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MIDTPUNKTET 480

Indhold
Ubeboelig stue i tre uger
Entreprenøren styrer arbejdsgangen
Udsigt til renovering af gangstrøg – Seniorklubben fortæller
Varmestuen inviterer til jubilæum
Under budgettet, men stadig for meget
Hoppe, kravle, klatre, rutsje – indvielsesfest
Elevatorer, håndværkere, åbningstid, hundeposer og installationsret
Status på igangværende projekter
I reparationsalderen?
Strukturudvalget – to mødereferater
Planer for fremtiden
Brug radiatorerne fornuftigt
Blokrådssager

Mere end en million i sparebøssen
Referat af Blokrådsmødet 3. februar 2015
Praktiske oplysninger

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 – ingen
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 afdelingsbestyrelsesmøder:
Afdelingsbestyrelsesmødet for afdelingsbestyrelsesmedlemmerne afholdes kl. 1830-1900.
I umiddelbar forlængelse af blokrådsmødet samles afdelingsbestyrelsen til nyt møde.
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Isolering af vestvæg i D-lejlighed
Af Jan og Birgit 133 D, i Blok 23

Vores lejlighed har været næsten
ubeboelig i 21 dage, fra den 23. januar til og med 12. februar, da vi
har fået isoleret vestvæggen i stuen.
Alle vores møbler og malerier var
stablet op i den ene side af stuen, og
resten af stuen var okkuperet af
håndværkerne der skulle udføre
dette isoleringsarbejde. Så stuen var
helt ubrugelig i de 21 dage.
Vi er selvfølgelig glade for at få isoleret denne væg, men behøver det virkeligt at tage 15 arbejdsdage = ca.
3/4 måned??
Vi har i al beskedenhed opgjort den
tid der er brugt pr. dag på denne isoleringsopgave, og det er ikke de enkelte håndværkere vi sigter på, for de
har alle været søde og rare, men det
er dem som står bag planlægningen
af dette arbejde, vi mener er alt for
dårlige.
Vi håber det ikke forholder sig sådan,
at der er en aftale om at der skal
bruges 15 arbejdsdage på dette arbejde, og dermed faktureres 15 arbejdsdage til KAB/Furesø Boligselskab, i stedet for den reelle tid der er
brugt. Hvis det er tilfældet, så føler vi
virkelig at beboerne bliver taget i en
vis legemsdel.
Der er ifølge vores opgørelse brugt ca.
24 timer totalt, hvilket svarer til ca. 3
arbejdsdage à 8 timer, så reelt skulle
dette arbejde nemt kunne udføres på
max 5 arbejdsdage, hvis der skal tages hensyn til at maling skal tørre
mellem hver gang, og så ville vi heller
ikke føle at vi blev unødigt generet.
Man kan i hvert fald trække 3 dage
fra, for mandag d. 2. februar, mandag
d. 9. februar og onsdag d. 11. februar
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kom der slet ingen håndværkere, og
derved virker det som om man er
fuldstændig ligeglade med om beboerne kan bruge deres lejlighed.
Dag 1. Fredag d. 23. januar
0730 - 0900, 1 mand, skæring af gulv
langs væg, samt afmontering af 3
stikkontakter ved vestvæg.
Dag 2. Mandag d. 26. januar
0800 - 1030, 1 mand, støvvæg opsat,
og gammel gipspladevæg fjernet.
1200 - 1350, 1 mand, elektriker trækker nye ledninger til stikkontakter.
Dag 3. Tirsdag d. 27. januar
0800 - 1045, 1 mand, dampspærre og
tape sat op langs væg og gulv.
1300 - 1430, 1 mand, isolering opsat
på væg.
Dag 4. Onsdag d. 28. januar
0930 - 1315, 1 mand, opsætning af
krydsfinerplader uden på isoleringen.
1400 - 1450, 1 mand, opsætning af nye
gipsplader uden på krydsfinerpladerne.
Dag 5. Torsdag d. 29. januar
0800 - 0815, 1 mand, maleren taper
samlinger mellem gipsplader, samt
grunder oven på tapen.
Dag 6. Fredag d. 30. januar
0845 - 0900, 1 mand, maleren spartler
oven på gipspladeskruer og grunder
oven på spartlingen. (kunne dette arbejde ikke være udført om torsdagen??)
Dag 7. Mandag d. 02. februar
Der kom ingen håndværkere i dag.
Dag 8. Tirsdag d. 03. februar
1315 - 1325, 1 mand, maleren sliber
gipspladevæg.
1400 - kl 1500, 2 mand, malere maler
væg første gang.

Dag 9. Onsdag d. 04. februar
0830 - 0915, 1 mand, maleren maler
væg anden gang.
1125 - 1135, 1 mand, maler rydder op.
Dag 10. Torsdag d. 05. februar
0910 - 0935, 1 mand, nedtagning af
støvvæg samt rengøring af område
bag støvvæg.
Dag 11. Fredag d. 06. februar
0925 - 0950, 2 mand, elektrikere genmonterer
3
stikkontakter
ved
vestvæg.
Dag 12. Mandag d. 09. februar
Der kom ingen håndværkere i dag.
Dag 13. Tirsdag d. 10. februar
1250 - 1400, 1 mand, gulvmand monterer ny fejeliste langs gulv ved
vestvæg samt måler op, hvor meget
der skal skæres af radiator-rist, og
tager risten med på værksted.
Dag 14. Onsdag d. 11. februar
Der kom ingen håndværkere i dag.
Dag 15. Torsdag d. 12. februar
0955, 1 mand, gulvmand kommer
med den tilpassede radiator-rist,
og endelig var arbejdet med
vestvæggen slut.


arbejdet, der ind i mellem giver ’huller’ i processen. Opførelse af isoleringsvægge består af mange delprocesser, der har hver sin rytme, og
som udføres af mange forskellige fag.
Hvis der kun skulle opføres én væg,
kunne den planlægges anderledes,
men her er så mange vægge i Farum
Midtpunkt, at der arbejdes på flere
vægge ad gangen. For at få et flow i
arbejdet samles de enkelte delopgaver
sammen, så f.eks. elektrikeren har en
hel arbejdsdag for at få den mest rationelle arbejdsproces i hans arbejde.
Der er ikke tale om, at afdelingen betaler for 15 arbejdsdage for hver isoleringsvæg – der er en fast pris for
hele opgaven.
Når en byggesag starter, skal opgaven
beskrives, så entreprenører kan give
tilbud på arbejdet. Beskrivelsen skal
klart fortælle, hvad der skal laves,
hvilken kvalitet der forventes, centrale vilkår for opgaven (f.eks. at det foregår i beboede boliger osv.) og inden
for hvilken periode, arbejdet skal udføres. Ud fra de oplysninger beregner
entreprenøren et tilbud.

Flere beboere har undret sig over, at
der nogle dage ikke er håndværkere,
der arbejder på væggen i boligen. Det
kan da også virke irrationelt – og ikke
mindst irriterende for den enkelte –
for betyder det så, at byggeperioden
og dermed forstyrrelsen og rodet godt
kunne være i kortere tid?

Når det bedste tilbud er valgt, bliver
der lavet kontrakt med entreprenøren
med en fast pris og en fast tid for opgavens udførelse. Så går entreprenøren i gang med at planlægge arbejdet,
bestille materialer og lave en arbejdstidsplan. Det er op til entreprenøren
at planlægge hvor mange håndværkere, der skal sættes på den pågældende opgave, og hvordan de enkelte delopgaver udføres i praksis – selvfølgelig indenfor de rammer for pris og tid,
som er aftalt i kontrakten.


Planlægningen og styringen af arbejdet er entreprenørens ansvar og opgave, og der er en vis valgfrihed. Og
uanset at det kan virke omvendt, er
det præcist entreprenørens ønske om
at få et systematisk og rationelt flow i

STRØM I PULTERRUM
El i dit pulterrum afregnes fælles og må
ikke bruges til f.eks. privat dybfryser.
Derfor slukkes strømmen sommetider i
en uge eller to.

