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MIDTPUNKTET 479

Indhold
Fjernvarmen skruer op … for charmen
Nu ska' den ha' tæsk igen!
Formaliteterne overholdes
Hjælp dig selv og os andre med at holde Farum Midtpunkt rent
Indvielse af aktivitetsparken og andet nyt
Balance mellem budget og forbrug
Vinteropgaver på ejendommen
Kritik af energihjørnet
En rose til fremviserne
Blokrådssager
Ingen besparelser på vandet i december
Referat af Blokrådsmødet 6. januar 2015
Næsten 700.000 kroner på varmekontoen!
Praktiske oplysninger

Fremtidens boformer i bydelen Farum Midtpunkt
Af Inga, Blokrådssekretariatet

Foto: Hans, 222F – 22.05.2006

Kom og oplev fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen fortælle om, hvordan vi
vil bo i fremtiden.
Deltag i en spændende dialog om fremtidens boformer i bydelen Farum
Midtpunkt – ledet af en af Danmark Radios kendte ansigter.
Nærmere program og invitation er under udarbejdelse.

Sæt kryds i kalenderen
den 24. februar kl. 19.00-22.00
Kom forbi Kultur- og Fritidscenter Stien
Paltholmterrasserne 1
og nyd en kop kaffe og lidt mundgodt til.
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Traditionen tro inviteres børn i Farum
Midtpunkt til fastelavnsfest med
tøndeslagning på Sankt Hans Plads
(mellem blok 33 og 43)

søndag den 15.februar 2015
klokken 1400
Festen er for børn mellem
0 og 13 år,
og de må gerne tage deres
forældre med.

Der er kakao og boller i Selskabslokalerne, når vi har
hjulpet hinanden med oprydning på Sankt Hans Plads
Klæd dig ud i dit flotte fastelavnskostume og vær med
Tilmelding senest torsdag den 5. februar 2015
på Ejendomskontoret, hvor billetten udleveres
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Antal børn:
Alder:
Adresse:
Udfyld kuponen og aflever den på Ejendomskontoret
5

AFDELINGSMØDE
Af BR-sekretariatet, BR-FU og Hans/222F, afd. bestyrelsesformand

Indkaldelse til ordinært møde torsdag den 5. marts 2015
I forbindelse med blokrådsmødet torsdag den 5. marts 2015 afholdes i henhold til vedtægterne for Furesø Boligselskab obligatorisk afdelingsmøde kl.
1900.
Der indkaldes hermed til mødet med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.
3. Godkendelse af afdelingens budget for 2015-2016. Budgettet behandles i
detaljer på det efterfølgende blokrådsmøde.
Regnskabet for 2013-2014 fremlægges til orientering.
4. Indkomne forslag
– skal være os i hænde til Midtpunktet nr. 480 torsdag den 12. februar
2015 kl. 1800.
5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Du kan opstille eller lade dig
opstille på selve mødet.
På valg for 2 år: Berit/141E, Christian/149D, Gerd/206G, Hedy/104A og
Steffen/300B
Herudover består afdelingsbestyrelsen af: Hans/222F - formand, Jakob/161B - næstformand, Anne Charlotte/239A, Erik/80F, Kirsten/34F,
Per/15H, Thomas/143F.
På valg for 1 år: 1 ledig plads da Tobias/143E er flyttet.
6. Eventuelt.
Alle beboere har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet.
Hver lejlighed har 2 stemmer.
Den 5. marts 2015 afholdes også afdelingsbestyrelsesmøde.
Afdelingsbestyrelsesmødet for
afdelingsbestyrelsesmedlemmerne afholdes kl. 1830-1900.
I umiddelbar forlængelse af
blokrådsmødet samles afdelingsbestyrelsen til nyt møde.
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Griseriet i Farum Midtpunkt
Af Adam, 264F
"Farum Midtpunkt – "Rustenborg" –
er et godt sted at bo. Eller rettere;
kunne være et bedre sted at bo.
Hvis ikke …
Efter at have talt med en hel del beboere – ikke blot i min egen blok,
men fra forskellige steder i bebyggelsen – har jeg fået bekræftet, at
det ikke kun er mig, men adskillige
andre, der er ærgerlige over, at visse, faktisk temmelig mange beboere
ikke ejer æstetisk sans. Der gives
udtryk for stærk utilfredshed med,
at der henkastes affald af enhver art
overalt. I garageanlæg, på gangstrøg
ude som inde finder man poser med
køkkenaffald, som nogle åbenbart
ikke gider transportere ned til container "Molok", cigaretskod overalt
på trapper og gange, indpakningspapir og æsker, henkastede reklamer, cykler, indkøbsvogne fra Bytorvet og flere andre sager, der ikke
bør findes i det offentlige rum.
Midtpunktets ansatte medarbejdere
knokler for at holde det værste svineri nede, men uden beboernes omtanke er det et sisyfosarbejde uden
ende.
Hvordan kan KAB udvise en sådan
berøringsangst overfor disse uønskede beboere, at ordentlige folk
skal finde sig i at vade gennem de
sjuskedes efterladenskaber? Farum
Midtpunkt huser ca. 4.000 mennesker. Hvis alle var lige uopdragne,
ville ingen kunne være her. Indføj
dog en klausul i kontrakterne, der
varsler konsekvens af manglende
respekt for helt simple regler om
velopdragen adfærd. At bo i almennyttigt boligselskab bør ikke være

