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Indhold
Ny juletradition?
Gammel juletradition!
Pas på glatte stier – Nyt rengøringsfirma
Åbent og lukket i julen
Vi bruger stadig for meget varme
Møder, ferier og andet i beboerdemokratiet
Afsluttede projekter – Boligombygninger og PCB
Opfordring fra Strukturudvalget
Opfordring fra forebyggelseskonsulenten
Snart afsluttet projekt – Have-hæve-svæve sti
Sneglefart på informationsmotorvejen
Gerd klipper endnu en snor
Redaktøren havde kameraet med
Resten af udvalgene (fortsat fra MP 487)
GLÆDELIG JUL!
Blokrådssager
Referat af Blokrådsmødet 3. november 2015
Praktiske oplysninger

MIDTPUNKTET 488

En slags adventskalender…
Af Blokrådets Forretningsudvalg og Ejendomskontoret
Julen nærmer sig, og vi lancerer derfor en slags adventskalender for dig som beboer. Hver søndag op til jul kan du deltage i en julequiz. Spørgsmålene sætter fokus på Farum Midtpunkt, beboerdemokratiet og Ejendomskontoret.

Du finder julequizzen ved at gå ind på Farum Midtpunkts hjemmeside
(http://www.farum-midtpunkt.dk/) under ”Nyheder”.
Blandt deltagerne trækker vi hver uge lod om en julekurv.
God fornøjelse!



Børnenes julefest 2015
Søndag den 6.december holder børne- og ungdomsudvalget deres
traditionelle julehygge for børn i alderen 0-14 år i selskabslokalerne,
Nygårdterrasserne 206.
0-14 år

Voksne

Hold 1: kl. 11.00- 14.00
Hold 2: kl. 15.00- 18.00
Navn(-e) og alder:
Adresse:

Tlf.:

Børn under 7 år skal være ifølge med voksen.
Husk deltager billet som hentes på ejendomskontoret.
Sidste frist for tilmelding mandag den 30. november 2015
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
SNERYDNING OG GLATFØREBEKÆMPELSE
Pas på stier og trapper om
vinteren – der er typisk glat
på især vestblokgangstrøget.
Når frysepunktet nærmer sig
0 grader, er der – på grund af
underafkøling – visse steder
fare for at miste fodfæstet på
Farum Midtpunkt.
Der vil være folk fra Driften
ude og strø grus og feje, når
der er risiko for glat føre. Det
vil ske i tidsrummet kl. 6-22.
OBS! Dog vil der ikke være
glatførebekæmpelse på Aktivitetspladsen. Det er derfor på
eget ansvar, hvis I benytter
den.

NYT RENGØRINGSFIRMA
Der er valgt ny leverandør til
rengøring i Farum Midtpunkt.
Det er rengøringsfirmaet Strøyer
+ Strøyer. Rengøringsfolkene
bærer synligt id-kort og firmauniform og starter den 1. december 2015.
Tag godt imod dem
– en opstart kan være svær.
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JULENS
ÅBNINGSTIDER
Ejendomskontoret
24. og 25. december lukket
31. december og 1. januar lukket
Mandag den 28. dec.
Åbent: 8.00-10.00, telefontid: 12.30-13.30
Tirsdag den 29. dec.
Åbent: 8.00-10.00, telefontid: 12.30-13.30
Onsdag den 30. dec.
Åbent for telefoniske henvendelser:
12.30-13.30
Mandag den 4. jan.
Åbent 13-18.00, telefontid: 12.30-13.30
Blokrådssekretariatet
Lukket 23. december
Lukket mellem jul og nytår
Nærbiksen
Åbent 10-18 hver dag
Farum Midtpunkts Pizza-Kebab
Nygårdsterrasserne 212A, Tlf: 44 95 05 50
Åbent 10-22 hver dag
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2015 – 2016
Forventet

Aktuelt

2014-15

3500

3000

Vurdering af seneste måned:
Vores forbrug lå ca. 13 % over
budgettet – men som sagt tidligere
er oktober måned også en svær
måned at styre varmeforbruget.
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2500

2000

1500

En graddag er et udtryk for en
forskel på 1 °C mellem den "indvendige" døgnmiddeltemperatur
på 17 °C og den udvendige
døgnmiddeltemperatur i et døgn.

1000

Døgnets graddagetal udregnes
derfor som forskellen mellem 17
°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur.
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ude giver
graddage.
JAN-5 °C
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MAR22 APR
MAJ
+2 °C ude giver 15 graddage.

Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i oktober var på
Budgettet for oktober var på
Merforbruget var således på
Vores forbrug i oktober lå 177 MWh
over budgettet svarende til et merforbrug på ca. 13 %.
Budskabet til beboerne før oktober
lød ellers ”Far frem med lempe!”.
Virkeligheden blev en lidt anden. Men
erkendt! Oktober er – som overgangsmåned til varmesæsonen – også
en svær måned at styre sit varmeforbrug i.
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1.550 MWh (megawatt timer)
1.373 MWh
177 MWh
De faktiske graddage for denne oktober var 212, hvor en normal-oktober
har 207, så måneden lå meget tæt på
normalen.
Ser vi på regnskabsårets første 5 måneder, ligger vi nu ca. 6 % over budgettet, men heldigvis kan vores a conto indbetalinger til varme godt rumme
dette merforbrug – også selv om a
conto betalingerne sættes ned med
14% pr. 1. december 2015.


NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
DET ÅRLIGE BUDGETMØDE
Det årlige budgetmøde for samtlige beboere og udvalg vil blive
afholdt den

7. januar 2016 kl. 1900
Det betyder, at alle udvalg skal begynde at lægge planer for,
hvad de skal bruge af penge i 2016-2017. De detaljerede,
øremærkede forslag skal være Blokrådssekretariatet i hænde

senest 9. december 2015
IT FOR ALLE HOLDER JULEFERIE
IT for @lle, som normalt træffes i Servicecentralen kl. 1400-1600 søndag i lige uger,
holder lukket i december. Første gang i 2016 bliver søndag den 17. januar.
NY BLOK TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Vi forventer, at blok 44 vælger et BR-FU-medlem, som kan indtræde i Forretningsudvalget med virkning fra 1. december 2015. Tak til Stig (blok 45) for dit
engagement i BR-FU.
DET ÅRLIGE AFDELINGSMØDE – FØRSTE UDKALD
Der afholdes ordinært
afdelingsmøde
torsdag den 3. marts
2016 kl. 1900
inden blokrådsmødet.
Dermed opfylder Farum
Midtpunkt reglerne for
en almen boligafdeling.
Afdelingsmødet afholdes i Servicecentralen.

Alle beboere er velkomne!
ET BR-FU-MØDE FLYTTES I 2016
BR-FU-mødet, der efter planen skulle afholdes den 25. april 2016 flyttes helt ekstraordinært. Mødet vil i stedet for blive afholdt den 3. maj 2016 inden BR-mødet.
Det vil blive varslet igen i god tid her i beboerbladet.

