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Den milde vinter redder os – men husk at skrue ned!
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Har vi nået grænsen for vandbesparelser?
Referat af Blokrådsmødet 7. april 2015
Gråspurvene kan godt klare sig uden din fjernvarme
Praktiske oplysninger

Super legeplads
Af Simon og Emil, børnebørn, 106F

Foto: Berit, 141E – fra indvielsen af Aktivitetsparken 14.03.2015

Hvor er alle børnene i Farum Midtpunkt heldige. Nøjj for en legeplads
I har fået!

plads, og han kunne da bruge et
hundetoilet. Manden sagde: ”Hold
din kæft, møgunge!”.

Vi var så heldige at være på besøg i
påsken, og vi havde medbragt vores
løbehjul, så der blev rigtig leget.

Men vi er ikke møgunger, bare Simon og Emil på 8 år, gæster hos vores bedsteforældre, Inger og Torben
i nr. 106F.

Klatrevægen var også rigtig sjov,
men der stod en mand med sin
hund og tissede i et hjørne. Simon
sagde til ham, at det var en lege-

NB: Vores morfar havde købt bolde
til fodboldspillet på ejendomskontoret, så det fik vi også prøvet …

– super!!
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Velkommen i Farum Dartklub
Af Jan Sigberg, formand
Farum Dartklub blev stiftet i 1987
og har siden da haft til huse i Farum Midtpunkt.
Her er der plads til både nye og øvede spillere – og du er meget velkommen hos os. Der er ikke noget
krav om medlemskab fra start af, da
du skal have lov til at finde ud af
om klubben og dartsporten er noget
for dig.
Farum Dartklub er medlem af
Dansk Dart Union. I øjeblikket stiller vi med et hold i Danmarksserien
samt et i Kval. rækken. Vi stiller også et 3-mandshold i lokalturneringen. Mange af medlemmerne stiller

endvidere op i diverse
stævner og venskabsturneringer.
Farum Dartklub har et spillelokale
med 5 baner og sofagruppe (losers
corner) , samt opholds/fællesrum.
Fast træningsdag er mandage fra kl.
1900.
Vi gør meget for at du som ny i
klubben vil føle dig velkommen. Er
du interesseret i at høre mere så
kontakt os på farumdart@hotmail
.dk eller på telefon 20 87 19 80
(Formand, Jan Sigberg).
Vi glæder os til at se dig i Farum
Dartklub.


Information om varmefordelingsmålere
Af Brunata a/s
Vi har konstateret, at nogle varmefordelingsmålere i Farum Midtpunkt
ikke automatisk overfører oplysningerne om varmeforbruget til os.
Målerne registrerer helt som de skal
og gemmer forbruget, men de sender ikke oplysningerne om forbrugsdata videre til Brunata.
De manglende forbrugsoverførelser får ingen betydning for 2014
varmeregnskabet
Da vi alligevel skal ind i alle boliger
for at aflæse vandmålerne manuelt,
vil vi samtidigt aflæse de varmefordelingsmålere, vi ikke har forbrugsdata på.
Vi vil derfor i lighed med tidligere år,
advisere om den årlige aflæsning i
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løbet af maj/juni måned.
Vi kommer og udskifter
målere i løbet af 2016
Da Farum Midtpunkt har planer
om, at samtlige målere – både varme- og vandmålere – skal kunne
fjernaflæses on-line fra 2016, er det
aftalt at vi uden beregning udskifter
alle varmefordelingsmålere næste
år, samtidigt med at I overgår til online fjernaflæsning.
Nærmere information om dette følger i starten af 2016.
Vi beklager ulejligheden og takker
på forhånd for samarbejdet.
Med venlig hilsen
Brunata a/s



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 lå så tæt på budgettet,
som vi næsten kan komme, men
graddagekorrigerer vi, har der
været et merforbrug på 16 %.