Svar til Jan og Birgit
Af projektleder Bente Heltberg, KAB
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
RENOVERING AF INDRE GANGSTRØG
På budget 2015-2016 er afsat økonomi til påbegyndelse af renovering af indre gangstrøg i
Nygård-, Bybæk- og Paltholmterrasserne. Flere
beboere har udtrykt forventning om, at et sådant arbejde snarest kan iværksættes.
Da driften skal i gang med at udskifte tekniske installationer i gangstrøgene – undtagen
Birkhøjterrasserne – er det hensigtsmæssigt at
arbejderne koordineres, og at viden fra Birkhøjterrasserne implementeres i beslutningsgrundlaget. Læs den kommende BR-sag, hvor arbejdet besluttes
igangsat. På BR-møde 480 vil BR-FU efterlyse interesserede til at indgå i en
hurtigt arbejdende arbejdsgruppe.
OBS! Det er vigtigt at viden fra PCB-følgegruppens arbejde med indre gangstrøg videreføres. Derfor opfordres medlemmer fra PCB-følgegruppen til også
at indgå i arbejdsgruppen.
NYT FRA SENIORKLUBBEN I FARUM MIDTPUNKT
Seniorklubben i Farum Midtpunkt er fra sidst i 80’erne, og er for personer
over 50 år – fortrinsvis boende i Furesø Boligselskab og flest i Farum Midtpunkt. Aldersspredningen er fra først i halvtredserne til firserne.
Vi holder åbent hver tirsdag fra kl. 13 og så længe der er medlemmer. Tirsdage spiser vi sammen, og en gang om måneden spiller vi banko. To torsdage
om måneden holdes fortrinsvis åbent til spil. Vi har et godt billard, og det sker
også at medlemmerne laver middag.
Vi holder nytårskur, påskefrokost, pinsefrokost, Sankt Hans, høstfest, julegløgg og julefrokost. Derudover fejres fødselsdage. Vi samler ind til gaver, holder begravelseskaffe, da vi mister medlemmer næsten hvert år.
Klubben har en social selskabelig funktion for en del ensomme og handicappede mennesker. Er nogle syge eller på anden måde ude af stand til at klare sig, hjælper vi hinanden.
Klubben er for nogle et af de få steder de møder andre mennesker.
Vi har i det forløbne år holdt frokoster: henholdsvis for
damer og herrer. De større frokoster er holdt både i klubben
og ude i byen. Vi har arrangeret Københavnertur, Åbent Hus
og to loppemarkeder.
Vi er som sagt en social og selskabelig forening, hvor vi
prøver at hjælpe hinanden over ensomhed og utur.
For tiden har vi 34 medlemmer, men har på andre tider
haft 35-40 medlemmer.
Kontingentet er 150 kr./halvårligt. Vi opkræver en mindre
deltagerbetaling ved større arrangementer.
6
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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 januar:
Forbruget lå 2½ % under budgettet,
men graddagekorrigerer vi, har der
været et merforbrug på ca. 14 %.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i januar var på
Budgettet for januar var på
Besparelsen var således på
Fjernvarmeforbruget i januar lå 2½
% under budgettet, men graddagekorrigerer vi, har der været et merforbrug på ca. 14 %.
Ser vi på de seneste 3 måneder i
forhold til sidste år, får vi:
2013/14
2014/15 Forskel
Nov.: 2.095 MWh 2.409 MWh +15 %
Dec.: 2.742 MWh 3.179 MWh +16 %
Jan.: 3.074 MWh 3.570 MWh +16 %
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3.061 MWh (megawatt timer)
3.138 MWh
77 MWh
Alle tre måneder er graddagekorrigeret, for at vi kan sammenligne.
Merforbruget for alle 3 måneder ligger nu så lige, at det begynder at
ligne stabilitet.
– Og vi har fortsat
glæde af et mildt
vejr. Januars graddagetal lå hele 17
% under normalen.

Indvielsesfest – den nye aktivitetsplads
Af Dea Maria Petersen, KAB

Foto: Jytte Pagh – Aktivitetsparken næsten klar – 16.01.2015

Kom og mød Onkel Reje og Rasmus Nøhr og deltag i
Verdens Første konkurrence i Synkron-rutsjning!
Lørdag den 14. marts 2015 kl. 1000 – 1400
er der indvielsesfest af den nye aktivitetsplads i Farum Midtpunkt
med masser af spændende aktiviteter for hele familien.
PROGRAM:
1000 - 1010 Det røde bånd klippes – pladsen indvies v/borgmester Ole Bondo
1030 - 1100 Verdens første konkurrence i synkron-rutsjning på den store firemands-rutsjebane
Tilmeld hold på dagen kl 1010 ved rutsjebanen – min. 2 max 4 deltagere. Der er gode præmier i 3 kategorier.
1100 - 1200 Rasmus Nøhr spiller
1130 - 1210 Rundvisning i Farum Midtpunkts Golden Moments
1200 - 1230 Rulleskøjte/Løbehjulsopvisning
1300 - 1330 Onkel Reje fra DR Ramasjang lægger vejen forbi og underholder de
mindste gæster
Hele dagen kan man prøve Nordsjællands sejeste boulder klatrevæg og få instruktion af en klatreinstruktør.
Superligaspillere fra FC Nordsjælland kommer sammen med maskotten Timba
og er med til indvielsesfesten.
Der serveres gratis slush-ice, popcorn og pølser, samt kaffe og kakao fra Kalles
kaffevogne.
Samtidig er der Åbent Hus og fremvisning af boliger til udlejning i blok 43.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
ELEVATOREN I BLOK A VED LÆGEHUSET OMBYGGES FRA 2. MARTS
Et defekt spil i elevatoren ved 203/blok A syd fremrykker ombygningen af elevatoren til at starte allerede 2. marts 2015.
Ombygningen forventes afsluttet den 27. maj 2015.
ELEVATOREN I BLOK B OMBYGGES I PERIODEN 4. MAJ – 30. JULI
Af praktiske og økonomiske årsager fremrykkes ombygningen af elevatoren i blok
B til 4. maj 2015.
Ombygningen forventes afsluttet den 30. juli 2015.
FORTSAT BYGGEAKTIVITET I FARUM MIDTPUNKT
En del beboere er varslet om, at der i
nærmeste fremtid kommer håndværkere i blokken og udvalgte boliger.
Desværre er en del af aktiviteterne
periodisk støjende med mere.
Bemærk!
I henhold til Furesø kommunes ”Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter”, af 6. december 2013
– kapitel 3, er der regler for hvornår
der må arbejdes ”Støjende, støvende
og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter må kun udføres mandag til fredag kl. 07.00 til 18.00” – så, intet
weekend arbejde.
Din sikkerhed
Luk ikke håndværkere ind i din bolig
uden at de har legitimeret sig med
ID-kort.
Husk! Håndværkere der arbejder i
boligblokkene, lukkes ikke ind via
opkald fra dørstationerne. Ignorer
opkald fra dørstationen fra folk der
ikke har ærinde i din bolig.
EJENDOMSKONTORET UDVIDER ÅBNINGSTIDEN TIRSDAG 7. APRIL
På grund af mange indflytninger i begyndelsen af april har vi helt ekstraordinært besluttet at have eftermiddagsåbent tirsdagen efter påske. Fra 14 – 18 vil
der være åbent i Servicecentralen for personlig betjening.
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OPSÆTNING AF HÅRDE HVIDEVARER
På Velkomstmødet for
nye beboere den 8.
januar 2015 opstod
lidt
forvirring
om
praksis
i
Farum
Midtpunkt vedrørende
procedure for opsætning af vaskemaskine/opvaskemaskine i
boligerne.
Nogle mente, at det
skal
anmeldes
til
ejendomskontoret når
der tilsluttes vaskemaskine og eller opvaskemaskine til boligens i forvejen eksisterende installation i
køkkenet/bryggers.
De henviste til Installationsretten (jf. Lov om leje af almene boliger §§35 & 36).
Andre undrede sig, da det aldrig har været praksis i Farum Midtpunkt at anmelde sådanne tilslutninger til ejendomskontoret.
Her skal præciseres:
Tilslutning af vaskemaskine og
eller opvaskemaskine til den i
forvejen eksisterende installation
i køkkenet/bryggers kræver ikke
anmeldelse til ejendomskontoret.
Men hvis der foretages ændringer af eksisterende installationer, skal det anmeldes til
ejendomskontoret.

OBS!
Installation af hårde
hvidevarer kræver
autorisation.
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af projektleder Bente Heltberg, KAB
PCB-RENOVERING

Producenten skriver dog samtidig
i vedligeholdelsesvejledningen, at
man kan overveje at give et ekstra
lag lak i rum med hyppig rengøring
og risiko for væskespild.
Det er vigtigt at understrege, at træ
altid vil arbejde, og at det ændrer
sig efter fugtforholdene og årstiderne, så revner kan ikke undgås.

Projektet forløbet som planlagt, og
der arbejdes nu i blok 41, 42 og 43.
Blok 43 er klar til indflytning den 1.
april 2015.
Der har gennem længere tid været
debat om de nye gulves kvalitet, så
her er nogle oplysninger.
Da projektet startede, blev det besluttet, at gulvene skulle være som i
resten af afdelingen. Det vil sige
massiv bøgeparket – også i køkken
og bryggers.
Gulvene er færdiglakerede fra fabrikken. Producenten fraråder generelt, at give ekstra lak lige efter
montering, fordi træet skal finde en
fugtligevægt. Hvis det lakeres, er der
risiko for, at stavene bliver ’limet’
sammen, sådan at træets bevægelser skal optages nogle få steder, og
det vil give store revner. Entreprenøren ville på baggrund af producentens vejledning tage forbehold
ved ekstra lakering, så det blev fravalgt.
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Gulvene er af samme kvalitet og type, som afdelingen bruger, når gulve
skal udskiftes som følge af almindeligt slid. Her bliver der heller ikke
ekstralakeret.
Et gammelt gulv vil fremstå anderledes end et nyt gulv, blandt andet
fordi et gammelt gulv sandsynligvis
har flere lag lak og ofte af en type
lak, der ikke længere anvendes.
PCB renoveringen indeholder ingen
forbedringer, da det ikke var muligt
at få støtte til. Derfor bliver der
hverken udskiftet skråbåndsvinduer
eller efterisoleret under gulvene,
fordi der ikke var økonomisk mulighed for at inkludere de opgaver.
Boligerne i Birkhøjterrasserne er
nyrenoverede, men det er ikke nye
boliger – det er stadig genbrugsboliger.
Der er i en længere periode blevet
givet tilladelse til weekendarbejde.
Der gives kun tilladelse til ikkestøjende arbejde i dagtimerne. Vi
håber ikke, at dette giver gener til
de omkringboende.