7

PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af projektleder Bente Heltberg, KAB – fotos: Berit/38 2. S
BOLIGOMBYGNINGER
Boligombygningerne
er nu afsluttet!
Projektet blev startet ud fra et ønske
om at skabe flere mellemstore boliger
i afdelingen. Størstedelen af boligerne
i afdelingen er enten store 4-rums
boliger på 130 m2 eller mindre 1rums boliger på 54,5 m2 – der er relativt få 2-3-rums boliger.
119 boliger er ombygget, og de er blevet til 116 nye boliger med 2-3 rum.
Boligarealerne er på mellem 61 m2 og
101 m2 – i gennemsnit er arealet i de
nye boliger 75 m2.

Der er ombygget 12 1-rums boliger til
8 nye boliger.
Bornholmer:
I tre blokke er en 1-rums bolig lagt
sammen med hjørnefællesrummet i
blokkens syd-ende og blevet til en 3rums bolig på 87 m2.
Togvogn:
I Vestblok A er en ungdomsbolig og
en 2-rums bolig lagt sammen til en 3rums bolig på 81 m2, og samtidig er
altanen blevet udvidet.

Der er gennemført fire forskellige typer af ombygninger, som beskrives
nedenfor.
Dobbeltdækker:
I terrassehusene er to store 2-plans
boliger ombygget til 3 mellemstore
boliger – to 2-plans boliger og en 1plans bolig. Der er tre forskellige størrelser af 1-plans boligen.
De nye 2-plans boliger har enten 2
eller 3 rum og et areal på henholdsvis
87 m2 og 99 m2. Den nye 1-plans bolig har 2 eller 3 rum og et areal på 61
m2, 73 m2 eller 85 m2.
Der er ombygget 50 2-plans boliger,
der er blevet til 75 nye boliger.
Düsseldorfer:
I terrassehusene er tre 1-rums boliger
blevet ombygget til to 3-rums boliger.
De nye boliger har et areal på 80,5
m2.
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Nyt køkken og ny altan i ”udvidet” Togvogn

Der er nedlagt 21 ungdomsboliger og
21 2-rumsboliger, der er blevet til 21
nye 3-rums boliger.
Andre ombygninger:
Tre steder er der udført nogle lidt andre typer ombygninger. I Vestblok B
blev seks ungdomsboliger slået sammen til 3 nye 3-rums boliger på 81
m2. I blok 46 blev der udført en variation af typen Düsseldorfer, og et forsøg med ny opdeling af en 1-rums
bolig og en 2-plans bolig, så der blev
to mellemstore 2-plansboliger. Ende-

lig er der i blok 15 udført et forsøg
med opdeling af en to-plans bolig.
Ombygningerne er fordelt i hele Farum Midtpunkt, så der findes stort
set en ombygning i hver blok.
Alle boliger er udlejet, og der er en
lang venteliste til 2 og 3-rumsboliger.
Entreprenør: Ole Jepsen
Rådgiver: Dominia
PCB-RENOVERING
PCB sagen i Farum Midtpunkt er afsluttet, og de 297 boliger i Birkhøjterrasserne er nu igen beboet og i almindelig drift. Renoveringen var den
første af sin art, og der har været meget udviklingsarbejde undervejs. Derfor er det en endnu større glæde, at
resultaterne er gode. Det er lykkedes
at nedbringe PCB i indeklimaet til et
niveau under Sundhedsstyrelsens
anbefalede aktionsværdier. Og de årlige kontrolmålingerne viser, at resultaterne holder.

andet sammen med opførelsestidspunkt og senere renoveringer, da PCB
blev brugt i byggeriet frem til 1977.
Sundhedsstyrelsen har fastsat såkaldte aktionsværdier, der fastlægger,
hvor højt PCB indholdet i indeklimaet
må være, før der skal ’tages aktion’.
I Farum Midtpunkt viste nogle af prøverne af byggematerialer, at der var
PCB i de indvendige fuger omkring
døre osv., og derfor blev der taget
luftprøver forskellige steder i afdelingen. Prøverne viste, at der var et indeklimaproblem i Birkhøjterrasserne
– men ikke i de andre områder i afdelingen. Birkhøjterrasserne blev opført
først, og materialerne blev ændret en
smule undervejs i byggeriet.
Da sagen startede, var der ikke mange erfaringer at læne sig op ad, så der
var mange forsøg og test for at finde
virksomme metoder til at fjerne PCB i
indeklimaet. Der er høstet mange gode erfaringer undervejs.
Umiddelbart efter at problemet med
indeklimaet blev konstateret, blev der
udført midlertidig begrænsning af afgasningen af PCB. Der blev sat kraftigt alu-tape henover fugerne, og det
reducerede indholdet i luften med
cirka 40%.

Køkken i renoveret E-lejlighed

Teknik
Projektet startede i sommeren 2009,
hvor KAB lavede en screening af boligafdelingerne og tog prøver af byggematerialer i udvalgte afdelinger. Afdelingerne blev udvalgt ud fra en
vurdering af om der kunne have været anvendt PCB – det hænger blandt

Så fulgte en længere periode, hvor der
blev udført en række forsøg i nogle
tomme prøveboliger. Fugen blev fjernet, men det gav kun endnu mere afgasning og et større indhold af PCB.
Der blev udført forsøg med ventilation, med opvarmning og meget andet.
Og ved at fjerne alt inventar, fjerne
fuger sammen med de nærmeste 5
cm beton rundt om dørene, sandblæse vægge og lofter og til slut opvarme
bygningen til 50 C i 10 dage lykkedes det at finde en metode, der gav
gode resultater.
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På den baggrund besluttede Landsbyggefonden og Furesø Kommune at
yde støtte til projektet. I første omgang til renovering af én blok, sådan
at det kunne testes om metoden virkede i en større skala. Blok 46 blev
valgt som prøveblok, og blev renoveret i perioden januar 2012 og frem til
juli 2013.
Heldigvis forløb renoveringen fint,
omend byggeperioden blev længere
end planlagt. Blokken blev indflyttet i
juli 2013. Renoveringen blev fulgt
meget nøje, og der blev taget prøver
gennem hele processen. Resultaterne
var tilfredsstillende, så der blev søgt
og bevilget støtte til renovering af de
fem andre blokke i Birkhøjterrasserne. Arbejdet startede i september
2013 og blev afsluttet i september
2015.
Beboerne
Straks efter at problemet var konstateret, blev alle de berørte beboere
indkaldt til informationsmøde. Mange
beboere var bekymrede, for hvordan
påvirker PCB helbredet – og burde
man ikke flytte straks? Lige så mange
beboere havde en mere praktisk indstilling – nu havde de boet her i 30
år, så mon ikke det gik an at vente
lidt endnu.
På informationsmøderne var der gode
råd og vejledning fra embedslægen,
der blandt andet lagde vægt på, at jo,
der skulle lægges plan for at fjerne
PCB’en og samtidig understregede, at
der ikke var nogen akut risiko for beboere i boligerne. Der blev senere sat
en frist, så alle beboere skulle være
flyttet senest den 31. december 2012.
I hele udviklingsperioden blev der udsendt beboerinformationer med beskrivelse af forsøgene, og de til tider
nedslåede resultater. Da metoden var
ved at være fastlagt, blev der lagt en
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plan for genhusning. Alle beboere
blev tilbudt samtale med genhusningskoordinatoren, sådan at der
kunne findes en passende bolig og
flytningen kunne planlægges. Det var
’held i uheld’, at der samtidig var en
del tomme boliger i afdelingen. Det
gjorde genhusningen lidt mere udholdelig, da næsten alle beboere blev
tilbudt en bolig af samme type i Farum Midtpunkt. Alle beboere fik tilbuddet om at komme tilbage til deres
bolig efter renoveringen, og det var
der 50 beboere, der tog imod.