MWh

2500

2000

1500

1000

500

0
JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i marts var på
Budgettet for marts var på
Merforbruget var således på
Fjernvarmeforbruget i marts svarede
ret nøje til budgettet, men graddagekorrigerer vi, har der været et merforbrug på 16 %.
Ser vi på de seneste 3 måneder i
forhold til sidste år, får vi:
2014
2015 Forskel
Jan.: 3.074 MWh 3.570 MWh +16 %
Feb.: 2.792 MWh 3.183 MWh +14 %
Mar: 2.333 MWh 2.868 MWh +23 %

2.475 MWh (megawatt timer)
2.474 MWh
1 MWh
Alle tre måneder er graddagekorrigeret, for at vi kan sammenligne.
Stigningen den seneste måned virker foruroligende, og tanken falder
naturligt på måske færre tomme lejligheder. Når vi ser på vandforbrugene, er der dog intet her, der bekræfter denne formodning.
Der er således al mulig grund til at
have fokus på fjernvarmeforbruget.
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
BR-FU REPRÆSENTATION
For perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016 har husmødet i blok 16 valgt
Erik/80F til at repræsentere blokken i Blokrådets Forretningsudvalg.
FC NORDSJÆLLAND INVITERER OS TIL SUPERLIGAFODBOLD
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
BENYT DEN KOMMUNALE GENBRUGSSTATION
Hvis du og dine naboer benytter Genbrugsstationen kan vores gårdmænd
bruge mere tid på almindelig vedligeholdelse af Farum Midtpunkt.
Genbrugsstationen på Gammelgårdsvej 79 ligger få minutters gang/kørsel fra
Farum Midtpunkt.
Genbrugsstationen er åben alle ugens dage i tidsrummet 10-18.
Genbrugsstationen har personale, der kan vejlede dig om sortering af dit affald.
For yderlige information se: http://www.furesoe.dk/affald

Gå ikke glip af et smil og en venlig bemærkning:
Aflever fremover dit affald på Genbrugsstationen
– undtaget er almindeligt køkkenaffald og lignende.
Det skal i de runde affaldsbeholdere/molokker der står på stamvejene ud for
indkørslerne til P-området i din blok.
FORÅRSRENGØRING
I maj måned spules spindeltrapper efter en fastlagt turnus. Herudover foregår
almindeligt renholdelses- og vedligeholdelsesarbejde.
UDSKIFTNING AF RÅDNE PLANTEKASSER
Desværre kan vi – af budgetmæssige årsager – ikke imødekomme ønsker om
udskiftning af plantekasser, som er intakte.
Hvis dine nuværende plantekasser er rådne og ved at falde skilt ad, leverer
vi selvfølgelig erstatningsplantekasser, men ventelisten er desværre lang.
Hvis du selv har mulighed for at skifte dine rådne plantekasser, tilbyder vi
levering af samlede plantekasser foran din dør.
Leveringstiden fra vi modtager bestillingen er 1 uge.
Med leverancen følger presenning til at lægge jorden på samt sække til de
gamle kasser.
Hvis du ikke selv kan transportere de gamle plantekassebrædder til Genbrugsstationen, tager vi os af bortskaffelsen. Vi skal blot have besked om
hvornår poserne med de rådne kasser kan afhentes på din bopæl
EJENDOMSKONTORET HAR LUKKET
FREDAG DEN 15. MAJ (DAGEN EFTER KRISTI HIMMELFART)
Der er udvidet åbningstid
Mandag den 18. maj:
Personlig betjening 8.00 – 10.00 samt 14.00 – 18.00
Telefon tid 12.30 til 13.30
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
BOLIGOMBYGNINGER

I Vestblok A sker indflytning i etaper
henholdsvis den 1. juli, 1. september og 1. november.
Entreprenør: Ole Jepsen
Rådgiver: Dominia A/S
PCB-RENOVERING