Entreprenør: Enemærke & Petersen
Projektleder i KAB: Bente Heltberg
BOLIGOMBYGNINGER

ret miljøfarlige stoffer, så måske vil I
se gul tape med sort skrift med BLY
eller PCB.
Der er indflytning i blok 21, 22 og
23 den 1. marts 2015. Arbejdet er i
fuld gang i blok 11, 14, 15 og 16, og
der vil være indflytning til foråret, og
de første boliger i Vestblok A vil være klar til indflytning i juni 2015.
Entreprenør: Ole Jepsen
Rådgiver: Dominia A/S
Projektleder i KAB: Bente Heltberg

Arbejdet i Vestblok A er i fuld gang,
og er startet i 201, 202, 204 og 206.
Det er B og C boligerne, der lægges
sammen, og det er planlagt, at arbejde i 3-4 boliger ad gangen. Første
trin af ombygningen er nedrivningsarbejdet, og visse opgaver her er
særligt støjende.
Undervejs i byggeprocessen vil det
være nødvendigt at lukke for varmen i korte periode. Begge dele bliver varslet til de berørte beboere.
Lejere og beboere på vestblokgangstrøget bliver også berørt af byggeriet. Altanen skal udvides i de sammenbyggede boliger, så der skal opstilles stillads nedenunder.
Også i Vestblok A er der fundet miljøfarlige stoffer – klorparaffiner, bly
og PCB – på samme niveauer som i
terrassehusene (bortset fra Birkhøjterrasserne, hvor der var et særligt
indeklimaproblem). Konstatering af
klorparaffiner, bly og PCB i maling,
fuger og lak betyder, at der skal tages de nødvendige, krævede forholdsregler, som sikrer, at krav til
arbejdsmiljø og bortskaffelse af affald overholdes. Arbejdsområder
skal afmærkes, når der er konstate-

VANDSTATUS
Juni 06 – jan. 07: (ref.)
Juni 13 – jan. 14:
Juni 14 – jan. 15:

144.614 m3
88.342 m3
89.751 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 januar 2015
i forhold til januar 2014:

ca. 1 %

Besparelse i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 8
måneder sidste år:

ca. 1 %

Besparelse i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 8
måneder i referenceåret:
ca. 26 %
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

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

Entreprenør:
Adserballe & Knudsen A/S
Rådgiver: Rambøll
Projektleder i KAB: Bente Heltberg


ET GAMMELT LEJEMÅL
Tagprojektet er startet igen efter
vinterpausen. Frem til 1. marts blev
der opsat stillads på blok 23 og 24,
og derefter er tagarbejdet begyndt.
For beboerne i E og F boliger betyder arbejdet, at der blev opstillet
stillads på de vestvendte terrasser,
så her skulle være helt ryddet. Ellers bliver arbejdet forsinket, og det
fordyrer byggesagen. Det blev varslet i god tid, sådan at rydning kunne
planlægges.
Der er ved at blive udført stikprøvekontrol af nogle af de opførte isoleringsvægge – udvendigt gennemgås
samlingen mellem tag over Aboligen og D-væggen med det lille
vindue, og indvendigt bliver fuger
mm. efterset.
Når isoleringsvæggene opføres, er
det nødvendigt for entreprenøren at
have adgang til boligen i op til 15
arbejdsdage, men der vil ikke være
håndværkere hele tiden. Det er vigtigt, at du lægge nøgle i nøglerøret,
hvis du ikke er hjemme hver dag i
hele perioden.
Arbejdet med isoleringsvæggene vil
være afsluttet i maj måned, mens
tagarbejdet afsluttes i oktober.

Det tynder ud i håret
på de flade tage,
og når jeg reder mig,
falder store græstotter af.
Tagdugen er skrumpet ind
og står og sprækker.
Min rustrøde cortenfacade
er tæret af vejr og vind.
Har fået farveskjolder
og er blevet tyndhudet,
så man kan ane blodårenes
fine netværk.
Betonen nedenunder
har fået revner og huller
og er begyndt at afkalke.
Jeg står ikke læng're så sikkert
på grundpillerne.
Nedløbsrørene er utætte,
og når jeg ler rigtig hjerteligt,
begynder de at dryppe.
Desuden bliver kloaksystemet
ofte stoppet til.
Der opstår store luftrum
og pinlig høj maverummel.
Det værste er dog hver gang
strømmen går,
og jeg ikke mere ved,
hvem og hvor jeg er?
Men så snart jeg igen får lys
i pæren,
er svaret ligetil:
En glad overlever
i et multikulturelt
vibrerende Farum Midtpunkt.
I stadig forandring.
annelise, 2 c
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Mødereferat 5. og 11. februar 2015
Af Strukturudvalget

Deltagere:
Møde 1: Leif B32, Michael B46, Erik
B16 og Niels B21
Møde 2: Leif B32, Michael B46 og
Niels B21
Dagsorden:
1. Vurdering af oplysninger om digitalt kommunikations system udviklet af Assembly Voting.
2. Prioritering af implementering af
beboerdemokratiske processor og
fornyelser.
Ad. 1: Christian Fries orienterede om
det via boligselskabet FSB delvise engagement i et etableret forsøg med
digitalt beboerdemokrati i bebyggelsen Brohuset i Ørestaden. Det fremgik at forsøget kræver myndighedsgodkendelse, og at der er indgået en
aftale om et abonnement med firmaet
Assembly Voting. De har leveret en
hjemmeside med et debatmodul og et
afstemningsmodul.
Ad. 2: Udvalget drøftede spørgsmålet
om fornyelsesprocessen. Starter den
bedst i hver enkelt blok, eller om førstevalget er den nuværende struktur
for Blokrådsmøderne, der begrænser
afviklingsrammerne for et levende beboerdemokrati.
En barriere opstår lettere i de store
blokke med mange lejemål, her er det
vanskeligere at få et tæt nabokendskab. Der er også blokke der styres af
en magtelite (gamle og garvede beboere der ved bedre). Generelt skønnes
det, at en form for digitalt beboerdemokrati vil give beboerne indsigt og
dermed øge mulighederne for, at de
vil deltage aktivt i beboerdemokratiet.
På mødet den 11. februar blev aftalevilkårene for en aftale med Assembly

Voting ved Camilla Wikke drøftet, og
det blev besluttet at rejse en BR sag.
Delkonklusion:
A. Der etableres større åbenhed omkring åbne/lukkede udvalg, følgegrupper og de af BR valgte tillidsrepræsentanter i bestyrelser og i
interessegrupper. De pålægges at
aflægge en årsberetning i tillæg til
bestemmelsen om kvartalsmæssig
afrapportering til Blokrådet, disse
gengives i Midtpunktet.
B. Hvilke regler skal som minimum
være indeholdt i en bloks husorden, antal deltagere for at være
beslutningsdygtig, indflydelse på
indre gangstrøg osv., og kræver
større beslutninger en skriftlig afstemning, eller kan det kræves
hvis ¼ af blokkens stemmeberettigede kræver det. Der skal også være et sæt regler for valg af BR repræsentanter, det kan være en/to
fast og en suppleant, og skal
husmødet tilmelde hvem der
kommer til BR. Dette for at sikre
at de der stemmer, har et reelt
mandat. Endelig hvad med den
vedtagne blok ambassadør.
C. Samtidig bør reglerne for registrering af BR deltagere opdateres. Afviklingen af BR møderne kunne vi
også se på.
D. Udvalget prioriterer implementeringen af software programmet
Mødestedet fra Assembly Voting.
For at opnå den bedst mulige brugeraccept vil vi starte op i en eller
to blokke, for dermed at opnå et
nødvendigt erfaringsgrundlag.
Næste strukturudvalgsmøde afholdes i Servicecentralen tirsdag den
10. marts 2015 kl. 17.00
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Referat af driftsbudgetmøde for beboere og udvalg
Tirsdag den 13. januar 2015 kl.19 i Servicecentralen

Tilstede:
Anne/økonomimedarbejder, Frank/
driftschef & Christian Fries/kundechef – alle fra KAB, Furesø Boligselskabs administrationsselskab.
Fra Farum Midtpunkt:
Christian/149D, Gerd/206G, Thomas/143E, Erik/80F, Stig/449A,
Hans/222F, Sebastian & Anne Marie/455C, Michael & Tine/452D,
Torben og Inger/106F, Niels/112E,
Oskar/10I, Berit/141E og Per/70F
& Inga/BR-sekretariatet.
Budgettet og arbejdsbudgettet blev
gennemgået af Frank og Anne. Gennemgangen af udgiftsposteringerne
gav anledning til en drøftelse af
renholdelse & vedligeholdelse: Sætter vi for lidt af?
Der var tilslutning til oftere at få
skrabet skråbåndsvinduerne for ”alger” mv. En mindre udgift med
sandsynligvis stor effekt. Niels/
112E anbefalede at næste skrab foretages i 2017.
Der var også tilslutning til at få
mindsket trækgenerne fra skråbåndsvinduerne.
Driften har konstateret kuldebroer
og store trækgener, som ikke alle
kan klares med en fuge. Pt. arbejdes
med flere tiltag, og blokrådet orienteres løbende om de tekniske og
16

økonomiske muligheder der vil være
for at påbegynde en gradvis renovering.
Hvad angår renovering af indre
gangstrøg, er der midler til disposition, jf. tidl. hensættelser til lavtagene (renoveringen af lavtagene finansieres af Landsbyggefondsmidler), og der vil være mulighed for at
optage lån for 35 mio. kr. til belysning og gulvbelægning i indre gangstrøg i Nygård-, Bybæk-, og
Paltholmterrasserne (inklusiv blok
A, B & C). Da el-tavlerne i indre
gangstrøg i samme blokke skal
ajourføres (dispensationen for at få
det udført inden for en 3-årig periode er ved at være udløbet), vil det
være økonomisk og praktisk fordelagtigt hvis arbejderne pågår samtidigt. Desværre har det ikke været
muligt at få midler til renoveringen
fra Landsbyggefonden, da den ikke
støtter vedligeholdelsesarbejder. Ingen protesterede mod Eriks forslag
om, at der snarest muligt tages initiativ til påbegyndelse af renoveringen. Det kræver dog en forudgående
BR-sag.
Bred enighed om at tingene bider
sig i halen: jo højere standard des
mere medansvar fra beboerne. Vores udlejningssituation er kritisk, og
det er vigtigt at bebyggelsen fremstår velholdt og tidssvarende.