Gangstrøg og spindeltrappe med ny belysning

Nu er alle flyttet tilbage, og der er flyttet mange nye beboere ind i Birkhøjterrasserne. Alle boligerne er udlejet,
og der er ventelister på at få en bolig i
Farum Midtpunkt.
Entreprenør:
Adserballe & Knudsen A/S
Rådgiver: Rambøll



Mød op til
”Præsentation og Debat”

Luk kun dem ind,
som I kender!

… på BR-møde 488 om modulet
MØDESTEDET i programmet
BEBOERDEMOKRATI 2.0

Af Forebyggelseskonsulenten
i Furesø Boligselskab

Af Niels, Strukturudvalget
Strukturudvalget har efter godkendelse på BR mødet den 3. november
2015 indbudt direktør og systemudvikler Jacob Gyldenkærne fra firmaet
Assembly Voting, til at præsentere
programmet Mødestedet, der er en del
af deres digitale beboerdemokratiske
løsninger, der samlet set kan udgøre
en demokratisk infrastruktur i danske boligafdelinger. Det kan skabe
merværdi til vores eksisterende
hjemmeside, eller det kan udgøre en
selvstendig hjemmeside.
I overskrifter indeholder Mødestedet:
 Formelle møder, Forslagsstillelse,
debat om forslag, kandidatopstilling til bestyrelser og udvalg.
 Løbende beboerdialog: Åbne og
lukkede grupper til beboerdialog,
udvalgs- og bestyrelsesarbejde.
 Aktiviteter: Oprettelse af begivenheder, tilmelding og organisering
af løbende beboeraktiviteter.


Der har været flere tilfælde af folk,
der ringer på dørtelefonerne og oplyser, at det er politiet – og beder om at
blive lukket ind i blokkene.

I bør ikke lukke nogen ind, som
kommer med sådan en anmodning.
Politiet har brikker, så de kan låse sig
ind i alle blokke i Farum Midtpunkt.
Hvis I er i tvivl, så ring til Nordsjællands politi på tlf: 114 og spørg, om
det er korrekt, at politiet er i Farum
Midtpunkt og ønsker at komme ind i
jeres blok.
Bed altid om billedlegitimation, hvis
nogen udgiver sig for at være fra politi, andre myndigheder eller håndværkere og som samtidig ønsker at
komme ind i jeres blok eller lejlighed.
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af projektleder Christian Thorrup, KAB – Illustrationer: BogL og Rambøll a/s
MILJØSAGEN
Miljøprojektet i Farum Midtpunkt
nærmer sig sin afslutning
Miljøprojektet, der strækker sig som
en bølge gennem hele Farum Midtpunkt, er i sin afsluttende fase og forventes overdraget inden jul.
Åbningen ud mod Frederiksborgvej og
Aktivitetspladsen midt i bebyggelsen
er taget i brug i foråret og fremstår i
dag som et stort aktiv for brugerne,
som heldigvis både er beboere og folk
fra det øvrige Farum.
Have-hæve-svæve stien
Anden etape af miljøprojektet er den
svævende sti, som løber nord-syd på
langs i bebyggelsen fra det nye plejecenter, Svanepunktet, i syd til
Birkhøjmarken i nord.

Stien, som du nu kan se monteret
flere steder, består af brede metalriste
lige over bevoksningen. Stien er udført med lysspor, så du kan se at følge stien – også efter mørkets frembrud. Yderligere er trin på stien markeret med lysspor, så du kan se,
hvornår niveauerne ændrer sig.
Sammen med stien udføres der flere
hotspots, som kan give adspredelser
og oplevelser i form af for eksempel
klatretræer, bordtennis og mindre
lommehaver med hver sit tema.

Stien binder Farum Midtpunkts tre
pladser sammen og giver en oplevelsesrig tur gennem de grønne kiler
mellem blokkene.
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Ved stamvejene
Stien kommer til at krydse stamvejene, og her er udfordringen at skabe
sikkerhed for at der bliver taget hensyn til de gående.
Det gøres ved at skabe opmærksomhedsområder på vejen, hvor stien
krydser så bilisterne sænker hastigheden.
Yderligere bliver opmærksomhedsområderne belyst om aftenen og forsynet
med ”skildpadder” (runde vejbump)
på vejbelægningen.

Aflevering
Stien er planlagt til at blive afleveret
til Farum Midtpunkt midt i december
2015. Der er noget at se frem til.
Sidst, men ikke mindst, skal der lyde
en opfordring til at gå på opdagelse
på stien og nyde de smukke og pudsige indslag på vejen.
Prøv den før din nabo, og tag gerne
dine venner og familie med.
Entreprenør: Hoffmann
Rådgiver: Rambøll



Et eksempel på et opmærksomhedsområde ses her.

ENERGIHJØRNET
Regnskabsåret 2014/15 –
Varme
Fjernvarmeregningen
vi skulle dele var på: ca. kr. 13,9 mio.
Den opkrævede aconto
betaling udgjorde: ca. kr. 17,2 mio.
Forskellen er udlignet ved …
… tilbagebetaling
til beboerne:
ca. kr. 5,0 mio.
… efterbetaling
fra beboerne:
ca. kr. 1,7 mio.

Ved overgangen mellem aktivitetspladsen og boldbanen er der – ud
over opmærksomhedsområdet – etableret to stiforløb, der tydeligt markerer overgangene af vejbanen.
Der er malet på vejbanen, og der er
etableret sluser med bomme for de
gående. Samlet gør det, at både billisten og den gående bliver opmærksomme på at der er krydsende trafik,
og at man skal være særlig opmærksom.

De fleste skal således have penge tilbage – og det er selvfølgeligt ærgerligt
for de beboere, der skal efterbetale.
Efterbetaling skyldes dog i mange tilfælde, at man ikke har boet i lejligheden i den billige del af året – sommer
og/eller efterår, forår.
Herved kommer man bagud i det samlede betalte aconto beløb.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Internettet er laaangsomt…
Af Michael, Bolignetudvalget
Vi oplever i Farum
Midtpunkt for øjeblikket en del frustrationer på internettet: Enten er det
langsomt, eller man
mister forbindelsen –
eller Netflix hakker.
Bolignetudvalget arbejder på at det bliver bedre.
Baggrund (kort)
For ca. 8 år siden
blev det bestemt, at
de gamle analoge antennekabler til hver
lejlighed skulle skiftes ud med nye kabler. Disse kabler var
beregnet til at sende
et stabilt antennesignal til mere end et
fjernsynsapparat pr.
lejlighed. Ved samme lejlighed fremtidssikrede man adgangen til internet
med opbygningen af
et fælles net, og et skifte fra analogt
telefonnet til digitalt signal (IPtelefoni).
Der blev lagt en dobbeltring af fibernet mellem samtlige blokke, og hver
blok fik sit eget/egne krydsfelt og antenneskab. Nogle blokke har mere
end et skab på grund afden fysiske
længde af hver blok.
Vi blev dengang rådet af KAB til at
vælge en samlet leverance af netopbygning, infrastruktur, service og levering af indhold. Begrundelsen var
at det er svært for en entrepriseleverandør at ”skubbe kartoflen rundt”,
når der er noget som ikke virker. Le14