Projektet fortsætter som planlagt.
Samlet er der i dette projekt ombygget 86 familieboliger og 21 ungdomsboliger – i alt 107 boliger. Når
projektet er gennemført, vil der være
107 nye familieboliger med et areal
på 63 - 99 m2.
I terrassehusene er der blevet ombygget 50 E/F boliger, til 50 nye toplans boliger på henholdsvis 99 m2
(23 stk) og 87 m2 (27 stk) og 25 nye
et-plans boliger på henholdsvis 61
m2 (7 stk), 73 m2 (9 stk) og 85 m2 (9
stk). Der er også ombygget 12 stk 1rums boliger til 8 nye 3-rums boliger på 80,5 m2, og 3 stk 1-rums boliger er udvidet med et fællesrum til
3 nye boliger på 87 m2.
I Vestblok A er 21 ungdomsboliger
sammenlagt
med
21
stk
2rumsboliger, så der fremover vil være 21 nye 3-rumsboliger på 81 m2.
Ombygningerne i terrassehusene er
ved at nå deres afslutning. Der flyttes ind i maj og juni måned i den
sidste etape, som er blok 11, 14, 15,
og 16.
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Foto: Berit/38S – Blok 41 under renovering

Der var indflytning i blok 43 den 1.
april 2015, og den forløb godt.
Grønningen mellem blok 43 og 44 er
ved at blive beplantet her i forårsmånederne, mens de sidste grønninger vil blive beplantet til efteråret. Der vil senere komme et stiforløb på tværs (nord-syd) gennem
afdelingen, og det vil løbe mellem
blok 42 og 43. Imidlertid vil den
planlagte beplantning blive gennemført først, og derefter vil der blive
tilpasset til det nye sti-forløb. Hvis
der skulle blive brug for at flytte
planter, vil de blive brugt andre steder i afdelingen.
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
LAVTAGE

ningsaffald i byggecontainerne, giver
det masser af ekstraarbejde til både
entreprenør og afdelingens ansatte,
der skal sortere affaldet – og det fordyrer sagen.
Entreprenørfirmaet Adserballe &
Knudsen A/S vil gerne invitere alle
interesserede beboere til at se,
hvordan tagudskiftningen sker. Du
vil høre mere herom senere.
Projektet forløber som planlagt, og
tagarbejdet vil være afsluttet til oktober.

Foto: Berit/38S – Jord i nye plantekasser

Der arbejdes nu med tagudskiftning
i blok 23 og 24. Stilladsopsætning
er begyndt ved blok 21 og 22.
Der holdes informationsmøder i
Servicecentralen om tagudskiftningen 4-6 uger før arbejdet starter i
blokken. Der holdes informationsmøde for blok 11 og 14 onsdag den
27. maj 2015 kl. 17.30 – 19.00.
I hele byggeperioden vil der være
ekstra trafik på stamvejen. Lastvogne med stillads vil ofte være parkeret langs stamvejen mellem blokkene, og tit vil der være kraner, der
hejser materialer og stillads op. I
korte perioder vil det være nødvendigt at spærre stamvejen i begge
spor, men langt størstedelen af tiden vil der kun punktvis været
spærret i et spor. Vi takker på forhånd for din tålmodighed.
Langs stamvejen er placeret byggecontainere. De er til byggeaffald og
ikke til dit almindelige husholdningsaffald – det skal som sædvanlig afleveres i den nedgravede Molok
beholder. Hvis du placerer hushold-

Arbejdet med isoleringsvæggene forventes færdigt i midten af maj måned. Der er udført undersøgelser og
stikprøvekontrol af væggene – der er
ikke modtaget rapport endnu.
Entreprenør:
Adserballe & Knudsen A/S
Rådgiver: Rambøll



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

kr. 12.506.351,kr. 13.579.338,kr. 1.072.987,-

Det fortsat milde vejr har sørget for,
at overskuddet på a conto varmeregnskabet er holdt intakt.
– Og heldigvis for det, for hvis vi
graddagekorrigerer vores forbrug, har
vi i marts måned brugt 16 % mere
end vores budget tillader.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Så stor er Farum Midtpunkt
Af Niels, 112E
Husk Farum Midtpunkt er en stor
virksomhed, vores årlige omkostninger løber op i 156 mio. kr. Det
kræver en visionær og dynamisk ledelse, hvis en så stor virksomhed
skal klare fremtidens udfordringer.
Har vi det i FM?
Vi har ”Blokrådet” hvilket svare til
en bestyrelse, men BR kan ikke stilles til ansvar for hverken forkerte
eller manglende initiativer eller beslutninger.
FM har ikke en direktion, vi har et
BR-FU uden beslutningskompetence. Vi køber administration fra KAB,
men de skaber ikke en visionær og
dynamisk ledelse. Hvad kan Furesø
Boligselskab, trods million betaling
er det svært at få øje på.
Ansvaret har Blokrådet, det forplig-