adgangsbillet til ligegyldighed i omgangen med de fælles værdier.
Jeg véd, det er svært at "sladre" om
andre, men gør det alligevel, hvis en
almindelig høflig henstilling ikke
hjælper.
Ejendomskontoret
har
blanketter til det brug. Vi er så trætte af griseriet.


Svar til Adam
Af Palle Rye, Ejendomskontoret
Mange tak for de pæne ord om den
indsats vores ansatte gør for at holde Farum Midtpunkt rent og ryddeligt.
Vi er helt enige med dig i, at flere af
de personer som færdes på Farum
Midtpunkts stier og gangstrøg, udviser særdeles uhensigtsmæssig adfærd og ikke bruger de dertil opstillede affaldsbeholdere.
Det er imidlertid overordentligt vanskeligt at identificere beboere ud fra
henkastet affald – der står ikke
navn og adresse på hverken cigaretskod eller indpakningspapir – men i
det omfang det
overhovedet kan
lade
sig
gøre,
sker der påtale til
det pågældende
lejemål
i
forhold
til
gældende
husorden.
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
KOM OG LEG – VÆR MED TIL INDVIELSEN AF
AKTIVITETSPARKEN OG VORES 40 ÅRS FØDSELSDAG

Foto: Jytte Pagh – Aktivitetsparken næsten klar – 16.01.2015

Lørdag den 14. marts 2015 fejrer vi den officielle indvielse af Aktivitetsparken
mellem blok A og 21 og Midtpunktets 40 års fødselsdag. Programmet for dagen er endnu ikke klar til offentliggørelse, men allerede nu kan røbes at vi
selvfølgelig vil sørge for kaffebil, gøgl, musik og ….
Sæt kryds i kalenderen og inviter gerne familie, venner og bekendte på besøg
i Midtpunktet. Er det koldt, kan du eventuelt benytte lejligheden til at se indenfor i en af vore prøveboliger.
ULOVLIGT OPHOLD I INDRE GANGSTRØG
Desværre er der stadig grupper af unge som finder det helt i orden at hænge
ud i blokke, hvor de hverken bor eller har venner og bekendte. De unge skaffer
sig adgang til blokkene ved blandt andet at smutte med ind, ringe på hos tilfældige og præsentere sig som bude med videre. Luk dem ikke ind!
De unge siger, at årsagen til at de hænger ud er, at der ikke er steder hvor
de kan være i deres fritid – det passer ikke: Furesø kommune har en bred vifte
af tilbud til de unge.
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Ha’ ikke medlidenhed med de unge, de har ingen ret til at bruge Farum
Midtpunkt som varmestue.
HUSK! ”DEM DU LUKKER IND, SKAL DU OGSÅ SØRGE FOR AT FÅ LUKKET UD IGEN”