verandøren blev – og er stadig – DKTV
(Dansk Kabel TV).
Vores net blev opbygget sådan, at
hver lejlighed fik installeret minimum
et antennestik, internetstik og telefonstik. Den delte, maximale hastighed imellem blokkene er på 1 Gbit
(1000 MBit).
Problemerne i dag
I løbet af de otte år er der sket en
masse. Vi har haft en lang periode
med manglende beboere i Birkhøjterrrasserne,. Vi har desuden haft en
del ombygninger, som samlet har betydet færre beboere på nettet. Vi har

fået nye streamingtjenester på internettet, for eksempel Netflix, TDC Play
og Viasat Play.
Da vi har fået og flittigt benytter de
nye streamingtjenester – og Farum
Midtpunkt er fuldt udlejet – er der
specielt mellem kl 19:00 og 22:00
ustabilt net, fordi rigtig mange familier benytter internettet maximalt. Vi
startede med en samlet båndbredde
for Farum Midtpunkt på 500/500
MBit (download/upload, eller ind
i/ud af FM). Indenfor det sidste par
år fordoblede vi hullet til 1/1GBit (eller 1000/1000MBit).
Hvis vi skal sammenligne det med
trafikken på vores veje, svarer det til
hvad vi kan opleve om morgenen på
Hillerød motorvejen. Indtil myldretiden kan man nemt køre 110 km. i
timen, og nå ind til Københavns centrum på ca. 25 minutter. I myldretiden tager det 1-1½ time at køre den
samme distance, og alle kører rigtig
tæt. For nogle år siden afhjalp vejdirektoratet presset lidt, da de kunne
åbne nødsporet for almindelig kørsel
imellem Farum og Værløse. Men, hvis
der skal gøres noget reelt ved problemet, så skal der minimum bygges et
nyt spor fra Allerød til efter Ring 3.
Ligeledes har vi alle fået mange trådløse enheder, telefoner, IPads, stereo
anlæg og fjernsyn, som alle har behov
for et stabilt signal fra boligens router. Dette kan nemt give problemer –
dels fordi Farum Midtpunkt er meget
solidt bygget, med meget jern i betonen (som ”sluger” en stor del af det
trådløse signal), dels konflikter på de
frekvenser, som den enkelte router
sender og modtager på. Hvis der er
meget ”støj” på signalet imellem en
enhed og en router, vil det opleves
som ustabilt net, og meget af trafikken vil blive gen-sendelser af de data,
som enheden skal bruge. Det svarer

til, at du skal forsøge at komme igennem Magasin på en rigtig travl udsalgsdag … lige efter åbningen … med
mange gode tilbud. Alle maser på,
men kommer ikke rigtig frem af, kun
langsomt, og man er måske nødt til at
gå en lidt anden vej end man havde
planlagt.
Hvad gør vi så fremadrettet ?
Bolignetudvalget arbejder sammen
med DKTV om at få adgang til mere
kapacitet på fiberkablerne fra Farum
Midtpunkt og ”ud”. Problemet er, dels
at DKTV/YouSee ikke ejer kablerne
udenfor Farum Midtpunkt, dels at
næsten al kapacitet er lejet ud allerede. Den maximale ekstra ledige kapacitet er på 1 GBit mere, så vi vil kunne fordoble vores kapacitet. Det vil
afhjælpe den manglende kapacitet,
men ikke de problemer, der kan være
i de enkelte boliger med trådløst netværk.
Udvalget er i gang med at vurdere tilbuddet fra DKTV og forhandle om betingelserne, som blandt andet indeholder en tre-årig bindingsperiode.
Dette er meget naturligt, da DKTV
skal binde sig i længere tid overfor
ejerne af kablerne udenfor Farum
Midtpunkt.
En anden parameter er, at YouSee/DKTV sørger for at have en kopi
liggende af de mest besøgte hjemmesider, streamede serier og udsendelser, så vi ikke skal længere end til
Tåstrup for at hente indholdet (ellers
skulle man til leverandørens server,
for at hente indholdet).
Når vi har et gennemarbejdet materiale, vil udvalget fremsætte en
blokrådssag, som Farum Midtpunkt
kan forholde sig til. Blokrådssagen vil
indeholde konsekvenser for serviceniveau, kapacitet og husleje.
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Indvielse af det nye plejecenter i Farum Midtpunkt
Af Elsebeth, Blokrådssekretariatet

Foto: Elsebeth Christensen – Gerd Karlsen (t.v.) og Susanne Mortensen klipper snoren.

Tirsdag den 3. november blev Furesøs
nye plejecenter officielt indviet. 150
beboere, pårørende, personale og andre interesserede var mødt op for at
fejre plejecentret Svanepunktet. Plejecentret er placeret i Farum Midtpunkt, og Furesø Boligselskab har
stået for moderniseringen af de fysiske rammer.
Ved indvielsen var der taler fra både
borgmester Ole Bondo Christensen,
viceborgmester Susanne Mortensen
og formand for Furesø Boligselskab
Gerd Karlsen.

bydelen i sandhed blevet et sted, hvor
vi, der bor her, kan leve hele livet.
Her er både børne- og voksen-institutioner.
Med Svanepunktets indvielse er der
plads til at bo godt i alle livets faser.
Vi glæder os over de dejlige fællesområder og de flotte, lyse og velindrettede boliger, som vore ældre beboere
kan flytte ind i. Men også over de gode boområder for furesøborgere på
rehabilitering.

Gerd Karlsen udtrykte stor tilfredshed med projektet, fordi man nu kan
bo i Farum Midtpunkt hele livet:

Fælles for alle Svanepunktets boliger
er en kreativ arkitektonisk nytænkning, der danner rammen om et fællesskab, hvor alle beboeres behov bliver tilgodeset”.

”I dag skriver vi også et nyt kapitel i
Farum Midtpunkts historie. For nu er

Farum Midtpunkt glæder sig til samarbejdet med den nye afdeling.


16

Snapshots fra indvielsen af Svanepunktet
Af Berit, Bladudvalget

Borgmester Ole Bondo holder tale

Gangstrøget i Svanepunktets bofællesskab

Naboerne fra Toppunktet var mødt frem

Plejecentrets sydlige fællesterrasse

Motionscykler i genoptræningscentret

Fællesrum/-køkken i plejecentret
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Udvalg i Farum Midtpunkt – del 2
Af Elsebeth, Blokrådssekretariatet (fortsat fra MP 487)
Blokrådet har nedsat en række udvalg, som arbejder med forskellige
problemstillinger. Du er som beboer
velkommen til at henvende dig til udvalgene, hvis du har ideer eller
spørgsmål, der ligger inden for deres
område.