ARBEJDSKØRSEL
Der er arbejdskørsel på alle stamveje.
Se dig godt for, når du færdes i
parkeringsområdet og på stamvejen.
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tiger, men hvor mange af os har haft
et økonomisk driftsansvar for så
stor en virksomhed?
Hvis det skal lykkes for Blokrådet at
bidrage positivt til driften af Farum
Midtpunkt, så er det nødvendigt at
husmøderne og deres BR-repræsentanter påtager sig det ansvar, at
sætte sig ind i rejste BR-sager, ved
at spørge ind til emnet, indtil de forstår sagen og først derefter træffe en
beslutning.
Markedsføringsudvalgets BR-sag om
en ekstern Facebook platform med
en timelønnet redaktør blev vurderet som en popsmart unødvendig
ide, trods det faktum at alle lidt
større virksomheder benytter netop
denne kommunikations platform.
Strukturgruppens BR-sag om indkøb af en intern debat- og kommunikations platform indeholdt en web
adresse og en mail adresse, så beslutningstagerne kunne indhente
ekstra oplysninger. Der var 13
unikke brugere der gik ind på web
adressen, om der var andre end udvalgsmedlemmerne er tvivlsomt.
Hvis FM beboer (virksomheds) demokrati skal sikre bebyggelsens
fremtid, bliver vi som lejere nødt til
at tage et medansvar. Det kræver
engagement, men også en demokrati struktur, der flytter beslutningsprocessen væk fra tilfældighedernes
”lade stå til” kultur, til en bevidsthed om, at vi i fællesskab kan og vil
skabe den nødvendige fremdrift for
Farum Midtpunkt.


Sådan ser en lavtagerenovering ud
Af Berit, dengang beboer i blok 24

Blok 24 er overdækket, og arbejdet
er gået i gang i nord-enden

Der er gang i gasflasken, når det hele skal tætnes

Græs, jord og isolering fjernes fra
taget over 141D

Vækstunderlag(?) og sedum-måtter
ligger på rad og række

Et tykt lag isolering, nyt tagpap og
nyt ovenlysvindue

Sedum-måtter lægges ud på taget
over 141D
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Vi venter på en ny leverance af sedum-måtter

Den ”voldsomme Volvo” med jord og
aftagelige etager er parkeret lige
uden for terrassedøren

Det tog en uges tid – men så gik det
også hurtigt

Der er sat nye plantekasser op, som
skal fyldes med jord
12

Og så bli’r der skovlet og skovlet og
skovlet på en regnvåd martsdag

Og til sidst bliver terrasseadskillelserne sat på plads.
Tak til alle de flinke folk, som renoverede tagene, og som lod mig tage billeder
af dem … selv om man egentlig ikke må gå ud på terrassen, mens de arbejder.
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 482.a:
Nedsættelse af Boligudvalg
Forslagsstiller: Gerd, 206G
Blokrådet nedsætter et boligudvalg
med følgende arbejdsområde:
Boligudvalget (BOU) arbejder ud fra
Lov om Almene Boligers regler om
henholdsvis
 Vedligeholdelse og istandsættelse
af boligen
 Råderet i boligen
 Installationsret i boligen
BOU skal følge op på nye love og
bekendtgørelser på området og sikre
opdatering af Farum Midtpunkts
reglementer for ovennævnte områder.
BOU arbejder tæt sammen med driften om den praktiske udførelse af og
opfølgen på de forskellige regler og
rettigheder. Dette kan bl.a. medføre,
at udvalgsmedlemmer kan deltage i
ind- og fraflytningssyn, hvor man
som beboer er flue på væggen og
først efter synet taler med driften
om sagen.
BOU er aktivt medbestemmende
omkring diverse tiltag i boligerne, fx
valg af køkkentyper, køkkenudstyr
og hårde hvidevarer. BOU stiller
sammen med driften krav til, hvilken standard der ønskes for vedligehold mm.
BOU skal skrive blokrådssager om
ændringer i de individuelle moderniseringer eller råderets-tiltag i boligerne.
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BR-MØDE 482