NYE MEDLEMMER TIL BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Er du interesseret i at være med til at planlægge og gennemføre arrangementer for Farum Midtpunkts børn – eller parat til at yde en hjælpende hånd ved
arrangementerne? Så hold dig ikke tilbage.
Kontakt Blokrådssekretariatet på tlf. 2423 4106 og hør mere om, hvad det
indebærer at være aktiv i Børne- og Ungdomsudvalget.
BLOK 33 TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Ved udgangen af februar måned udløber blok 34’s BR-FU periode. Blok 33 bedes snarest meddele BR-sekretariatet om blokken stiller med et BR-FU medlem for perioden 1. marts 2015 – 28. februar 2016.
Hvis blok 33 springer over er turen nået til blok 32.
VARMESTUEN ER LUKKET I PERIODEN 26. JANUAR – 9. FEBRUAR 2015
Da lokalerne trænger til hovedrengøring og maling, har brugerkredsen besluttet at holde lukket i 14 dage.
IT FOR ALLE SKIFTER UGE
Fra februar skifter IT for @lle til søndage i lige uger.
IT for @lle er et af Farum Midtpunkts mange tilbud til beboerne. Sidder du og bakser med et
computer problem, så tag din
bærbare under armen og kom
ned til os i Servicecentralen hver
anden søndag (i lige uger) mellem klokken 14 og 16.
Vi er tre beboere – Hans, Henrik
og Berit – som ved en del om det
meste inden for almindelig brug
af pc, og vi sidder klar til at
hjælpe dig (”hjælp til selvhjælp”–
undervisning) med f.eks. Word, Excel, Outlook, andre almindeligt brugte mailprogrammer, billedbehandling, dokumenthåndtering, pc-sikkerhed og meget
andet.
INSTALLATIONSRETTEN
På velkomstmødet lovede vi at bringe en afklarende artikel om installationsretten i forhold til installation af vaske- og opvaskemaskine i boligen.
Vi er i gang med at udarbejde den, men har ikke nået at få den færdig til
dette nummer af »Midtpunktet«.
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2014 – 2015
Forventet

Aktuelt

2013-14
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Vurdering af seneste måned:
Forbruget svarede ret nøje til
budgettet, men hvis vi graddagekorrigerer, har der været et merforbrug på ca. 7 %.
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Kilde: KAB, Energiområdet

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

Fjernvarmeforbruget i december
svarede ret nøje til månedens budget, men graddagekorrigerer vi, har
der været et merforbrug på ca. 7 %.
Ser vi på de seneste 3 måneder i
forhold til sidste år, får vi:
2013
2014 Forskel
Okt.: 1.233 MWh 1.515 MWh +23 %
Nov.: 2.095 MWh 2.409 MWh +15 %
Dec.: 2.742 MWh 3.179 MWh +16 %
10

2.961 MWh (megawatt timer)
2.963 MWh
2 MWh

Alle tre måneder er graddagekorrigerede, for at vi kan sammenligne.
Merforbruget de 2 seneste måneder
er ret lige.
Vi husker slutningen af december
som kold. Alligevel var december
som de foregående måneder ret mild
med 8½ % færre graddage end normalen.