Gerd fastholdt at huslejen ikke må
stige, hvad der i henhold til den
skitserede finansieringsmodel, jf.
ovenstående, ikke er belæg for. Diskussionen kom herefter til at dreje
sig om medansvar og blokkenes suverænitet og udmundede i – at hvis
indre gangstrøg skal fremstå præsentable, skal blokrådet tage stilling
til omfanget af blokkenes suverænitet for så vidt angår indretningen af
blokkenes indre gangstrøg – fællesrummene undtaget.
Michael ønskede at udstyret i Servicecentralen blev tidssvarende, både stole og IT udstyr er bedaget.
Frank orienterede om, at implementeringen af projektet Fremtidens arbejdsplads også indeholder en ombygning af Servicecentralen.
Administrativ ompostering: udgiften
til ”Lønudgift blokrådssekretær mm”
flyttes fra konto 119 til konto 114.
Herefter drøftelse af udgiften til
TMU-konsulent – er det rimeligt at
et udvalg har tilknyttet konsulent til
eksempelvis referatskrivning? Forsamlingen nåede ikke frem til en
afklaring
i
spørgsmålet,
men
Frank/KAB kunne oplyse at Ole ikke er involveret i interne tekniske
FM-anliggender: energistyring og
afkøling
Hvad angår konto 110 forsikringer,
vil den om et år blive udbudt, da
forsikringsydelser sendes i udbud
hvert tredje år.
Konto 119 – Mødeudgifter til diverse
udvalg blev drøftet og der var enighed om at budgetmidler henhørende
til henholdsvis Markedsføringsudvalget og Strukturudvalget ”kun kan
frigives ved blokrådssag”.

Under gennemgangen af indtægterne efterlyste flere af deltagerne planer for hvad de meget lidt anvendte
klublokaler i dele af blok A kan anvendes til. Debatten udmundede i
en opfordring til BR-FU om at gribe
ind. Foreløbig har det ikke givet effekt at efterlyse information om deres aktiviteter gennem Midtpunktet.
Referent: Inga/BR-sekretariatet


ENERGIHJØRNET
Vi skal stå sammen om
… bedre afkøling af fjernvarmevandet!
Prognosen for året har retning mod
afgift for manglende afkøling.
Det skal vi have rettet op på!!!
Driftspersonalet gør sit – men du kan
også selv være med:
1. Hold varme på alle radiatorer i opholdsrum: jo mere varmeflade i
brug, jo bedre afkøling.
2. Luk for termostatventiler, når vinduer/døre i nærheden åbnes: kold
luft får termostatventiler til at åbne.
Det giver dårligere afkøling af fjernvarmevandet og dårligere energiøkonomi.
3. Termostatventiler skal være stillet til
ønsket rumtemperatur: hvis der er
skruet for meget op, giver det dårligere afkøling og dårligere energiøkonomi.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Aktivitetspladsen – næsten færdig 16.01.2015
Fotos: Jytte Pagh
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 480.a:
Ændring af BRs forretningsorden
§ 3 – 2. behandling
Forslagsstiller:
Bygherrefølgegruppen
OBS!
Eftersom den af blokrådet på møde
479 vedtagne ændring af Blokrådets
Forretningsorden § 3 også omfatter
Grundlovens § 3, skal Blokrådet behandle sagen igen.
Forklaring: Af ”Grundloven” for Farum Midtpunkt, vedtaget 8. maj
1974, fremgår jf. § 9 – at ”Ændringer til denne grundlov skal vedtages
enslydende ved almindelig stemmeflerhed på to efter hinanden følgende
ordinære blokrådsmøder.”
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
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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.
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
og ”Grundloven” rettes i overensstemmelse hermed.
BR-sag 480.b: Budget 2015-2016
Forslagsstiller: BR-sekr. med flere
Sammen med Midtpunktet 480
modtog du en komprimeret udgave
af driftsbudgetforslaget for 20152016. Af budgettet – der er et sammendrag af det detaljerede officielle
budget – fremgår at der pr. 1. juli
2015 er budgetteret med en huslejestigning på 3,71 %. Det vil sige
en huslejestigning på 310,12 kr. pr.
måned for en stor lejlighed og tilsvarende 171,81 kr. for en lille.
Bemærk! Den gennemsnitlig årlige
leje er i 2015-2016 budgetteret til at
19
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udgøre 840,35 kr. pr. m² for familieboliger.
Huslejen for en stor lejlighed på 129
m² udgør herefter 8.669 kr./md.
eksklusiv vand, varme, el mv.
Henlæggelserne udgør 26,45 % (i
2014-2015 var budgetteret med
26,62 %). Henlæggelserne er opsparing til imødegåelse af kommende
udgifter.
I det komprimerede budget er på
side 4 en oversigt over de drifts- og
vedligeholdelsesarbejder, der skal
henlægges til i budget 2015-2016. I
alt skal henlægges 33.000.000 kr. (i
2014-2015 var budgetteret med
32.000.000 kr.).
Nettokapitaludgifterne udgør 16,99
% (i 2014-2015 var budgetteret med
17,80 %). Nettokapitaludgifterne er
udgifter til lån.
Ekstraordinære udgifter udgør 21,64
% (i 2014-2015 var budgetteret med
18,99 %), omfatter ydelser på lån til
byggeskadesager.
Ejendomsskatter udgør 10,27 % (i
2014-2015 var budgetteret med
11,19 %).
Renholdelse udgør 10,39 % (i 20142015 var budgetteret med 9,89 %).
Kopi af det officielle budget for
perioden 01.07.2015–30.06.2016
kan afhentes på Ejendomskontoret, i BR-sekretariatet eller rekvireres i pdf format ved at maile til
blokraad@farum-midtpunkt.dk.
20
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I budgettet er der en udspecificering
af udgifter og indtægter, informationerne i nedenstående oplistning er
hentet herfra.
105 NETTOKAPITALUDGIFTER
Udgiften til lån er stort set uændret
i forhold til budget 2014-2015.
106 EJENDOMSSKATTER
Ejendomsskatterne – er ca. 1/2 mio.
lavere i forhold til budget 20142015.
107 VANDAFGIFTEN
Inklusiv miljøudgift er stort set
uændret i forhold til budget 20142015.
109 RENOVATION
Beløbet dækker forbrændingsafgiften til Furesø Kommune og tømning
af affaldscontainerne.
110 FORSIKRINGER
Det drejer sig primært om bygningsforsikringerne, men her figurerer
også Falck-abonnement, køretøjsforsikringer, ulykkesforsikringer og
ansvarsforsikringer. Der er budgetteret til 4.532.000 kr.
Bemærk! Farum Midtpunkt er ikke
forsikret mod hærværk.
111 ENERGIFORBRUG MV
Omfatter det fælles strømforbrug:
lys i kældre, på gange, på stier og
veje samt strømforbrug til tekniske
installationer samt ”målerpasning”.
Målerpasning er bl.a. honorar til
varmeingeniørbistand og målerservice fra Brunata. Udgiften er bud-
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getteret ca. 336.000 kr. lavere i forhold til budget 2012-2013.
112 BIDRAG TIL SELSKABET
Administrationsbidraget betales til
Furesø Boligselskab. Pengene går til
driften af Furesø Boligselskab. En
del af driften i boligselskabet – ca.
69 % - er forretningsførerbidraget til
KAB.
114 RENHOLDELSE
Dækker udgifter til ejendomsfunktionærernes løn inklusive sociale
ydelser, sikkerhedsudgifter og arbejdsskadeforsikring samt trappevask, kontorhold, vinduespudsning,
skadedyrsudryddelse med videre.
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118 SÆRLIGE AKTIVITETER
Her budgetteres udgifter til drift af
beboervaskeriet i Blok B og selskabslokalerne i Blok A.
119 DIVERSE UDGIFTER
Her budgetteres udgifter knyttet til
beboerdemokratiet.
1 KONTINGENT TIL BL
Pengene dækker vores kontingent til
Boligselskabernes
Landsforening,
der har almene boliger som speciale.
2 BEBOERMØDER
Omfatter udgifter i forbindelse med
udvalgs- og blokrådsmøder. Beløbet
dækker vand, kaffe, te, engangsservice mv.
3 SOCIALE FORANSTALTNINGER …
Her er de penge, der overføres til
husmødernes dispositions-konti til
brug for blokkenes vedligeholdelse
af fællesrum, indkøb af fælles inventar, boremaskiner og andet fælles
værktøj, fester for børn og voksne,
planter til fællesterrassen, grill, musik mv. Budgettet afspejler de forventede overførsler til blokkenes
konti.

115 ALMINDELIG
VEDLIGEHODELSE
I lighed med sidste og forrige års
budgetter afsættes ca. 2 mio. kr.
116 PLANLAGT
VEDLIGEHOLDELSE
I budgetår 2015-2016 skal bruges
32.044.000 kr. til planlagte arbejder
og fornyelser.

4 AFDELINGSBESTYRELSEN & BRSEKRETARIAT
Under oplistningen er de af BRudvalgene til driftsbudgetudvalget
indgivne ønsker til planlagte aktiviteter, forsøg, kampagner mv.
8242 Her figurerer udgifterne til intern kommunikation.
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8990 DIVERSE
Dækker udgifter til husstandsomdeling, etablering af trækningsret, beboerklagenævnsgebyrer med mere.

boerne individuelt anvende til en
række mindre vedligeholdelsesarbejder i lejlighederne: fortrinsvis lakerings- og malingsarbejder.

