag den 10. december 2011.
Sidste frist for tilmelding:
mandag den 28. november 2011.
Tilmelding foregår på Ejendomskontoret eller i BR-sekretariatet.
Debat
Leni/85E – spurgte til BR-sag 436.c
”Midlertidig genbrugsplads” på vendepladsen ved Bybækterrasserne.
Hvad sker der i sagen?
Frank/KAB – Furesø kommunes tekniske forvaltning har bremset forsøget. Der forhandles pt. med kommunen om en løsning på Farum Midtpunkts behov for en mere hensigtsmæssig affaldshåndtering end den
nuværende, hvor ejendommens vogne
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Når området er ryddet, genskabes niveauforskellene. Hvad angår den
fremtidige udformning, vil den selvfølgelig indgå i Helhedsplanen for
Midtpunktet, FM-miljøsagen mv.
Bjarne/Blok A – meddelte, at blokken
har besluttet at afstå ”haven” foran
fællesrummet mod Frederiksborgvej
til FM-fællesskabet.
Christian oplyste endvidere at Blok B
kontaktes af FAU/Hans med henblik
på at opnå tilsvarende tilsagn.
5. Blokrådssager
BR-sag 443.a: Ændring af
Blokrådets Forretningsorden
Under debatten blev spurgt til udvalgenes og følgegruppernes åbenhed.
Hvad sker der i følgegrupperne? Kan
man bare møde op til møderne?
Berit/44D – mindede om, at det er
vigtigt at informere om sagernes stadie og mødedatoerne, hvorefter hun
”kort” fortalte om arbejdet i ”Miljøsagsfølgegruppen”, hvor man har
sendt arkitekterne hjem for at arbejde

videre med ”belysning og gulvbelægningen” i blok 46, jf. blok 46’s status
som forsøgsblok.
OBS! Ombygninger m.v. kan ikke besluttes uden BR-godkendelse.
Erling/262A – spurgte til ændringen i
§ 13.
Inga/BR-sekr. Forklarede – på BRFU’s vegne – at de foreslåede ændringer i Blokrådets forretningsorden beror på behovet for nedskrivning af eksisterende praksis. Eksempelvis: arbejdsgiverfunktionen i forhold til BRsekretariatet er for flere år siden
overgivet til KAB, som også har arbejdsgiveransvaret for driften af Ejendomskontoret. Aflønningen af personalet sker i henhold til overenskomsten for den pågældende arbejdsfunktion.
Mogens/158B – eksisterer Personaleudvalget ikke længere?
Jakob/161B og Frank/KAB – forklarede, at det er ØU og BR-FU, der definerer BR-sekretariatets arbejdsopgaver.
Afstemning:
Vedtaget med 18 stemmer for, 0 imod
og 0 undlod at stemme.

BR-sag 443.b:
Valg til Furesø Boligselskab
2 kandiderede til de 2 ledige pladser i
Furesø boligselskabs bestyrelse –
begge blev valgt.
Afstemning:
Gerd blev valgt med 14 stemmer for,
2 imod og 2 undlod at stemme
Susanne blev valgt med 14 stemmer
for, 0 imod og 4 undlod at stemme
6. Eventuelt
Mogens/158B – spurgte, om han som
beboer kunne være med, når resultatet af PCB-licitationen blev offentliggjort. I forlængelse heraf efterlyste
han formlen/kriterierne for valg af
”entreprenør”.
Frank/KAB – Der er ikke offentlig adgang, og kriterierne er temmelig komplicerede.
Leni/85E – Ros til FAU medlemmerne
der passer Georginehaven.
Søren/421F – var ked af det omfattende hærværk på dørtelefonianlægget og havde indtil i aften undret sig
over at reservedelene var i restordre.
En tilfredsstillende forklaring på
hvorfor hærværket ikke er udbedret
har han fået nu.
Med ønsket om at vi snart ser et resultat af politiets arbejde – med at
finde de skyldige hærværksmænd,
hævede dirigenten mødet.