NYT FRA EJENDOMSKONTORET
VEDLIGEHOLD AF TRÆER OG PLANTER I FEBRUAR
 Fældning af træer
 Beskæring af Platan
 Beskæring af Lind
 Beskæring af Cotoneaster
 Beskæring af Malus sargentii
 Beskæring af Vedben
VINTERVEJR OG GLATTE GANGSTRØG
Pas på – pas på, der er glat på især vestblokgangstrøget om vinteren. Når frysepunktet
nærmer sig 0 grader, er der visse steder – på
grund af underafkøling – fare for at miste fodfæstet på Farum Midtpunkt ellers flot ryddede
stier og trapper.
HVORDAN ER DET NU
MED DIT STORSKRALD?
Har du også for nylig på søndagsturen taget et
smut indenom den kommunale Genbrugsstation på Gammelgårdsvej?
Hvis ikke, kan det varmt anbefales. Personalet er meget hjælpsomt og du møder en masse nye mennesker, der som du
også finder det attraktivt at gøre en indsats for at få sorteret affaldet korrekt.
Hvis du har indbo som er for godt til at smide ud, kan du ved samme lejlighed smutte indenfor hos Spejderne, de har et skur bagerst på pladsen
Genbrugsstationen på Gammelgårdsvej i Farum har åbent alle ugens dage
mellem kl. 10-18.
KAN VI FRISTE MED ENDNU EN DOGGY BAG?
40.000 hundeposer er gratis udleveret fra Ejendomskontoret siden 1. juli 2014.
Gad vide hvorfor der stadig er hunde som
unddrager sig at levere varen i doggy bag?
NYE PLANTEKASSER
Ejendomskontoret skifter ikke plantekasser på
beboernes terrasser i perioden november til
april/maj – men hvis du selv har mod på at gøre
det, leverer Ejendomskontoret gerne kasserne.
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Ekstrabladsmetoder
Af Thomas, 143F, medlem af ABF
Kære Ole,
Det ville være klædeligt at være mere korrekt i Energihjørnet og ikke
bruge ekstrablads metoder.
På Energitilsynets hjemmeside står
der i prisstatistikken fra 15. december 2013:
”Priserne siger ikke noget om den
faktiske varmepris for en given bolig
i et givent område. For at beregne
den faktiske pris er det nødvendigt,
at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for
beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag). Informationerne til at lave konkrete beregninger for din bolig findes i din varmeforsynings takstblad, som ofte er
tilgængelige på din forsynings
hjemmeside. Ellers vil det kunne
rekvireres hos din forsyning.”
Nu har vi gentagne gange diskuteret
varmeprisen, og kigger man på den
samlede pris – som ikke kun er variable men også fast – så er billedet
IKKE retvisende.
Jeg kan som bonus info oplyse at
der for Farums side er lagt 20% faste udgifter ind i den variable prissætning, som anbefalet af energitilsynet – dette bevirker blandt andet,
at incitamentet for at spare bliver
større, og at man i højere grad er
herre over sin egen regning.
Midtpunktet kunne få en variabel
pris, hvis man hæver de faste afgifter til 100 kr. pr. kvm og genindfører etableringsbidraget (for mange
værker udgår det aldrig).
12

Det du opnår, er at vi endnu engang
skal diskutere en håbløs sag. Fremadrettet bliver varmen produceret
på biomasse fra udgangen af 2017,
hvis alt går vel. Helsingør havde en
tilbagebetalingstid på 5 år på sådan
et anlæg.(det må trækkes over 30).
Med venlig hilsen
Thomas



ENERGIHJØRNET
Alt er relativ! … Også
prisen på fjernvarme
Vi synes nok, at vi betaler meget for
vores fjernvarme. Alligevel kan vi
konstatere, at prisen pr. MWh kun er
steget med ca. 4 % over de seneste 7
år. Det er ikke meget!
… Og vi kan glæde os over, at det er
mindre end landsgennemsnittet, der i
samme periode havde en stigning på
ca. 12 %.
Men humøret falder lidt igen, når vi
samtidig kan konstatere, at vores
fjernvarmepris ligger 42 % over
landsgennemsnittet.
Kilde: Bolius, dec. 2014

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

VI HAR FÅET EN MAIL:

Hej
Jeg bliver nødt til at sige stor, stor tak for en fantastisk og inspirerende
rundvisning mandag den 12. januar. Det var virkelig en fornøjelse med en
rundviser der var så engageret og havde så stor viden om og lyst til at fortælle om jeres dejlige "minisamfund".
Jeg er bosiddende på Fxxx, men pga. gigt bliver jeg snarest nødt til at finde et mere egnet sted at bo end et gammelt bondehus med en kæmpe
grund! Og da jeg har trådt mine barnesko i Bistrup, er Farum meget nærliggende at vælge. Al min familie bor også i Nordsjælland.
Jeg er skrevet op til en etværelses eller lille toværelses. Den etværelses
der var mulighed for at se, lever fuldt ud op til mine forventninger. De store
lejligheder er jo helt fantastiske, men absolut ikke inden for min økonomiske formåen.
I skal have en stor rose for jeres gode initiativ med rundvisning.
Jeg håber inderligt, jeg på et tidspunkt får mulighed for at blive medbeboer i jeres skønne lille samfund.
Mange hilsener
Axxx Sxxx
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 479.a:
Ændring af Blokrådets
Forretningsorden, § 3
Forslagsstiller:
Bygherrefølgegruppen
I forbindelse med ombygningen af
blokkene 12 og 13 nedlagdes beboerdemokratiet i de to blokke.
I det "nye" byggeri bliver der – udover plejeboliger og forskellige
kommunale institutioner, som tilsammen udgør afdelingen Svanepunktet – også en række familieboliger, som fortsat er en del af afdelingen Farum Midtpunkt. Det drejer
sig om de to seniorbofællesskaber
(Toppunktet med 17 boliger og
Top13 med 12 boliger) samt 8 familieboliger i nordenden af blok 13 – i
alt 37 boliger. Disse beboere skal
selvfølgelig have samme rettigheder
i blokrådet og beboerdemokratiet,
som resten af Farum Midtpunkts
beboere.
Bygherrefølgegruppen foreslår hermed, at familieboligerne i de to
blokke tilsammen får status af én
beslutningsenhed i Blokrådet på linje med en boligblok i resten af bebyggelsen, således at familieboligerne pr. 01.06. indtræder i blokrådet
med tilsammen 2 stemmer. Hvordan
de vælger deres repræsentanter er –
som det er tilfældet i de øvrige blokke – op til beboerne i området.
Turnusmæssigt indgår enheden i 1.
kvarters rækkefølge.