HENLÆGGELSER
120 PLANLAGT OG PERIODISK
VEDLIGEHOLDELSE
På konto 401 afsættes 33 mio. kr. til
henlæggelser.

123 TAB VED LEJELEDIGHED OG
FRAFLYTNINGER
Budgetteret med en stigning på
600.000 kr.

122 ISTANDSÆTTELSE VED
FRAFLYTNING (B-ORDNINGEN)
1 Fælleskonto. Her figurerer opsparingen til ”slid og ælde-kontoen”.
Når folk flytter, skal de selv betale
for decideret misligholdelse og hærværk på lejligheden. Misligholdelse
er blandt andet manglende vedligeholdelse af gulvene med lak i boperioden.

126 AFSKRIVNING
Det drejer sig om afskrivning på Nyt
affaldssystem.
127 YDELSE PÅ LÅN TIL BYGNINGSSKADER
Afdrag på ”byggeskadesager” er
budgetteret til 32.139.000 kr. (i
2014-2015 var budgetteret med
27.164.000 kr.).
150 UDGIFTER
Udgifterne udgør 156.031.000 kr.

2 Indvendig vedligeholdelse. Kontoen bruges til at spare op til indvendig vedligeholdelse i lejlighederne.
Det handler om de penge, som deles
ud på de enkelte lejligheders vedligeholdelseskonti. Pengene kan be22

INDTÆGTER
201 BOLIGAFGIFTER OG LEJE
Dækker:
1. Lejeindtægterne fra almindelige
lejligheder og ungdomsboliger
med det nuværende lejeniveau.
2. Lejeindtægterne fra beboerhotelværelserne med det nuværende
lejeniveau.
3. Erhvervslejen dækker lejeindtægterne fra Nærbiksen, Spisehuset,
tandlæge, lægehus mv.
4. Institutioner dækker lejeindtægterne fra børnehaver og vuggestuer.
5. Kældre mv. er lagerrum der fortrinsvis udlejes til de håndværks-
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firmaer, som arbejder i Farum
Midtpunkt.
6. Indtægten ved udlejningen af garageburene.
7. Indtægten ved forbedringsarbejder omfatter de moderniserede
køkkener.
I alt budgetteres med 148.160.000
kr. (i 2014-2015 var budgetteret
med 145.763.000 kr.)
202 RENTER
Renteindtægterne er budgetteret til
1.647.000 kr. (i 2014-2015 var
budgetteret med 824.000 kr.)
203 ANDRE INDTÆGTER
Vaskeriindtægten er budgetteret til
at udgøre 816.000 kr.
Indtægten ved udlejning af selskabslokalerne er budgetteret til at
udgøre 24.000 kr.
Lejeindtægten for antenneplads er
budgetteret til 64.000 kr.
Diverse indtægter: Aftalen med Farum Bytorv om returnering af indkøbsvogne er budgetteret til 60.000
kr.
Indtægter i alt 150.771.000 kr.

BR-MØDE 480

210 NØDVENDIG MERINDTÆGT /
UNDERSKUD
For at indtægterne skal modsvare
udgifterne, skal der 5.260.000 kr.
mere i kassen.
LANGTIDSBUDGETTET
Budgettet er et arbejdsredskab til
brug for planlægning af både den
langsigtede økonomiske udvikling
og den praktiske afvikling af vedligeholdelsesarbejder og fornyelser.
Da der allerede har været afholdt et
forberedende budgetmøde – hvor
alle var velkomne – vil budgettet ikke blive gennemgået post for post på
blokrådsmødet,
med
mindre
Blokrådet beslutter sig herfor.
HUSLEJEKONSEKVENSER:
Budgetforslaget indebærer en huslejestigning pr. 1. juli 2015 på 310,12
kr. pr. måned for en stor lejlighed og
tilsvarende 171,81 kr. for en lille.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager det foreslåede
budget for 2015-16 inklusiv de af
blokrådet eventuelt vedtagne ændringer.
BR-sag 480.c: Udskilning af blok
41 til selvstændig boligafdeling
Forslagsstiller:
De beboervalgte medlemmer af
Furesø Boligselskabs bestyrelse
Farum Midtpunkt er i en proces
under temaet ”fra boligområde til
bydel”. De mange boligombygninger
og øvrige tiltag under helhedsplanen
23
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opgaver i blokken både ude og inde
varetages af beboerne i en selvforvaltende administrativ model. Hvis
dette projekt skal realiseres, vil det
af juridiske grunde være nødvendigt
at udskille Blok 41 i en selvstændig
boligafdeling.
For Farum Midtpunkt vil en udskilning af Blok 41 imødekomme udfordringer med tab ved lejeledighed.
Herved får Farum Midtpunkt reduceret antallet af potentielt tabsgivende udlejningsboliger. Udgifter til
drift og vedligehold m.v. af Blok 41
skal heller ikke betales af Farum
Midtpunkt. Der betyder, at der ikke
er øgede udgifter for Farum Midtpunkt i den daglige drift efter udskillelsen.
suppleret med PCB-renoveringen er
et led i den proces. Særligt PCBrenoveringen har skabt grundlag for
massiv tilgang af nye beboere til Farum Midtpunkt. Gennem markedsføringen af Farum Midtpunkt har
det vist sig, at den typiske nye beboer i overvejende grad tilhører
gruppen af +50-årige. Boligsøgende
inden for denne gruppe af borgere,
som er interesseret i at bo i Farum
Midtpunkt, er naturligt blevet reduceret betragteligt grundet de mange
udlejninger, og derfor foreslås det,
at der skabes et billigere udlejningstilbud efter AlmenBolig+ konceptet.
Erfaringsmæssigt tiltrækker denne
boligform i overvejende grad yngre
familier med børn, som gerne vil
være med i et forpligtende fællesskab, hvor mange vedligeholdelses24

I den foreløbige økonomi for denne
nye afdeling ”Blok 41” vil gennemsnitshuslejen være ca. 695 kr. pr.
m² mod 810 kr. pr. m² for en tilsvarende bolig i Farum Midtpunkt. Der
er sat midler af til driftssupport fra
Farum Midtpunkts ejendomskontor.
Disse kan anvendes til bygningsteknisk support, flyttelejligheder
m.v. Grundlaget for den lavere husleje i Blok 41 er, at afdelingen ikke
får udgifter til lønninger af personale, rengøring, vaskeri, selskabslokale og kontorholds- og traktoromkostninger. Derudover reduceres
henlæggelserne i afdelingen. Blok
41 skal betale Farum Midtpunkt for
renholdelse og snerydning af fælles
stiarealer i området, ligesom der
skal betales en andel af drifts- og
vedligeholdelsesudgifter af de nye
fællesområder boldbanen og aktivi-
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tetsparken. Afdelingen vil også skulle bidrage økonomisk til drift og vedligehold af fællesinstallationer i jord
samt pumperum.
Genhusede beboere i den nuværende Blok 41, som har ønsket tilbageflytning, får tilbud om en ny lejekontrakt i overensstemmelse med
det nye koncept for Blok 41, alternativt tilbud om en bolig i blok 42 i
stedet.
Såfremt forslaget godkendes og blok
41 udskilles, forventes det, at beboerne kan flytte ind i den nye afdeling til efteråret 2015. Blokken indeholder 48 familieboliger.
Huslejekonsekvenser:
Reducerede udgifter til tab ved lejeledighed samt drift og vedligehold.
Afstemningstema:
Blok 41 udskilles som selvstændig
afdeling og udlejes efter principper
fra AlmenBolig+ - konceptet, jf.
ovenstående sagsfremstilling.
BR-sag 480.d: Ændring af Husorden for Farum Midtpunkt – husdyrregler
Forslagsstiller:
Gerd, 206G, fremviser
FORHISTORIE:
I 2009 blev der i hele Danmark diskuteret hundehold, og om alle hunderacer var ønskværdige i vort samfund – selv i folketinget gik debatten
højt. Justitsministeriet blev sat til i
samarbejde med diverse dyreorganisationer at lave en hundelov, hvor
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nogle hunderacer og blandinger af
dem skulle forbydes.
I Farum Midtpunkt gik debatten også livligt, og da vi på daværende
havde en del hundeejere med muskelhunde, der desværre havde en
helt forkert og truende adfærd, blev
husdyrudvalget bedt om at skrive en
blokrådssag om forbud af visse
hunderacer.
Udvalget brugte ministeriets udmeldinger om farlige hunderacer til at
lave listen med ulovlige hunde i sagen. Blokrådssagen blev vedtaget i
september 2009 og kan læses i Farum Midtpunkts husorden.
I 2010 blev den nye hundelov vedtaget i Folketinget, og listen over for-