Teknik/Miljøudvalget (TMU)
Udvalget tager sig blandt andet af
varmemålere, varmeregnskab, ventilationsanlæg og belysning i Farum
Midtpunkt.
Kontaktperson: Ole Andersen
Email: oledp132@gmail.com

Friarealaudvalget (FAU):
Udvalget tager sig af beslutninger
omkring beplantninger, legepladser,
trapper samt borde og bænke.
Kontaktperson: Hans, 38R
Email: halaust@gmail.com

Økonomiudvalget (ØU):
Udvalget holder øje med blokrådets
dispositionskonto. Fx om pengene
bliver udbetalt til planlagte arrangementer mv. Det er et lukket udvalg.
Kontaktperson: Hans, 38R
Email: halaust@gmail.com

Markedsføringsudvalget (MFU)
tidl. Promotionudvalget:
Åbent udvalg – er sat i bero.

Blokrådets Forretningsudvalg,
Blokrådssekretariatet,
Ejendomskontoret og
Bladudvalget
ønsker alle en
Glædelig Jul
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 488.a:
Driftsregnskab 2014-15
Forslagsstillere:
KAB og Blokrådssekretariatet
Sammen med dette nummer af bladet
er udsendt et komprimeret regnskab:
et ’læse-let-regnskab’.

BR-MØDE 488

året 2014-2015 1647 boliger, heraf
47 ungdomsboliger.
Under erhvervslejemål hører lægerne, tandlægen, Nærbiksen og Spisehuset. Herudover er der institutioner,
fællesfaciliteter, garagebure og lagerrum mv.
SIDE 3

Bemærk! Driftsregnskabet viser et
overskud på 4.588.130 kr., som afskrives på egenfinansiering vedrørende LED-belysning i parkeringsareal
og korrektioner til reguleringskonto
tidligere år.
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 også mailes til:
blokraad@farum-midtpunkt.dk.
Driftsregnskabet vil ikke blive gennemgået punkt for punkt på blokrådsmødet, men der kan selvfølgelig
stilles spørgsmål til driftschef Frank
Carlsen og økonomimedarbejder Anne Brønnum Kristensen fra KAB, som
begge deltager i mødet.
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 havde i regnskabs-

Ordinære udgifter
Nettokapitaludgifter
Ydelsen på 26.514.728 kr. dækker
ydelse på lån på 872.726 kr., og
25.642.002 kr. er ydelse til udamortiserede lån.
Ydelsen
er
budgetteret
til
26.528.000 kr., det vil sige en mindre
udgift på 13.272 kr.
Offentlige og andre faste udgifter
Ejendomsskatterne er ca. 500.000 kr.
lavere end budgetteret. Dette skyldes
mindre stigning i beregningsgrundlaget end forventet.
Vandafgiften (inkl. miljøafgift) er budgetteret til 1.377.000 mio. kr. Udgiften er ca. 135.000 kr. lavere end
budgetteret.
Renovation (inkl. miljøafgift) er budgetteret til knap 4.1 mio. kr. Udgiften
er ca. 490.000 kr. lavere end budgetteret.
Forsikringer er budgetteret til 4.4
mio. kr.
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Afdelingens energiforbrug er ca. 2.7
mio. kr. lavere end budgetteret. Dette
skyldes bl.a. diverse energibesparende foranstaltninger på gangstrøgene
og etablering af LED-belysning i parealer og på gangstrøgene.
Administrationsbidrag til Furesø Boligselskab er administrationsbidraget
til KAB samt udgifter til drift af Furesø Boligselskab. Udgiften er ca.
100.000 kr. mindre end budgetteret.
De offentlige og andre faste udgifter
er på 29.82.792 kr. mod budgettets
33.735.000 kr.
Variable udgifter
Konto 114 – Renholdelse
Se side 10 – note 3, dækker:

BR-MØDE 488

1 Ejendomsfunktionærer: lønninger
til ”gårdmænd”, personalet på Ejendomskontoret
og
andet
driftpersonale. 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.
2 Rengøring: dækker primært udgifter
til rengøringsfirmaer, vinduespudsning mv. Besparelse på ca. 690.000
kr. skyldes bl.a. nyt rengøringsfirma.
5 Traktoromkostninger:
indeholder
udgifter til diesel, vejsalt, urea og
vægtafgifter. Er ca. 40.000 kr. mindre
end budgetteret.
8 Renholdelse diverse: udgifterne er i
lighed med tidligere år mindre end
budgetteret.
Tilbage til side 3
Konto 115 –
Almindelig vedligeholdelse
Udgifterne på konto 115 (bemærk de
nye opdelinger) omfatter ikke-planlagte udgifter – eksempelvis mindre
snedkerarbejde, låse og nøgler, dørpumper, gulvskader mv. Regnskabet
viser i lighed med tidligere år udgifter
under det budgetterede.

ARBEJDSKØRSEL
Der er stadig arbejdskørsel på nogle
af stamvejene.
Så se dig godt for, når du færdes i
parkeringsområdet og på stamvejene.
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Konto 116 – Planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser
Udgifterne på konto 116 (bemærk de
nye opdelinger) er afholdt af afdelingens henlæggelser.

BLOKRÅDSSAGER
I 2014-2015 er budgetteret
28.533.000 kr. til formålet
– der er brugt 23.054.576 kr.

med

Konto 117 –
Istandsættelse ved fraflytning mv.
Udgifterne (B-ordning) dækkes af
henlæggelser.
Der er afholdt udgifter for 1.983.067
kr. til den del af istandsættelsen, som
afdelingen skal betale i fraflyttede lejligheder.
Kontoen til indvendig vedligeholdelse
vedrører den enkelte lejligheds individuelle vedligeholdelseskonto. Kontoen
kan anvendes til male- og gulvlakeringsarbejder.
På kontoen til indvendig vedligeholdelse er anvendt 2.028.546 kr. Beløbet er dækket af henlæggelser.
Konto 118 – Særlige aktiviteter
Drift af fællesvaskeri
Udgifterne udgør 354.580 kr. mod
budgetterede 564.000 kr. Indtægterne (brugerbetalingen) har været på
754.618 kr.
Ikke alle udgifter vedrørende vaskeriet er medtaget, f. eks. el-, vand- og
vedligholdelsesudgifter. Det vil sige at
overskuddet/nettoindtægten
på
400.038 kr. ikke er retvisende i forhold til omkostningerne ved at drive
vaskeriet.
Drift af møde- og selskabslokaler
Udgifterne udgør 55.375 kr.mod budgetterede 70.000 kr. Lejeindtægten er
på 32.184 kr.
Også her gælder det, at ikke alle
omkostningerne ved at drive sel-

BR-MØDE 488

skabslokalerne er udgiftsført. Det vil
sige at underskuddet på 23.191 kr.
ved at drive selskabslokalerne angiveligt er lidt større end anført.
Konto 119 – Diverse udgifter
Udgifterne er på 1.832.540 kr. mod
de budgetterede 2.909.000 kr.
Kontoen dækker udgifter til beboerdemokratiet med mere. På side 12,
note 8 er udgifterne udspecificeret. I
lighed med tidligere år er diverse udgifterne mindre end budgetteret.
Konto 119-8999 Afsat til uforudsete
udgiftsstigninger er udelukkende et
budgettal og anses for at være en buffer for eventuelle prisstigninger.
SIDE 4
Henlæggelser
Henlæggelserne er opsparingen til at
imødegå årets udgifter med. Opsparingens størrelse beregnes efter pris
pr. kvm.
På side 15, note 12 – er en specifikation på henlæggelserne.
De samlede henlæggelser
39.663.157 kr.

er

på

De samlede ordinære udgifter er på
112.011.157 kr.
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder er ca. 500.000 kr. højere end budgetteret.
126 Afskrivning
på
forbedringsarbejder er lidt højere end budgetteret.
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127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader er ca. 2.237.000 kr. lavere.
129 og 130 Tab ved fraflytning og lejeledighed er delvis dækket af henlæggelser, idet der er en direkte udgift
på 4.323.894 kr. på tab ved fraflytninger og lejeledighed.
131 Renteudgifter
2.209.579 kr.

beløber

sig

til

De
ekstraordinære
udgifter
på
33.314.192 kr. er langt højere end de
budgetterede 28.290.000 kr. Dette
skyldes bl.a. renteudgifter og tab på
fraflytninger og lejeledighed.