BR-MØDE 479

Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet beslutter, at familieboligerne i blokkene 12 og 13 fra 1. juni
2015 har status af én enhed med 2
stemmer i blokrådet.
Blokrådets Forretningsorden § 3
rettes i overensstemmelse hermed.

VANDSTATUS
Juni 06 – dec. 06: (ref.)
Juni 13 – dec. 13:
Juni 14 – dec. 14:

122.879 m3
76.974 m3
77.617 m3

Mængderne er de faktiske vandforbrug for hele Midtpunktet.
For at undgå påvirkning fra de mange
tomme lejligheder når vi ser på udviklingen i forbruget, ser vi på gruppen
af blokke, som ikke er berørt af PCBrenoveringen og plejehjemsbyggeriet.
Herved får vi:
Besparelse i december i
år i forhold til december
sidste år:

ca. 0 %

Besparelse i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 7
måneder sidste år:

ca. 1 %

Besparelse i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 7
måneder i referenceåret:
ca. 24 %
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 479.b:
Ombygning af Spisehusets facade
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg

BR-MØDE 479

men er indforstået med at betale
halvdelen af udgiften til facadeændringen.

Blokrådets Forretningsudvalg har
med assistance fra driftsledelsen på
ejendomskontoret været i dialog
med Spisehuset om blandt andet en
mere præsentabel facade ud mod
vestgangstrøget og aktivitetsparken.
Udgiften til facadeændringen er
113.375 kr. inkl. moms hvoraf Spisehuset betaler 59.687,50 kr.
OBS! Der indsættes ikke oplukkelige vinduer i facadepartiet.

Spisehusets forpagtere har længe
ønsket en facade, der fremstår som
facaden på lægehuset. Når de ikke
tidligere har søgt om blokrådets tilladelse til ændring af facaden, skyldes det alene økonomiske hensyn.
Spisehuset har ikke økonomisk mulighed for at dække hele udgiften,

Huslejekonsekvenser:
Ingen, da omkostningen dækkes af
indeværende driftsbudget – konto
115.
Afstemningstema:
Blokrådet godkender facadeændringen, jf. ovenstående betingelser.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 478 6. januar 2015

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra december 2014
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Bevilling på 12.000 kr. til Varmestuen
6. Eventuelt

(Stig/BR-FU)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(22/0/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
ElseMarie
Hans
B
Pia
C
Oskar
11
Kirsten
12
Under
13
15
Eva
Karen
16
Erik
21
Niels
24
Thomas
Berit
26
Jakob

Adr. Telefon
215E
222F
20D
10I
34F
ombygning
71B
73E
80F
112E
143F
141E
161B

Blok Navn
31
Charlotte
32
Niels
Leif
35
Liza
36
Tina
Michael
41
42
Under
43
44
45
Lisa
Stig
46
Sebastian
Michael

Adr. Telefon
239A
253F
242B
283D
294D
294D
renovering
441F
449A
456C
451A

Til stede uden stemmeret: Palle/EJK

1. Godkendelse af dirigent
Stig/BR-FU blev godkendt som dirigent.

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Udgår – ingen gæster på dette møde.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.

4.b Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret

3. Godkendelse af
referat fra december 2014
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger.
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Rolig jul og nytår
i Farum Midtpunkt
Bortset fra et par smadrede ruder og
ødelagte dørstationer samt en mindre
fyrværkeriantændelse kom Farum
Midtpunkt godt ind i det nye år.