KORT:
Boligudvalget beskæftiger sig bl.a.
med vedligeholdelse af boligen i boperioden, med moderniseringer, råderet, vedligehold, installation og
husorden.
Desuden kan BOU medlemmer være
bisiddere ved ind- og udflytninger,
samt ved klagesager vedrørende boligens stand.
BOU er et åbent udvalg under
Blokrådet i Farum Midtpunkt og
forpligter sig til regelmæssigt at give
tilbagemeldinger til blokrådet om
udvalgets arbejde.
Hvis udvalget nedsættes, bliver første møde d. 11.05. kl. 18.30
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet nedsætter et boligudvalg
med ovenstående arbejdsområde.
BR-sag 482.b:
Husmødets dispositionskonto –
familieboligerne i blok 12 & 13
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
I forbindelse med ombygningen af
blokkene 12 og 13 blev begge blokkes dispositionskonto sat i bero, eftersom der ingen beboere var tilbage
i blokkene. På det tidspunkt havde
ingen taget stilling til den efterfølgende fordeling af indeståendet fra
blok 12 & 13’s dispositionskonti.

BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 482

Midler, som tilhørte husmøderne
og derfor som sådanne øremærket
til sociale formål i de pågældende
blokke. Ingen af beboerne, der var
”tvunget” til at forlade deres blok,
benyttede lejligheden til at feste
pengene op: det krævede også en
husmødevedtagelse, og ingen var så
egoistiske, at de greb denne mulighed.
Heldigvis er beboerne i Farum
Midtpunkt gennemgående socialt
ansvarlige, og nu er tiden inde til at
blokrådet beslutter ”formuens” sociale investering.

nedenstående fordelingsmodel, hvor
pengene fordeles ud fra antallet af
boliger.

Fakta
Dags dato indestår på husmødets
dispositionskonto for den gamle
blok 12 konto ........... 126.371,87 kr.
For blok 13’s vedkommende indestår ............................94.794,36 kr.

For at undgå påvirkning fra variationen af tomme lejligheder, når vi ser
på udviklingen i forbruget, ser vi på
gruppen af blokke, som ikke er berørt
af PCB-renoveringen og plejehjemsbyggeriet.

Blok 12 har, før den blev opdelt,
haft flere familieboliger end blok 13.
Til gengæld vil blok 12 fremover kun
have 17 familieboliger: seniorbofællesskabet Toppunktet. Blok 13 vil
fremover have flere familieboliger
end blok 12, i alt 20 familieboliger:
seniorbofællesskabet Top 13 med 12
boliger samt 8 familieboliger.
Hvis Toppunktet får pengene fra
den gamle blok 12 ubeskåret, sker
der en forfordeling i forhold til Top
13 og familieboligerne.
Blokrådets Forretningsudvalg indstiller derfor til blokrådet, at indeståender på de 2 blokkes dispositionskonti lægges sammen og herefter
fordeles på 3 dispositionskonti efter

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. marts 2015:
Juni 06 – mar. 07:(ref.)
Juni 13 – mar. 14:
Juni 14 – mar. 15:

178.136 m3
110.066 m3
112.365 m3

Mængderne er de faktiske vandforbrug for hele Midtpunktet.

Da vi ikke udførte vandstatus pr. 28.
feb., ser vi ved sammenligningen
med sidste år forbruget over 2 måneder.
Herved får vi:
Besparelse i feb.+mar. i
år i forhold til feb.+mar.
sidste år:

ca. 4 %

Besparelse i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 10
måneder sidste år:

ca. 1 %

Besparelse i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 10
måneder i referenceåret:
ca. 25 %
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 482

Toppunktet: ........... 101.616,91 kr.
Top 13: ..................... 71.729,52 kr.
Familieboligerne: .... 47.819, 68 kr.

blevet enige om at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. maj 2015.