BR-MØDE 488

Med de ekstraordinære indtægter
456.067 kr. kommer indtægterne op
på 149.913.603 kr.
SIDE 6-8
Aktiver og passiver – et øjebliksbillede
af Farum Midtpunkts økonomi.
SIDE 9-15
Note-apparat. Der er i gennemgangen
henvist til noterne.
SIDE 27
Oplistet oversigt over konti med afvigelser.

De samlede udgifter er på i alt
145.325.473 kr. Medtaget årets overskud er tallet 149.913.603 kr.

VEDHÆFTET LANGTIDSBUDGET
Her kan man følge udviklingen gennem de næste ti år.

SIDE 5

Huslejekonsekvenser:
Huslejekonsekvenser: Ingen – de har
fundet sted for mere end et år siden.

INDTÆGTER
Ordinære indtægter på 147.133.885
kr. er husleje for boligerne, hyblerne,
erhvervslejemål, institutioner, kældre
og garagebure mv.
Renteindtægterne er ca. 219.000 kr.
større end budgetteret.
Andre ordinære indtægter udgør leje
af antenneplads som har givet os en
indtægt på 64.518 kr.
Med indtægterne fra vaskeriet, selskabslokalerne, og indsamling af indkøbsvogne kommer de ordinære indtægter op på 149.457.537 kr., hvilket
er ca. 447.000 kr. større end budgetteret.
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Afstemningstema:
Blokrådet tager driftsregnskabet for
2014-2015 til efterretning.

BR-sag 488.b: Stop for udlejning af
2 meget små hybler
Forslagsstillere:
Berit/38 2. S og Gerd/206B
Tegningerne til Farum Midtpunkt indeholdt oprindeligt 20 beboerhotelværelser i Blok B, men allerede da Vestblokkene stod færdige, besluttede
man at indskrænke antallet til kun to
beboerhotelværelser. De 18 øvrige
blev omdannet til ungdomshybler,
som der var stor mangel på dengang.

BLOKRÅDSSAGER
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16 af dem er siden blevet lagt sammen to og to, da de simpelt hen var
for små, mens de sidste to, 18B og
19C, stadig udlejes som studieboliger,
selv om de er langt under dagens boligstandard. De har ingen egentlige
køkkenfaciliteter, kun kogeplader og
vask, men ikke rindende vand (det
skal hentes i badeværelset) – til gengæld er de billige!

punktet inden for en overskuelig
fremtid. De unge beboere skal nemlig
fraflytte boligen senest 6 måneder efter afslutning af deres uddannelse.

Farum Midtpunkt har således gennem alle årene haft to hotelværelser,
som beboerne kan leje til liggende
gæster for en yderst favorabel pris.
Værelserne har brusebad og er spartansk udstyret med dobbeltseng, hovedpuder og dynetæpper. Beboerne
skal selv medbringe linned, og de skal
også selv gøre rent efter sig. Belægningen er ganske pæn – især omkring
højtiderne, hvor der oven i købet kan
være venteliste.

Huslejekonsekvenser:
Indtil videre har sagen ingen huslejekonsekvenser.

Efter boligombygningerne, plejecenterbyggeriet og etablering af seniorbofællesskaberne er antallet af små og
mellemstore boliger i bydelen Farum
Midtpunkt drastisk forøget, og der er
derfor behov for inden for en overskuelig fremtid at få etableret nogle
flere beboerhotelværelser – dels for at
tilgodese behovet i Farum Midtpunkts
små og mellemstore lejligheder, dels
for at kunne tilbyde overnatningsmulighed for pårørende til beboerne på
plejecentret Svanepunktet.
Første skridt på vejen til at få etableret endnu to beboerhotelværelser er,
at de to alt for små ungdomsboliger
ikke genudlejes ved fraflytning. Vi
kan naturligvis ikke bare opsige de
nuværende lejere, men da det er studieboliger,
ligger
fraflytningstids-

Indtil de to værelser bliver ledige, undersøges de økonomiske konsekvenser nærmere, og der skal nok også
kastes et blik på lejevilkårene for beboerhotellet.

Afstemningstema:
Blokrådet godkender, at genudlejning
af 18B og 19C stilles i bero med henblik på senere anvendelse som beboerhotelværelser.

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. okt. 2015:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

2.683.555,3.154.726,471.171,-

Vi har brugt mere fjernvarme end vores
budget tillader. Alligevel er vores overskud i aconto regnskabet steget med
ca. kr. 100.000,-.
Det er derfor, vi kan tillade os at sætte
aconto betalingerne ned med 14 % pr.
01. december.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 487 3. november 2015

1. Godkendelse af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra oktober 2015
4. Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret og KAB
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse

(Erik/BR-FU og
Stig/BR-FU)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. m/bemærkn.)

(afstemning:)
(Erik: 27/0/1,
Gerd: 24/1/3)

6. Eventuelt
STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Gerd
Else Marie
Tove
Mogens
B
Pia
11
Christian
12 & Berit
13
Hans
14
Ingvar
16
Lis
Erik
21
Niels
26
Jakob
32
Lejf

Adresse
206B
202B
201G
217E
20D
34F
38S
38R
55E
80F
80F
112E
161B
242B

Blok Navn
33
Vibeke
Erling
36
Michael
41
Merete
Bo
42
Niels
Jørgen
43
Henrik
44
Gert
Karin
45
Stig A.
46
Carl
Michael Q.

Adresse
260A
262A
294D
401A
401A
414F
410F
428D
438A
438A
449A
450A
452D

Uden stemmeret:
Frank Carlsen/KAB

1. Godkendelse af dirigent
Erik/BR-FU blev godkendt som dirigent. Stig/BR-FU blev godkendt som
dirigent under BR-sag 487 a.

3. Godkendelse af
referat fra oktober 2015
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger:

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.