BR-MØDER 2012
3. januar
| 3. maj
2. februar
| 7. juni
1. marts
| juli mødefri
3. april
| 2. august

| 4. september
| 2. oktober
| 1. november
| 4. december
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat.

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

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

I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.

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
Bente
168D 5650 1395
Inge
262A 4495 7607
Bjarne
205G 2970 6861

Blok
11
26
33
A

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok C
01.06.12 – 31.05.13
Blok 25
01.09.12 – 31.08.13
Blok 32
01.03.12 – 28.02.13
Blok 46
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
Personlige henvendelser:
Mandag
Torsdag
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00

00

12 – 18
1400 – 1800

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.

”BLØDE GÅRDMÆND”
Anita
telefon: 2058 6048
mandag, tirsdag
fredag
Jørgen telefon: 3045 8027
onsdag, torsdag

kl 0700 – 1500
kl 0700 – 1430
kl 0700 – 1500

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.

tlf.: 4495 4887.

GENHUSNINGSKOORDINATOR
Jenny: træffes mandag kl. 1500 – 1900 på
Ejendomskontoret eller efter aftale.
Telefon:
2027 2853
Mail:
jar@kab-bolig.dk

FOREBYGGELSESKONSULENT
Michael: Telefon:
3045 8033
Mail:
forebyggelse@kab-bolig.dk

IT FOR @LLE
Netcaféen i Servicecentralen
alle aldre
Søndag

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

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 3363 1000
Mail: kab@kab-bolig.dk

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

1400 – 1600

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, telefon 4495 8426.
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Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
Litra X
Nygårdterrasserne 228A
Klub for interesserede i jernbaner i størrelse
H0. Der køres og bygges for medlemmer
torsdage kl. 1900 – 2200 samt efter aftale.
Kontingent: senior: 200,- kr. og junior: 100,kr. pr. kvt.
Kontaktperson: Bo Damgård tlf.: 4495 0627.
Seniorklubben Farum Midtpunkt
For alle borgere i Furesø Kommune over 50
år.
Fast mødedag tirsdag kl. 1300 i nr. 215.
Kontaktperson: Aase Dahl
tlf.: 4029 5595

Det er ikke tilladt at stille u-indregistrerede
køretøjer i P-kældrene.
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr.
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.
Nøgler til elevatorer fås på Ejendomskontoret
for 100,- kr.
Tilladelse til opsætning af parabol fås hos
driftschefen i KAB.
Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).

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

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

Abonnement betales kvartalsvis forud.

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

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

0900 – 1900
0900 – 1800
0900 – 1600

YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

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

POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206
Selskabslokalerne
lejes ved henvendelse
til Ejendomskontoret.
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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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
Åbningstider:
Mandag – torsdag
Fredag og lørdag
Søndag

1200 – 2300
1200 – 0200
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 DECEMBER 2011
Dato Begivenhed
1. BR-møde

Tidspunkt

Sted

19:30

SC

2.
3.
4. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

5. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

6.
7.

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

10. Jule-disko 9-16 år 16:00 – 19:00 SL

VEDR. »MIDTPUNKTET« 444 OG 445
MP 444 husstandsomdeles 24.11.11

Julefest for
11. 0- til 8-årige
IT for @LLE

11:00 – 14:00 SL
15:00 – 18:00 SL
14:00 – 16:00 SC

12. Frist for MP 445

18:00

Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

Hans, 222F
RC Grafisk
1500
Farum Midtpunkt

8.
9.

SC

13.
14.

12.12.11 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 445, der udkommer 23.12.11.

15.

Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk

18. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

19. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

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.

21.

Ansvarshavende:
Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet

25. Juledag

Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.

27.

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

29.

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

16.
17.

20.
22.
23. MP 445

Husstandsomdeles

24. Juleaften
26. 2. juledag
28.
30.
31. Nytårsaften
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