Kommentar:
Flere roste ejendomsfunktionærernes
hurtige oprydning efter nytårsløjerne.
Vigtige møder i januar og februar
Informationsmøde for nye beboere:
torsdag den 8. januar 2015, kl. 18:30
Budgetmøde: tirsdag den 13. januar
2015, kl. 19
Informationsmøde om fremtidens
samfund: tirsdag den 24. februar, kl.
19
Blokrådssekretariatets
telefon er ramt af uheld
I forbindelse med omlægningen af telefonsystemet i Servicecentralen er
blokrådets officielle telefonnummer
44 95 48 87 ikke blevet porteret rettidigt. Nummeret vil først fungere efter
5. februar 2015. Heldigvis fungerer
mobilen med det sædvanlige nummer, som er 24 23 4106.
Flere Sjove lørdage i Bybækhallen
Fra 10. januar til 25. april 2015 vil
unge mellem 11-17 år få mulighed for
gratis at spille fodbold i Bybækhallen.
Arrangør: Furesø kommune i samarbejde med Furesø Boligselskab og Farum Boldklub.
Rettelse til Midtpunktet 478
Promotionudvalget afholder møde
den 7. januar 2015 kl. 19 i Servicecentralen og ikke som anført i Midtpunktet 478 side 9, den 8. februar
2015.
4.c Andre udvalg
Strukturudvalget
ønsker at debattere udvalgets overvejelser om en fremtidig ”beslutningsmodel” mv. med BR-deltagerne, jf.
Midtpunktet 478 – side 14 og 15.

Debat:
Niels/strukturudvalget og medlem af
blokrådets forretningsudvalg: Regelsættet vi arbejder ud fra i Farum
Midtpunkt, og mødekulturen er 40 år
gammel og trænger til en revision.
Eksempelvis er det et problem for
kontinuiteten i blokrådets forretningsudvalg, at medlemmerne udskiftes hver 3 måned.
Nye medier er kommet til, og KAB
er sammen med andre boligselskaber
i gang med projekter om digitale løsninger – eksempelvis afstemningsværktøjer.
Onsdag den 21. januar har udvalget
kl. 18 møde med Christian Fries/KAB, der er en af KABs eksperter
på området. Alle er velkomne til mødet i Servicecentralen.
Jeg ønsker, sagde Niels/112E, en tilkendegivelse fra jer: Hvad synes I –
skal vi gå videre i udvalget?

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. dec. 2014:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