Under afsnittet om PCB-sagen og
Bygherrefølgegruppen er Gerd blevet
citeret for at udtale sig om ”vandspærrepladerne”. Der er tale om vindspærreplader” (Gerd/FURBO).
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uden

med

Under afsnittet ”Eventuelt” kan det
opfattes som at Boligudvalget også er
blevet et ”hundeudvalg”. Det er ikke
tilfældet (Gerd/Boligudvalget).
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.
4.b Ejendomskontoret og KAB
Snerydning og glatførebekæmpelse
Den kolde tid nærmer sig, og det betyder glatførebekæmpelse og evt. snerydning. Der vil være folk fra Driften
ude og strø grus og feje, når der er
risiko for glat føre. Det vil ske i tidsrummet kl. 6-22.
Efterbeplantning
Efter aftale med Friarealudvalget vil
der blive plantet træer og buske. Der
har været et efterslæb på grund af
byggesagerne i Farum Midtpunkt.
Juletræer og lys
Der vil blive opsat i alt 6 juletræer
med lyskæder i Farum Midtpunkt.
Der vil også blive ophængt et antal
lyskæder i kummer. Det sker i slutningen af november.
Ny leverandør for rengøring
Der er valgt ny leverandør til rengøring i Farum Midtpunkt. De vil gå i
gang fra den 1.12.2015, hvis de sidste ting falder på plads.
Debat
Michael 452D: – Vil Ejendomskontoret føre kontrol med rengøringen
denne gang?
Frank Carlsen/KAB: – Det gør Ejendomskontoret allerede.
4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Budgetmøde
Det årlige budgetmøde afholdes den
7. januar 2016 kl. 19, hvor alle bebo-

ere er velkomne. Her drøftes alle udvalgenes forslag og ideer for budgetåret 2016-2017. Alle udvalg skal derfor allerede nu begynde at lægge planer for, hvad de skal bruge af penge i
2016-2017
(budgetåret
starter
1.7.2016). De detaljerede, øremærkede forslag skal være Blokrådssekretariatet i hænde senest den 9. december.
Debat
Der blev spurgt ind til regnskabet for
2014-15.
Erik fra BR-FU nævnte, at regnskabet
endnu ikke er færdigt.

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. okt. 2015:
Døgnforbruget for hele Midtpunktet de
seneste 3 måneder:
August:
427 m3/døgn
September:
427 m3/døgn
Oktober:
428 m3/døgn
Utrolig stabilitet de 3 måneder imellem.
Ser vi på udviklingen i forbrug alene i
gruppen af blokke, som ikke er berørt
af PCB-renoveringen og plejecenterbyggeriet får vi:
Oktober i forhold til oktober
sidste år – merforbrug:

ca. 5 %

Regnskabsåret i forhold
til tilsvarende 5 måneder
sidste år – merforbrug:

ca. 5 %

Forbrug i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 5
måneder i referenceåret
– besparelse:

ca. 23 %

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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ter af et tidssvarende fundament for
et levende beboerdemokrati.

Berit, 38S, fortalte at der altid udarbejdes en BR-sag om godkendelse af
regnskabet. Selve regnskabet kommer
som et særtryk af ”Midtpunktet”.
Nyt medlem til
Blokrådets Forretningsudvalg
Blok 44 skal vælge et BR-FU medlem,
som kan indtræde i Forretningsudvalget med virkning fra 1. december
2015. Stig fra blok 45 udtræder med
virkning fra den 1. december 2015.
Kommentar
Karin fra blok 44 vil henvende sig til
BR-sekretariatet med kontaktoplysninger og referat fra husmødet, hvor
repræsentanten er blevet valgt.
4.d Andre udvalg
Strukturudvalget
”På strukturudvalgets møde den 8.
oktober 2015 blev den igangværende
udvikling evalueret og konklusionen
vi kom frem til er, at den demokratimodel vi har i dag er fra 1974, hvis
beboerdemokratiet skal overleve er
det afgørende, at grundlaget opdateres til en tidssvarende demokratimodel, der blandt andet giver plads til at
bringe oplysninger om aktuelle begivenheder, nyheder, ideudvikling, debat, kvalificerede afstemninger i hver
enkelt blok og i BR, med lige adgang
for alle beboere.
Assembly Voting har deres spids
kompetencer indenfor udvikling af
dataprogrammer som Mødestedet, et
let tilgængeligt og effektivt værktøj til
at engagere beboere i deres boligafdeling. Programmet opfylder alle facet26

Derfor har udvalget inviteret Jacob
(red: adm. direktør Jacob Gyldenkærne) som gæst til BR-mødet den 1. december, til en præsentation af hvordan vi kan få glæde af programmerne.
Vi anbefaler at der bliver tid til en debat og en vejledende afstemning, der
kan skabe grundlag for at strukturudvalget kan udarbejde en BR sag.”
Debat
Strukturudvalgets meddelelse affødte
en livlig debat om beboerdemokratiet.
Flere mente, at sagen om at forny Farum Midtpunkts beboerdemokrati
med det omtalte system var blevet
nedstemt en gang. Niels fra Strukturudvalget nævnte, at det nye system kunne supplere den eksisterende model. Flere gjorde opmærksom
på, at ”Jacob” var sælger, når han
kom og fremlagde sit produkt.
Et flertal på blokrådsmødet mente
alligevel det kunne være en god idé at
invitere ”Jacob” på blokrådsmødet
den 1. december. Det ville give mulighed for at få præsenteret produktet
og komme med spørgsmål. Blokrådet
vil få et kvalificeret grundlag at træffe
beslutningen på. Der var også stemning for at invitere et par beboere fra
andre boligselskaber, der havde praktisk erfaringer – såvel positive som
negative – med systemet.
KAB-konference
Hans 38R, fortalte at 5 fra Farum
Midtpunkt var repræsenteret til KABkonferencen i sidste uge. Der var
workshops undervejs, der handlede
om trivsel. Hans nævnte, at det havde
været en god konference.
Bolignetudvalget
Michael fra Bolignetudvalget fortalte,
at udvalget havde været igennem to

tredjedel af krydsfelterne i blokkene.
Udvalget arbejder på at få fordoblet
båndbredden til Farum Midtpunkt.

Flertallet var for den almindelige, åbne afstemning med de gule kort. Ingen krævede skriftlig afstemning.

Boligudvalget
Gerd fra Boligudvalget fortalte, at der
arbejdes på at opdatere materiale om
råderet og vedligeholdelse.

Afstemning
Erik blev valgt med 27 stemmer for, 0
stemmer imod, 1 undlod at stemme.
Gerd blev valgt med 24 stemmer for,
1 stemme imod, 3 undlod at stemme.

Gerd opfordrede i den forbindelse til,
at man blandede sig mere, hvis man
havde på fornemmelsen at en nabo
havde brug for det. Så ville man kunne gribe ind tidligere og undgå at lejligheder blev misligholdt.
Debat
Der var en diskussion om, hvor man
skulle henvende sig, hvis man havde
mistanke om at en nabo mistrivedes.
Berit 38S nævnte at det var en god
idé at gå i dialog med sin nabo først.
Gerd 206B fortalte, at man derefter
kunne henvende sig til Ejendomskontoret og BR-sekretariatet. De ville
kunne henvise videre til de bløde
gårdmænd, udvalg, kommunen mv.
5. Blokrådssager
BR-sag 487.a: Valg til Furesø
Boligselskabs bestyrelse
Der udspillede sig en debat omkring,
hvordan afstemningen skulle foregå.
BR-FU havde planlagt hemmelig afstemning, fordi nogen havde ønsket
det.
Berit 38S, nævnte at der ikke var tradition for hemmelig afstemning ved
fredsvalg.
Dirigenten, nu Stig fra BR-FU, foreslog derfor en vejledende afstemning
ved håndsoprækning om, hvorvidt
der skulle være hemmelig afstemning
eller almindelig afstemning.