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

kr. 8.581.289,kr. 9.439.310,kr. 858.021,-

Det fortsatte milde vejr lagde yderligere
ca. kr. 150.000,- til side i ”sparebøssen”.
Hvis vi graddagekorrigerer årets forbrug
indtil nu, har vi lige som pr. ultimo december måned brugt ca. 7 % mere fjernvarme, end vi har budget til.
Prognosen for året viser nu et overskud
på ca. kr. 1,1 mio.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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budte hunderacer var ændret fra
den liste FM havde vedtaget. Men da
husdyrudvalget var gået i mølpose,
fik vi ikke ændret vores husorden.
Siden er Hundeloven L 163 blevet
revideret – senest juni 2014 – men
det er stadig de samme 13 hunderacer og blandinger hvori de indgår,
der er forbudt (se i øvrigt Midtpunkt
475). De fleste af de forbudte racer
har meget få af os – om nogen –
mødt.
NUTID:
Takket være vores hjemmeside bliver husordenen læst af mange mennesker, der søger bolig. De undres
over vores liste og bemærkningerne
under punkt 10. Det mærker bl.a.
ejendomskontoret og vi fremvisere.
Faktisk mister vi nogle seriøse nye
beboere på den bekostning.
BLOKRÅDSSAG:
Derfor dette forslag om revidering af
punkt 10 i husordenens afsnit om
hunde, så det får følgende ordlyd:
10 – Blokrådet forbyder hundehold
af følgende hunderacer og blandinger, hvori disse racer indgår, svarende Hundeloven L 163.
Det betyder, at følgende racer og
krydsninger, hvori de indgår, ikke
må holdes i Farum Midtpunkt:
Pitbull terrier, Tosa Inu, Amerikansk Staffordshire terrier (Amstaff),
Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Amerikansk Bulldog, Boerboel, Kangal,
Centralasiatisk Ovtcharka, Kaukasisk Ovtcharka, Sydrussisk Ovtcharka, Tornjak, Sarplaninac.
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Hunde af ovennævnte racer og
krydsninger, hvori de indgår, født før
01.03.2010, skal ikke aflives, men er
påbudt luftning i fast kort snor og
iført mundkurv.
I de husdyrregler der er optrykt på
hjemmesiden er de sidste punkter
fejlagtigt ikke blevet nummereret.
Dette bør naturligvis rettes. Samtidig kan to af punkterne sammenskrives til ét:
11 – Ved hundens bortskaffelse/død
meddeles
det
ejendomskontoret,
hvorefter tilladelsen bortfalder.
12 – Ved gentagne overtrædelser af
ovenstående forpligtelser 1 – 11 kan
tilladelsen til husdyrhold ophæves.
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager ovennævnte ændring af Farum Midtpunkts husorden.
BR-sag 480.e:
Forundersøgelse om solcelleanlæg
Forslagsstiller: Teknik/Miljø udvalget
Teknik/Miljø Udvalget har tidligere
undersøgt mulighederne for at opsætte et solcelleanlæg som skulle
levere strøm til vores fællesstrøm.
Sagen blev midlertidigt lagt ned i
skuffen igen, hovedsagelig på grund
af en lovændring. Men også på
grund af problemerne omkring finansiering. Vores fællesstrømforbrug er nemlig ikke så stort, at det
var rigtig interessant.
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Siden da er der taget flere politiske
tiltag, som åbner mulighed for at
lave et solcelleanlæg som også leverer strøm til lejemålene.

Men både teknik og lovgivning er
meget kompliceret på dette område.
Dertil kommer en lang række lokale
forhold og problemstillinger, som vil
have stor indflydelse på om et anlæg
kan blive rentabelt. Her skal blot
nævnes nogle enkelte:
 Påvirkninger af arkitekturen
 Fremtidig vedligeholdelse af tage
og udsugningsanlæg
 Ejerskab til eksisterende ledningsnet
 Placering af transformere
 Mulighed for selv at distribuere
strøm til lejlighederne
 Udskiftning af målere m.v.
 Overslag på anlægningsomkostninger og el-besparelser
Der er kort sagt brug for at få disse
lokale forhold og problemstillinger
klarlagt, så vi kan holde dem op
mod virkeligheden samt den gældende lovgivning. Det skal så danne
grundlag for en beslutning om hvorvidt vi skal arbejde videre med et
solcelleanlæg.
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Teknik/Miljø Udvalget har den 10.
februar haft møde med Jan Cronqvist som er energikonsulent i KABs
ENO-afdeling. Han har været med
til at lave flere solcelleanlæg i andre
afdelinger, bl.a. det meget omtalte
anlæg som er ved at blive bygget i
Tåstrupgård. Jan Cronqvist vurdere
at en forundersøgelse her i Farum
Midtpunkt vil koste et sted mellem
30.000 og 50.000 kr.
Teknik/Miljø Udvalget mener det er
vigtigt, at vi kommer i gang med
overvejelser om et evt. kommende
solcelleanlæg. Udvalget anmoder
derfor Blokrådet om at bevilge et
rammebeløb på max. 50.000 kr. til
en forundersøgelse som ovenfor beskrevet.
Huslejekonsekvenser:
Teknik/Miljø Udvalget og Driftschef
Frank Carlsen foreslår, at pengene
tages fra konto 111-3161. Der er på
det indeværende budget afsat
180.000 kr. på denne konto til ekstern varmeteknisk bistand. Det forventes imidlertid, at der maximalt
bruges 100.000 kr. til dette formål.
Der er således råderum på budgettet, så sagen kan gennemføres uden
ekstra huslejestigning.
Afstemningstema:
Der afsættes et rammebeløb på
max. 50.000 kr. til Teknik/Miljø
Udvalgets forundersøgelser af mulighederne for at etablere et solcelleanlæg. Penge tages fra konto 1113161.
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BR-sag 480.f: Systemleje af modulet MØDESTEDET i programmet
BEBOERDEMOKRATI 2.0
Forslagsstiller: Strukturudvalget
Strukturudvalget har efter anbefaling fra KAB været i dialog med firmaet Assembly Voting, omkring deres digitale
beboerdemokratiske
løsninger, der samlet set kan udgøre
en demokratisk infrastruktur i danske boligafdelinger.
På et møde den 11. februar 2015 fik
udvalget en detaljeret gennemgang
af programmet Mødestedet. Det kan
let integreres i vores eksisterende
hjemmeside, eller det kan udgøre en
selvstændig hjemmeside.
Se hvordan det kan se ud:
http://puls.valgservice.dk/farum
eller send en mail til strukturudvalget@blok46.dk med dit spørgsmål.
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drift og opdateringer, ligesom nye
funktioner løbende gøres tilgængelige for abonnenterne.
Vi får:
 Opsætning af Mødestedet til Farum Midtpunkt (funktioner, grafisk udtryk, m.m.)
 Introduktion til lokale administratorer af Mødestedet
 Hosting af systemer m. 24/7 serverovervågning
 Hotline support (mail og telefon
ml. kl. 800 – 2000)
 Løbende opdateringer af sikkerhed, browseroptimering og nye
funktioner
Pris inkl. moms: Årlig systemleje kr.
6.250,- og 10 konsulenttimer á
kr.1.500,for specielle systemtilretninger, hvis
det ønskes. Det bliver i alt 21.250
kr.

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

Huslejekonsekvenser:
Ingen hvis udgiften kan holdes indenfor hjemmesidens driftsbudget,
ellers hentes pengene fra Strukturudvalgets bevilligede beløb i det
kommende budget.
Hvis beløbet ikke dækkes af ovenstående vil en udgift på 25.000 kr.
medføre en lejestigning på 0,0 2%.
Det svarer til 1,67 kr./md for en
lejlighed på 129 m² og 0,93 kr./md
for 54,4 m².

Økonomi
Beboerdemokrati 2.0 sælges som
”software as a service”. Den årlige
systemleje dækker alle udgifter til

Afstemningstema:
Blokrådet beslutter at godkende aftalen med Assembly Voting.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 479 3. februar 2015

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
(Niels, BR-FU)
Godkendelse af dagsorden
(Godk. u/bemærkn.)
Godkendelse af referat fra januar 2015
(Godk. m/bemærkn.)
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
(afstemning:)
a. Ændring af Blokrådets Forretningsorden, § 3 (22/4/0)
b. Ombygning af Spisehusets facade
(24/2/0)
6. Eventuelt
STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Gerd
Hans
Martha
Else Marie
C
Oskar
11
Steffen
Madlen
12
Under
14
15
16
21
24
25

Ingvar
Hanne
Eva
Per
Erik
Niels
Thomas
Berit
Merete

Adr. Telefon
206G
222F
205B
215E
10I
31C
31F
ombygning

Blok Navn
Christian
26
Bente
32
Niels
33
Erling
35
Liza
Dennis
41
42

55E 29453378
55E 51317986
71B
70E
80F
112E
143F
141E
154A

Adr. Telefon
149D
168D
253F
262A
283D
283C

Under renovering

43
44
45
46

Helle
Gert
Else Marie
Lisa
Else-Marie
Tine

433F
449A 21184515
441F
451A
452D

Gæster: Christian Fries/KAB, pkt. 4.a
Uden stemmeret: Frank, KAB

1. Godkendelse af dirigent
Niels, BR-FU blev godkendt som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.

uden

3. Godkendelse af
referat fra januar 2015
Referatet
blev
godkendt
med
bemærkninger: fra Erik/80F om at
hash-handel ikke kun er et problem
under blok 16.
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4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
AlmenBolig+
Christian Fries/KAB, var indbudt
med henblik på at besvare spørgsmål
og forklare principperne bag Almen
Bolig+ konceptet, eftersom blokrådet
på BR-møde 480 skal tages stilling til
udskilning af blok 41.
Her henvises til yderligere information på mødet den 24. ds, hvor temaet er ”Fremtidens boformer” og efterfølgende intern diskussion på mødet
den 26. ds. Begge møder er tilrettelagt med henblik på, at blokrådet efterfølgende har kvalificeret beslutningsgrundlag, når sagen skal BRbehandles.
Debat
Bente/168D – ”Hvad er årsagen til at
blok 41 skal udskilles?”
Flere undrede sig undervejs i debatten over informationsniveauet. Hvorfor nu, og hvad med beboernes rettigheder?
Thomas/FURBO – forklarede, at initiativet er led i en fremtidssikring af
Farum Midtpunkt. Vi vil eksempelvis
gerne have flere aldersgrupper ind i
afdelingen; hovedparten af dem der
flytter ind nu er 55+.
Flere indlæg fra organisationsbestyrelsesmedlemmerne uddybede hvorfor
beslutningen skal træffes nu:
- Blok 41 er velegnet, da den er
ubeboet på grund af PCB renoveringen. Der er genhusede beboere,
men de kan tilbydes bolig i blok
42, eller de kan vælge at flytte tilbage i blok 41 under de nye præmisser.
- Farum Midtpunkt er i stærk konkurrence med det øvrige boligmarked. Afdelingen har mange boliger,
og der bruges mange kræfter på
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-

-

udlejning – selv om det i øjeblikket
går godt med udlejningen. Vi har
pt. ikke boliger med lejetab.
Almen Bolig+ konceptet er populært, og det er billigere at bo i den
form for boliger fremfor nybyggede
almene boliger.
Unge familier er stærkt tiltrukket
af at indgå i fællesskaber, hvor der
udføres praktisk arbejde og spares
huslejekroner. Mod at vaske trapper, luge bede og selv stå for udskiftning af sanitet mv. kan der
spares penge.