Huslejekonsekvenser:
Ingen.

Blokrådets medlemmer i repræsentantskabet: Niels/112E, Oskar/10I,
Stig/449A, Vibeke/260D samt Esben/275D

Afstemningstema:
Blokrådet vedtager ovenstående fordelingsmodel.
BR-sag 482.c:
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Furesø Boligselskab
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg

Blokrådets repræsentanter i organisationsbestyrelsen:
Gerd/206G,
Erik/80F, Thomas/143F og Michael/452D
På dagsorden er foruden valg af dirigent nedenstående forslag til vedtægtsændring.

Blokrådets forretningsudvalg har
erfaret, at organisationsbestyrelsen
på et seminar den 7. marts 2015 er
Nuværende

Forslag

§ 4, Stk. 2
Repræsentantskabet består af Boligorganisationens bestyrelse og 8 repræsentanter for afdelingsbestyrelserne jf.
§§ 10 og 13.
De afdelingsvalgte medlemmer i repræsentantskabet vælges som følger:
Nordvænget I, Nordvænget II og
Sportsvænget vælger hver 1 medlem.
Farum Midtpunkt vælger 5 medlemmer. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere
eller myndige husstandsmedlemmer til
boliglejere i den pågældende afdeling.
Ansatte i boligorganisationen kan ikke
vælges til repræsentantskabet. Formanden for boligorganisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.

§ 4, Stk. 2
Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse og 8 repræsentanter for afdelingsbestyrelserne jf.
§§ 10 og 13.
De afdelingsvalgte medlemmer i repræsentantskabet vælges som følger:
Nordvænget I, Nordvænget II, Sportsvænget, Svanepunktet og Skovvang
vælger hver 1 medlem. Farum Midtpunkt vælger 3 medlemmer. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Ansatte i
boligorganisationen kan ikke vælges til
repræsentantskabet. Formanden for
boligorganisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.
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Nuværende

Forslag

§ 10
Organisationsbestyrelsen består af 7
medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen
efter følgende indstilling: Nordvænget I
indstiller 1 medlem, Nordvænget II
indstiller 1 medlem og Farum Midtpunkt indstiller 4 medlemmer til valg
til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige
husstandsmedlemmer. Ansatte i boligorganisationen kan ikke vælges til bestyrelsen. 1medlem samt 1 suppleant
udpeges af Furesø Kommune. Øvrige
suppleanter vælges først, når der opstår behov herfor, og der indkaldes da
til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

§ 10
Organisationsbestyrelsen består af 7
medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen
efter følgende indstilling: Sportsvænget,
Nordvænget I, Nordvænget II og Skovvang indstiller i fællesskab 3 medlemmer. Farum Midtpunkt og Svanepunktet
indstiller i fællesskab 4 medlemmer til
valg til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige
husstandsmedlemmer. Ansatte i boligorganisationen kan ikke vælges til bestyrelsen. Der vælges ikke suppleanter.
Hvis der opstår behov for supplering af
0rganisationsbestyrelsen, indkaldes
der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med suppleringsvalg på
dagsordenen.

§ 13
Hvert år afholdes inden 3 måneder før
næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i
hver afdeling. I en ny afdeling afholdes
afdelingsmøde første gang inden 6
måneder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det
første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens
bestyrelse. Indkaldelse skal ske med
mindst 4 ugers varsel ved brev til
samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for
afdelingsmødet samt dagsorden.