6. Eventuelt
Internettet i Farum Midtpunkt
Der udspandt sig en teknisk diskussion om bolignettet i Farum Midtpunkt.
Michael fra Bolignetudvalget gjorde
opmærksom på, at der er masser af
båndbredde internt i Farum Midtpunkt. Det er i forhold til offentligheden, der er problemer.
Han nævnte desuden, at bolignetudvalget ville beskrive problemstillingen i beboerbladet og på hjemmesiden, så det blev forståeligt for folk
med ikke-teknisk baggrund.
Fodgængere på stamvejene
Der blev talt om, at flere og flere bruger stamvejene, når de færdes i området. Inge fra 155E mente, at det
skyldes for lidt lys på stierne. Bo
nævnte, at der nu kommer en sti i
området, der krydser stamvejene og
at trafikken derfor fortsat vil være
der.
Berit
fra
Miljøsagsfølgegruppen
nævnte, at der vil komme tydelige
mærkninger, når man krydser stamvejene ved den nye sti. Samtidig vil
der komme fartdæmpende foranstaltninger.
BR-MØDER 2016
2015
6. januar
5.
| 3.
5. maj
3. februar
2.
| 2.
4. juni
5. marts
3.
| juli mødefri
7. april
5.
| 4.
6. august

| 1.
3. september
| 4.
1. oktober
| 3. 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.

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: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 2423 4106
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. 31)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Erik
80F
5035 9606
Pia
20E
2671 9525
Vibeke
260D 2616 2969
Tove
431D 5048 2382

Blok
16
B
33
44

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 15
01.06.16 – 31.05.17
Blok 26
01.09.16 – 31.08.17
Blok 32
01.03.16 – 28.02.17
Blok 43
01.12.16 – 30.11.17
Besked om medlemskab af BR-FU skal gives
i god tid, da turen ellers skal gå videre til næste blok.

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
28

”BLØDE GÅRDMÆND”
Anita
telefon: 2058 6048
hverdage
Vikar:
Jørgen telefon: 3045 8027

1400 – 1800
1400 – 1800

kl 0700 – 1500

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
Dansk Kabel TV
telefon: 6912 1212
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 og torsdag:
Tirsdag og fredag:
Onsdag:

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket

Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:

1230 – 1330

Man kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne.
Husk navn, adresse og telefonnummer.
Kontakt via email kan forventes besvaret
Mandag til torsdag
0730 – 1430
Fredag
0730 – 1300

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

FORKORTELSER
Udvalg:
(å) = åbent udvalg
BNU
Bolignetudvalget
BOU
Boligudvalget
BU
Bladudvalget
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
DBU
Driftsbudgetudvalget
FAU
Friarealudvalget
MFU
Markedsføringsudvalget
STRU
Strukturudvalget
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
ØU
Økonomiudvalget

(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)

Andre forkortelser:
ABF
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BR
Blokrådet
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
EJK
Ejendomskontoret
FURBO Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
FV
Fjernvarmeværket
ITA
IT for @lle
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
LLO
Lejernes Landsorganisation
MSFG Miljøsagsfølgegruppen
MP
Beboerbladet »Midtpunktet«
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne

KATTEPROJEKTET
Blokrådets projekt vedrørende
vilde /bortløbne katte.
Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tamkatte koster 100 kr. pr.
påbegyndt døgn i gebyr ved
udlevering af katten til ejeren.
På www.fm-kat.123hjemmeside.dk fremlyses
eller efterlyses katte.
mail: fm-kat@sol.dk.
Mails læses en gang i døgnet
Henvendelse:
Annelise og Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste onsdag i måneden kl. 1900
Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A
Formand: Sonny Laebel
telefon 2178 0540
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)
senior: 300,- kr.
junior (u. 16 år): 125,- kr.
Formand: Jan Sigberg
telefon 2087 1980

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642
Åbningstider:
Mandag, torsdag og 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 i lige uger
KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 3363 1000
Mail: kab@kab-bolig.dk

Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
Kontakt Jan Malmros
telefon 2891 1184
Litra X
Nygårdterrasserne 228A

1400 – 1600

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. pr. kvt.
junior: 100,- kr. pr. kvt.
Kontaktperson: Jeppe
tlf.: 4499 2609
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 215
For alle beboere i Furesø Boligselskab
over 50 år.
Alle tirsdage kl. 1300 samt
1. og 3. torsdag i måneden kl. 1400
Formand:
Finn Christensen
tlf.: 5263 1651

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV:
Oprettelse:
595,- kr.
Pakkeskift:
315,- kr.
Flytning
295,- kr.
Grundpakke:
119,17 kr./md
Mellempakke, evt. Bland-selv: 314,92 kr./md
Fuldpakke, evt. Bland-selv:
423,84 kr./md

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405

Abonnement betales kvartalsvis forud.

Åbningstider
Mandag – fredag
0900 – 1900
Lørdag:
0900 – 1800
Søn- og helligdage: 1000 – 1800

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV
Oprettelse:
gratis
Portering af telefonnummer:
125,- kr.
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser.

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

POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

RADIO/TV & TELEFONI
Dansk Kabel TV telefon: 6912 1212
YouSee
telefon: 8080 4040
www.yousee.dk

YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

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 med tilfældige mellemrum.

Selskabslokalerne
lejes ved henvendelse
til Ejendomskontoret.
Plads til 60 personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej, køl/frys, komfur og
opvaskemaskine.
Musikanlæg kan lånes.

Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes
mandag – fredag kl. 1730.

Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.

Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

Der må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer
i parkeringsarealerne.
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr.
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.
Alle elevatorer aktiveres med nøglebrikken til
egen blok.

SSG DØGNVAGT
Vagttelefon ved vandskade, skade efter
brand, elevatorstop, manglende vand el.
varme og lignende katastrofer:
Telefon:
7020 8126

Tilladelse til opsætning af parabol fås hos
driftschefen i KAB.

Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået
skade, som ikke kan vente til ejendomskontorets åbningstid.

Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).

OBS! Blok 12 og 13 skal i stedet kontakte
Global Security Service: Telefon: 7070 2230
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SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon:
4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag
Fredag og lørdag
Søndag

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan
spille backgammon og billard.
Restauratører: Sabine og Christian

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213

KALENDER FOR DECEMBER 2015
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1. BR-møde

19:30

SC

2. BUU

19:00

SC

3.
4.

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

5.
6. Julefest

11:00 – 14:00
SL
15:00 – 18:00

7.
8.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 488 OG 489
MP 488 husstandsomdeles 24.11.15
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.750
Farum Midtpunkt

10.12.15 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 489, der udkommer 23.12.15.
Overholdes afleveringsfristen ikke,
kan Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: blokraad@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, usb-stick eller cd.
Ansvarshavende:
Berit, 38 2. S
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.
De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger!

9. BNU
10. Frist for MP 489

19:00

SC

18:00

SC

11.
12.
13. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

14. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

15. STRU

18:00

SC

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. MP 489

Husstandsomdeles

24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
27.
28.
29.

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK
Farum Midtpunkts officielle hjemmeside.
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat

30.
31. Nytårsaften
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