6.304.558,6.998.248,693.690,-

Det milde vejr lagde kr. 100.000,- mere til side i ”sparebøssen”.
Hvis vi graddagekorrigerer årets forbrug indtil nu, har vi brugt ca.
7 % mere fjernvarme, end vi har budget til.
Men prognosen for året viser fortsat
et overskud på ca. kr. 1 mio.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Under debatten tilkendegav flere, at
den nuværende ordning – hvor repræsentationen i blokrådets forretningsudvalg går på skift – fungerer:
”Den sikrer aktivering af beboere fra
forskellige blokke”.
Der blev også spurgt til om de beføjelser strukturudvalget ønsker tildelt
forretningsudvalg er økonomiske.
Som det er nu, har blokrådets forretningsudvalg ingen beføjelser, bekræftede Niels/112E.
Der var fra salen stor lydhørhed for at
inddrage ”digitale medier” i den beboerdemokratiske
beslutningsproces.
Dog blev der også advaret mod ensidigt at debattere via digitale medier,
da det ofte er uforpligtende at skrive
indlæg. Ansigt til ansigt debatten i en
forsamling åbner mulighed for nuancering.
Debatten blev afsluttet med en forventning om at strukturudvalget får
flere medlemmer og en appel til udvalgene om at informere om deres aktiviteter på hjemmesiden og i beboerbladet Midtpunktet.
En deltager bemærkede, at det er
vanskeligt at finde informationer på
www.farum-midtpunkt.dk.
Inden den vejledende afstemning om
Strukturudvalget skal arbejde videre
med konkretisering af ”beslutningsmodel” mv. – hvad 16 ud af 21
blokrødder stemte for – anbefalede
Stig/BR-FU, at flere beboere aktivt
deltager i FM-udvalgsarbejdet, og Inga tilbød 7 minutters gennemgang af
www.farum-midtpunkt.dk på blokrådsmøde 479 den 3. februar 2015.
Følg strukturudvalget og de øvrige
udvalg under blokrådet på
http://www.farum-midtpunkt.dk/
Farum-Midtpunkt/
Beboerdemokratiet.aspx
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Henvendelse fra husmødet
i blok 15 ved Per Long
1. Belysning mellem blokkene. Jeg
har selv svært ved at se når det er
mørkt, men da der så fra flere på
husmødet blev givet til kende at det
var meget svært at se når man færdedes mellem blokkene, og en beboer
som har boet her i mange år, kunne
så oplyse at man dæmpede belysning
for år tilbage da man indførte sparepærer.
Hvis det er tilfældet (ret mig hvis dette ikke er rigtigt) – så mener jeg bestemt at man skal overveje hvordan
man fremover vil klare belysning, så
vi ikke føler at vi ikke kan se ordentligt – bliver der arbejdet på sagen eller
kender man ikke til problemet?
2. belysning på trappen fra den nye
flotte kunstgræs-fodboldbane. Man
er meget bange for at en cyklist
kommer kørende og ikke i tide ser
trappen, da den ikke er markeret i
mørket – altså især når det kraftige
lys som oplyser banen bliver slukket
ca. kl 22 og i jule/nytårs-helligdagene
– der skulle nødig ske en ulykke – et
cyklist-styrt.
Debat:
Hans/TMU og FAU – indledte debatten ved at fremhæve betydningen af
den bløde punktvise belysning som
passer til arkitekturen. I årene der er
gået, er tilført mere belysning end oprindeligt projekteret.
Indlæggene under debatten bakkede
op om Pers indlæg: her er dunkelt og
det mærkes især på sidestierne. Hertil kommer at der ofte er spontane
udfald som henlægger dele af stisystemet og P-områderne i mørke. PCBrenoveringen har mørklagt halvdelen
af stien mellem Birkhøjterrasserne og
Nygårdterrasserne osv.

På vestgangstrøget sidder stadig
lamper fra lysforsøget i 2011 – lyset
herfra er markant kraftigere, men de
har også et større energiforbrug.
Forsamlingen mødtes i forståelse af,
at noget må gøres: Her er dunkelt og
det i sig selv opleves utrygt af beboere
og besøgende, men vi skal ikke gå
over i den anden yderlighed og få
buelamper og stærk belysning – advarede Berit/141E.
Palle/ejk. – foreslog, at en lysarkitekt
gennemgår belysningen i Farum
Midtpunkt. Pt. er vi i gang med at få
tilbud på LED-belysning langs kanten
af træ-dækkene der rager ud på vestblokgangstrøget, jf. flere beboeres
angst for at cyklister kører ind i kanterne, som er svære at se i mørke.
Problemerne med pludseligt udfald af
lys på stiområderne opstod samtidig
med demonteringen/flytningen af eltavlen i blok 46, forklarede Palle.
Elektrikeren arbejder på at finde ud
af hvorfor der lige pludselig sker periodiske fejl. Desværre er udredningsarbejdet mere kompliceret end forventet.
Hvad angår belysningen på dele af
stien mellem Birkhøj- og Nygårdterrasserne har jeg opfordret entreprenøren – der varetager PCB-renoveringen – til at sætte lys på de mørklagte ramper ved blok 41 og 42.
5. Blokrådssager
BR-sag 478.a: Bevilling på
12.000 kr. til Varmestuen
Ingen debat.
Afstemning:
Vedtaget med 22 stemmer for, 0 imod
og 0 undlod at stemme.

6. Eventuelt
Debat om påtrængende hash-handel i
området under blok 16. Nogle gange
er disse smågrupper af unge drenge
andre steder i Midtpunktets Pområder. De generer ikke beboerne,
eftersom de unge foretrækker at
handle/udveksle ydelser i ubemærkethed, men irriterende at politiet ikke er mere opmærksomme på at få
standset denne lille gruppes aktiviteter.