Christian Fries nævnte – ca. 1.200 kr.
mindre i husleje for en stor lejlighed
om måneden i blok 41, hvis blokken
udskilles. Pt. er økonomimedarbejderen i KAB ved at regne på økonomien
og fordelingen af de resterende ”fællesudgifter” mellem Farum Midtpunkt
og ”blok 41”.
Flere udtrykte under debatten frygt
for at vi i stedet for at få Almen Bolig+
får Almen Bolig-.
Andre var mere stemt for ideen om
forpligtende fællesskab og spurgte om
deres blok kunne blive udskilt til
formål, hvad der ikke er muligt – svarede Christian Fries. Der blev også
spurgt til KAB’s erfaring med konceptet i de afdelinger, hvor det er indført.
Erfaringerne er begrænset til små afdelinger, primært i Kbh. området.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Informationsmøde om fremtidens
samfund
Mød op og få dine blokfæller med.
Mødet afholdes tirsdag den 24. februar kl. 19:00 i Kultur- og Fritidscenter
Stien.
På mødet får du inspiration fra en
fremtidsforsker og efterfølgende mulighed for at deltage i en spændende
dialog om fremtidens boformer i bydelen Farum Midtpunkt. Ud fra de in-

formationer du får, kan du danne dig
en mening om blokrådet på marts
mødet, BR-møde 480 skal stemme for
at blok 41 overgår til at være en selvstændig ejerforening. Det indebærer
blandt andet, at blok 41 udgår som
en del af afdelingen Farum Midtpunkt, er udelukket fra at være repræsenteret ved BR-møderne, bruge
vaskeriet, selskabslokalerne med mere. Men selvfølgelig kan beboerne i
blokken fremover bruge legepladserne, nyde de grønne områder og færdes på FM’s pænt ryddede stier.
Blokrådssekretariatet
På grund af ferie i blokrådssekretariatet i uge 7 flyttes BR-FU mødet til
mandag den 16. februar 2015.

ge. Der mangler montering af lysmarkering på reposerne der går ind over
vestblokgangstrøget samt lys på
standerne på selve aktivitetsparken
og der mangler støjsikring af rutsjebanen.
Debat:
Per/70E - Rutsjebanen er ”død farlig”, jeg så en ca. 3-årig i vild fart ned
ad banen og frygtede at barnet ville
komme til skade.
Indlægget affødte en del kommentarer: en beboer refererede til sikkerhedsforanstaltninger i form af ribber
foran banen, faldunderlag etc. En
anden beboer oplevede i weekenden
sit 3-årige barns glæde ved banen.
Enighed var der dog om at banen
larmer ulideligt, når den bruges.
I skrivende stund er rutsjebanen lukket af og vil være spærret for brug,
indtil der er fundet en løsning på støjproblemet (ref. bemærkning).

Rettelse til Midtpunktet 479
I Midtpunktet 479 side 8 meddeler
BR-FU, at Farum Midtpunkt i forbindelse med indvielsen af Aktivitetsparken benytter lejligheden til også at
fejre bebyggelsens 40 års fødselsdag.
Det er ikke korrekt, arrangementet
den 14. marts er forbeholdt indvielsen af Aktivitetsparken.
Hvis Farum Midtpunkt ønsker at
fejre 40 års fødselsdagen/jubilæet,
kræver det en forudgående BR-sag
samt nedsættelse af et festudvalg.
Aktivitetsparken
Aktivitetsparken er afleveret til driften, men der er stadig et par hængepartier som skal udbedres inden læn-

Fremrykning af ombygning
af elevatorer i blok A og B
Et defekt spil i elevatoren ved 203/
blok A syd fremrykker ombygningen
af elevatoren til at starte allerede 2.
marts 2015. Ombygningen forventes
afsluttet den 27. maj 2015.
Af praktiske og økonomiske årsager
fremrykkes ombygningen af elevatoren i blok B til 4. maj 2015. Ombygningen forventes afsluttet den 30. juli
2015.
Elevatorerne i blok A syd/ved 203
og blok B skulle planmæssigt være
ombygget i perioden september til december 2015.
Indflytning i blok 12 og 43
Seniorbofællesskabet i blok 12 rykker
ind 1. april 2015. Samme dag er også
store indflytningsdag i blok 43. Her er
alle familieboligerne udlejet, og det
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samme er angiveligt tilfældet i blok
12.
Vi ser frem til at byde såvel gamle
som nye Farum Midtpunkt beboere
velkommen og ser frem til at møde jer
i forskellige udvalgssammenhænge og
til BR-møderne.

Foto: Hans, 222F – Blok 12, april 2014

Ejendomskontoret udvider
åbningstiden tirsdag den 7. april
2015
Som led i vores store bestræbelser på
at yde god service , har vi besluttet
at holde eftermiddagsåbent fra 14 18 for personlig betjening, tirsdag den
7. april.
Årsag: der er mange indflytninger
op til den 1. april, som jo følges op af
påskens mange helligdage.
Anlæg af stiforløb og
plads foran blok 12 og 13
Gerd og Thomas fra FURBO og Hans
fra FM har endnu engang været til
møde med kommunen om det forbindende stisystem med mere fra blokkene 12 og 13. På mødet er aftalt flg.:
”I forbindelse med at blok 12 indvies
til maj, skal der etableres en stiforbindelser fra blokkens sydende til Bytorvet. Stien bliver anlagt så tilgængeligheden sikres, og går i første omgang fra blokken til Vestgangstrøget
og videre til stien under Paltholmvej.
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Når blok 13 også er færdig og byggepladsen er retableret, vil der blive
etableret en mere direkte vej til Farum Bytorv. Stien vil gå fra de to
blokkes sydende, sydvest om Bybækhallen, for så at kante sig ned ad
skrænten til tunnelen.
Stiens forløb udfordres af ret store
højdeforskelle på ret kort afstand.
Desuden skal stien placeres, så den
eksisterende beplantning ved Den
Spanske Trappe bevares.
Ud over stiforløbene vil der blive
etableret en åben plads foran blokkene, pladsen skal skabe mulighed for
både ophold og bevægelse. Det er
meningen at pladsen skal være et
grønt åndehul til brug for beboerne i
de to blokke, besøgende, resten af
Midtpunktets beboere og forbipasserende.
Pladsen kan give mulighed for at
supplere aktiviteterne i blok 12 og 13,
samtidig med at også andre vil kunne
anvende pladsen som et pusterum fra
et sted i bydelen til et andet.
Da blok 12 og 13 har udgang i niveau 0 til forskel fra resten af blokkene i Farum Midtpunkt, er der en udfordring i at sikre tilgængeligheden –
til gengæld giver det en mulighed for
at skabe en varieret plads i flere dimensioner.”
Kilde: Gerd/FURBO
Debat:
Ingen opklarende spørgsmål til Thomas/FURBO under hans gennemgang af kortet over stiforløbet. Af kortet fremgår:
- at der i forbindelse med stiforløbet
langs skrænten vil være sikret
handicap-adgang til Bytorvet.
- at ”skolestien” langs Paltholmterrasserne angiveligt retableres, det
vil sige at der fortsat vil være adskillelse mellem gående og cyklende trafik.

-

at der foran blok 12 anlægges et
1250 m2 pladsrum med beplantning. Her vil være mulighed for
”kortere ophold”.

4.c Andre udvalg
Børn- og Ungeudvalget
Traditionen tro afholdes fastelavnsfest for børn i aldersgruppen 0-13 år
med tilknytning til Farum Midtpunkt.
Deltagelse er gratis, men tilmelding
en nødvendighed.
Strukturudvalget
Vort mødereferat i sin helhed bringes
i næste udgave af Midtpunktet, men
her er delkonklusionerne fra mødet d.
21. januar 2015.
Delkonklusion:
A. Forsøgsordning etableres i en enkelt stor blok. Der oprettes en hjemmeside plus et debat forum med mulighed for afstemninger (kan være Facebook) i tillæg til blokkens normale
husmøder.
B. Forsøgsvis kan der indføres 2 delt
behandling af BR sager. En sag fremlægges og debatteres på 1. BR-møde.
Referat med kommentarer og selve
sagen sættes til afstemning på det
efterfølgende BR-møde.
C. Der etableres større åbenhed omkring åbne/lukkede udvalg, følgegrupper og de af BR valgte tillidsrepræsentanter i bestyrelser og i interessegrupper. De pålægges at aflægge
årsberetning, der gengives i Midtpunktet.
D. Udvalget fastlægger en midlertidig
bestemmelse om repræsentation af
blok 12 og 13 i BR-møderne.
E. Udvalget bestræber sig på en hurtig godkendelse af en digital beboerdemokrati model.
Næste strukturudvalgsmøde afholdes
i servicecentralen torsdag den 5. februar 2015 kl. 19.30

Debat:
Ingen opklarende spørgsmål til Niels/112E efter hans gennemgang af
udvalgets foreløbige arbejde. Hvor
han blandt andet fremhævede, at der
er blokke som allerede har oprettet
hjemmesider – interessant vil være at
undersøge hvordan de fungerer.
Ad pkt. a: Flere udvalgsmedlemmer
supplerede undervejs. De udtrykte
stor tiltro til, at et digitalt debatforum
på sigt vil fremme beboernes interesse i at deltage i det beboerdemokratiske arbejde.
Flere tilkendegav at informationsniveauet i nogle sager kunne fremmes
via et debatforum.
Ad pkt. b: Her bemærkede en aktivt
beboerdemokrat, der gennem årtier
har deltaget i blokrådsmøderne, at
blokrådet tidligere har forsøgt en todelt behandling – dog uden succes.
Ad pkt. c: Hvad angår problemerne
med at hente information om udvalgenes aktiviteter, gennemgik Inga/BR-sekretariatet den nuværende
hjemmeside og viste, at under manchetten ”beboerdemokratiet” på afsnittet ”beboer” findes de informationer der efterlyses. Her offentliggøres
udvalgenes dagsordener og referater
med videre – i det omfang materialet
tilgår BR-sekretariatet.
Følgegruppernes og BR-FU’s referater offentliggøres ikke.
Ad pkt. d: For tiden er der ikke lovhjemmel til at indføre elektronisk afstemning i forbindelse med afdelingsmøder, men ministeriet har gang
i forsøg i mindre boligafdelinger. Leverandøren af det elektroniske afstemningsmodul har dog en forventning om, at Folketinget snart gennemfører den fornødne lovliggørelse.
Som lovgivningen er nu ”kan man ikke komme uden om det fysiske mø33

de”, konkluderede Hans/222F – som i
weekenden havde været på seminar
om emnet. På seminaret vendte de
fleste af deltagerne tommelfingeren
nedad i forhold til digitale afstemning
på afdelingsmøderne.
Michael/Strukturudvalget pointerede,
at præmisserne for digital afstemning
var 1) kun forsøgsordning og 2) kun
vejledende.
Øvrig orientering
Thomas/FURBO – deltager i en Borgerfølgegruppe omkring kriminalitetsforebyggende arbejde. Næste møde er
26. februar 2015 i Galaksen, Værløse.
Gerd/FURBO – orienterede kort om
udlejningssituationen. Lige nu er der
flere indflytninger end udflytninger.
Der er fundet boliger til de beboere,
der i forbindelse med boligombygninger skal genhuses.
Der er stor interesse for at se boliger i Farum Midtpunkt, og fremvisergruppen har travlt. Uden aftale kan
folk der ønsker at se en prøvebolig og
høre om bebyggelsen, møde op i Servicecentralen mandage og torsdage
mellem 14-18. Men det er også muligt
at aftale andre tider, kontakten formidles gennem ejendomskontoret.
5. Blokrådssager
BR-sag 479.a: Ændring af Blokrådets Forretningsorden, § 3
Udsættelsesforslag til sagen fremsendt fra Strukturudvalget:
”Strukturudvalget fremsendte den 29.
oktober 2014 et referat fra udvalgets
møde den 22. oktober 2014 til FURBO og boligtilbudsudvalget og bad
Blokrådets Sekretariat om at spørgsmålene også blev videresendt til andre relevante modtagere. Thomas fra
FURBO meddelte, at beslutningsgrundlag for at inkludere blok 12 og
34

13 må løses af Blokrådet og dettes
udvalg. Desværre har vi ikke modtaget et eneste svar på de rejste
spørgsmål.
Sagen blev prioriteret til hurtig behandling på udvalgsmødet den 21.
januar 2014. Da Berit modtog referatet blev vi orienteret om den kommende BR sag. Den skriftlige dialog
resulterede i denne henstilling.
Hej Berit!
Jeg tror ikke sagen er så enkel, der er
flere spørgsmål end svar lige nu. Hvis
der ikke er fuld klarhed over hvad en
godkendelse af sagen betyder, så anbefaler jeg en udsættelse. Kan du oplyse hvornår en indflytning i blok 12
og 13 kan gennemføres og hvad siger
du til de nye spørgsmål og oplysninger. Det er ikke et nyt projekt, derfor
må rammerne forventes at være på
plads og dermed argumenterne.
Med venlig hilsen Niels.
På denne baggrund anmoder vi BR at
stemme for udsættelsesforslaget og
samtidig anmode de berørte personer
og udvalg, om aktivt at deltage i udarbejdelsen af en løsning for blok 12
og 13.
Med venlig hilsen Strukturudvalget”
Debat:
Berit/Toppunktet – indledte debatten
med at udtrykke uenighed med
Strukturudvalget og har i øvrigt også
kommunikeret med udvalget pr. mail.
Hvis BR-sagen falder, vil Forretningsordenens § 3 gælde, dvs. 2 repræsentanter fra henholdsvis blok 12
og 13 vil kunne stemme på blokkenes
vegne i blokrådet.
Under debatten blev foreslået, at blok
13 fik det bagerste mødelokale i Servicecentralen stillet til disposition
som fællesrum.

Servicecentralen skal snarest mulig
ombygges, da indretningen ikke er
tidssvarende, og der er afsat økonomi
til ombygningen. Blandt andet via lejeindtægten fra Hoffmann og henlæggelser.
Debatten udmundende i en konstatering af, at uanset antallet af familieboliger i blok 12 og 13 er de en del af
fællesskabet Farum Midtpunkt og
som sådan via Almenlovgivningen
sikret ret til at stemme til afdelingsmødet med 2 stemmer pr. bolig, og
som følge heraf skal de også repræsenteres i blokrådet. Den model der
er fremlagt i BR-sagen er nok den der
kommet tættest på en retfærdig repræsentation.
Udsættelsesforslaget fra Strukturudvalget faldt, da det ikke opnåede ¼ af
stemmerne: 6 ud af 28 stemmeberettigede stemte for. Herefter blev det
oprindelige afstemningstema sat til
afstemning.
Afstemning:
Det oprindelige forslag blev vedtaget
med 22 stemmer for, 4 imod og 0
undlod at stemme
BR-sag 479.b:
Ombygning af Spisehusets facade
Sagen blev positivt modtaget, omend
facadeombygningen for nogle forekom
lidt kedelig. Men set i perspektiv af
Spisehusets totale situation er det en
god løsning, og ombygningen kan ikke ske hurtigt nok. Allerede 14. marts

indvies Aktivitetesparken og det forventes at Spisehusets facadeombygning på det tidspunkt også er effektueret.
Afstemning:
Vedtaget med 24 stemmer for, 2 imod
og 0 undlod at stemme
6. Eventuelt
Thomas/143E – Farum Fjernvarmes
Åbent Hus i forbindelse med Varmens
Dag fik ca. 250 besøgende.
Hanne/55E – blok 14 arbejder på at
få sat udendørs askebægre ved spindeltrappen ned mod P-området.
Per/blok 15 - anbefalede blok 14 at
indkøbe askebægrene hos Harald Nyborg. I blok 15 har man gode erfaringer med sådanne askebægre. I øvrigt
sørger gårdmanden for regelmæssigt
tømning af askebægrene.
Stig/444A – i blok 45 har vi også vedtaget indkøb af askebægre.
Herefter er kun at håbe på at rygerne bruger askebægrene, og at vi
fremover undgår henkastede cigaretskod på trapper, P-område og grønne
områder.
Ingvar/55E – hvordan tilkendegiver
man sin interesse for at kandidere til
afdelingsbestyrelsen?
Du møder op til afd. mødet, den 5.
marts kl. 19 og meddeler her dit kandidatur, svarede Gerd/206G.


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.

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. 39)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Oskar
10I
2982 6469
Niels
112E 4495 9069
Vibeke
260D 2616 2969
Stig
449A 2926 8395

Blok
C
21
33
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 32
01.03.16 – 28.02.17
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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1400 – 1800
1400 – 1800

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

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

kl 0700 – 1500

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
Dansk Kabel TV
telefon: 4332 4750
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
MFU
Markedsføringsudvalget
STRU
Strukturudvalget
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
ØU
Økonomiudvalget

(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

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642
Åbningstider:
Mandag, torsdag og fredag:
Vi køber ikke, men tager med
glæde imod næsten alt.
Genbrugsen drives af frivillige.

1300 – 1800

IT FOR @LLE
Netcaféen i Servicecentralen
alle aldre
søndag i ulige uger 1400 – 1600
KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 3363 1000
Mail: kab@kab-bolig.dk

KATTEPROJEKTET
Blokrådets projekt vedrørende
vilde /bortløbne katte.
Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tamkatte koster 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
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
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:
Ellinor Jensen
tlf.: 2143 1642

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.
Købmænd: Seref og Ergin

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.
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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103,52 kr./md
299,12 kr./md
398,03 kr./md

Abonnement betales kvartalsvis forud.

0900 – 1900
1000 – 1800

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: 6912 1212
YouSee
telefon: 8080 4040
www.yousee.dk

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).

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

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.

KALENDER FOR MARTS 2015
Dato Begivenhed

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.400
Farum Midtpunkt
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16.03.15 kl. 18 :
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 481, der udkommer 26.03.15.
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!
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