Hans/222F orienterede kort om Boligselskabets henvendelse til Politiet,
som har resulteret i at møderækken
med Nordsjællands politi er blevet
genoptaget.
Næste møde er til februar, hvor
man igen vil opfordre politiet til en
indsats mod den for FM uønskede
aktivitet foran blå tårn/blok A nord
og skiftende P-områder.
Thomas/Følgegrupperne – ønsker, at
vi igen får et Boligudvalg, en opfordring til BR-FU.

Herefter flere indlæg, hvor man udtrykte undren over mængden af affald foran ”småt brændbart” containeren ved blok 46 – det så man ikke
før der kom beboere til i blok 45 og
44. Hvorfor bringer folk ikke deres
”papkasser” og kasserede møbler
over på Genbrugsstationen?
Der blev også udtrykt beklagelse
over at udefra kommende læsser
affald af i Farum Midtpunkt.
Palle/ejk. Nogle gange har vi med
held fundet frem til synderen og påtalt deres adfærd.
BR-MØDER 2015
6. januar
| 5. maj
3. februar
| 4. juni
5. marts
| juli mødefri
7. april
| 6. august

| 3. september
| 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 4495 4887
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat
mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
(se datoer i kalenderen s. 23)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Leif
12G
2032 8096
Niels
112E 4495 9069
Esben
275D 2242 0479
Stig
449A 2926 8395

Blok
C
21
34
45

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 16
01.06.15 – 31.05.16
Blok B
01.09.15 – 31.08.16
Blok 33
01.03.15 – 29.02.16
Blok 44
01.12.15 – 30.11.16
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 4495 4887 / Mobil 2423 4106
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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”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: 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 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
BU
Bladudvalget
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
DBU
Driftsbudgetudvalget
FAU
Friarealudvalget
STRU
Strukturudvalget
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
ØU
Økonomiudvalget

(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642

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

00
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På www.fm-kat.123hjemmeside.dk fremlyses
eller efterlyses katte.
mail: fm-kat@sol.dk.
Mails læses en gang i døgnet

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
MFU
Markedsføringsudvalget
MSFG Miljøsagsfølgegruppen
MP
Beboerbladet »Midtpunktet«
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne

Åbningstider:
Mandag, torsdag og fredag:
Vi køber ikke, men tager med
glæde imod næsten alt.
Genbrugsen drives af frivillige.

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.

00

– 18

Henvendelse:
Annelise og Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste onsdag i måneden kl. 1900
i Seniorklubbens lokaler, Nygårdterr. 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)
senior: 300,- kr.
junior (u. 16 år): 125,- kr.
Formand:
Karsten Jørgensen
telefon 4495 8426.

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

21

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:
Ellinor Jensen
tlf.: 2143 1642

94,75 kr./md
280,20 kr./md
369,11 kr./md

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

0900 – 1900
1000 – 1800

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:

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV:
Oprettelse:
595,- kr.
Pakkeskift:
315,- kr.
Flytning
295,- kr.
Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:

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

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

YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

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.
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes
mandag – fredag kl. 1730.
Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.
Det må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer
i parkeringsarealerne.

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206
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.
Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).
Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr.
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.
Alle elevatorer aktiveres med nøglebrikken til
egen blok.
Tilladelse til opsætning af parabol fås hos
driftschefen i KAB.
Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).
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SSG DØGNVAGT
Vagttelefon ved vandskade, skade efter
brand, elevatorstop, manglende vand el.
varme og lignende katastrofer:
Telefon: 7020 8126
Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået
skade, som ikke kan vente til ejendomskontorets åbningstid.

SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon:
4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag
Fredag og lørdag
Søndag

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

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE
vedrørende børn og unge:
Søndag – torsdag
1900 – 2300
Fredag og lørdag
2030 – 0030
Direkte telefon: 7216 4396
VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 479 OG 480
MP 479 husstandsomdeles 27.01.15
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.400
Farum Midtpunkt
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12.02.15 kl. 18 :
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 480, der udkommer 26.02.15.
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, 141E
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!

KALENDER FOR FEBRUAR 2015
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

3. BR-møde

19:30

SC

4. MFU

19:30

SC

1.
2.

5.
6.
7.
8. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

9. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

10.
11. FAU

16:30

SC

12. Frist for MP 480

18:00

SC

13.
14.
15. Fastelavn
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

23. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

24.
25.
26. MP 480

Husstandsomdeles

27.
28.
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