Blokrådets Forretningsudvalg mener, at ovenstående vedtægtsændringer kræver en forudgående drøftelse i blokrådet. Hvis vedtægtsændringen godkendes, vil organisati-

onsbestyrelsen fremover udelukkende bestå af bestyrelsesmedlemmer der er internt valgt: det vil sige
valgt af og blandt beboerne i Furesø
Boligselskab.
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Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt – især set i perspektiv
af Boligselskabets størrelse og samarbejde med Furesø kommune – at
lukke af for bestyrelsesrepræsentation.

ter i organisationsbestyrelsen ikke
kan stemme for uden blokrådets
opbakning, og vi forholder os undrende til hastværket med at få
denne sag stemt igennem i repræsentantskabet.

Blokrådets Forretningsudvalg vil
gerne have en drøftelse i blokrådsregi af, hvorfor man vælger at udelukke ekstern repræsentation i organisationsbestyrelsen og hvorfor
lige nu? Vi mener, at netop denne
vedtægtsændring har så vidtgående
omfang, at blokrådets repræsentan-

Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet pålægger sine repræsentanter i Furesø Boligselskab at
stemme nej til ovennævnte forslag
til vedtægtsændring.

DE SKAL VISE LEGITIMATION
Af BR-FU & EJK

Alle der arbejder for Farum Midtpunkt (ansatte og tilknyttede håndværkere) har letgenkendelig billed-legitimation.
Forlang altid at se legitimation før du lukker håndværkere ind i din bolig.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 481 7. april 2015

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra marts 2015
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Bevillinger til Markedsføringsudvalget
b. Bevilling til blok-ambassadører
6. Eventuelt

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

(afstemning:)
(A & B: 13/17/1)
(trukket)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Gerd
Tove
Martha
Martin
B
Pia
C
Oskar
11
Steffen
Kirsten
12

Adr. Telefon
206G
201G
205B
214F
20D
10I
31C
34F
Under ombygning

13

Blok Navn
25
Bo
Merete
31
Charlotte
32
Niels
Leif
33
Vibeke
Inge
36
Michael
Steffen
41
42

14
15
16
21
24

Ingvar
Per
Thomas
Erik
Inger
Torben
Thomas
Berit

55E
70E
68D
80F
106F
106F
143F
141E

44
45
46

Adr. Telefon
154A
154A
239A
253F
242B
260A
262A
294D 40714157
300B 53122157

Under renovering
Gert
Søren
Merete
Stig
Tine
Michael

438A 21492355
436A
442D
449A
452D
452D

Gæster:
Ingen
Uden stemmeret:
Driftschef Frank Carlsen, KAB

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

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.

uden
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3. Godkendelse af
referat fra marts 2015
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger: flg. indsigelse

med

Referat BR-sag 480.f:
Systemleje af modulet Mødestedet i
programmet Beboerdemokrati 2.0
Strukturudvalget finder at det sidste
afsnit af referatet indeholder referentens egne eller andres subjektive meninger, der mangler en rimelig og velbegrundet gengivelse af den førte debat.
Følgende påstand bedes dokumenteret: Afsnittets konklusion om at den
væsentligste indvendig, fremført af
flere, var bekymringen for at uvedkommende (på samme måde som på
Facebook) kunne blande sig i debatten
og at netop dette argument ville medføre meget større omkostninger end
anført i BR sagen.
Årsagen til at BR sagen ikke blev
vedtaget har Strukturgruppen selv belyst i det i bladet bragte mødereferat.

Bænken – der er 180 cm lang – er
fremstillet af træsorten azobè. En
træsort, der i folkemunde også er
kendt som rødt jern træ. Bænkens
træværk er rester af 50 år gammelt
bolværk fra havnene i Korsør og Kalundborg. Fod/ryglænet er fremstillet
af galvaniseret stål. Bænken opsættes
ved Servicecentralen.

Med venlig hilsen Strukturudvalget
ved Niels 112E
PS: Der er forskel på et referat og et
resumé, det er vigtigt at bemærkningerne omkring en sagsbehandling er
tydelige og korrekte, dette for senere
at forstå baggrunden for en beslutning.

Furesø Boligselskabs årlige pensionistskovtur
Traditionen tro inviteres pensionisterne i Farum Midtpunkt, Nordvænget og Sportsvænget til en tur ud i det
lysegrønne. I år afholdes turen fredag
den 29. maj – mere herom i Midtpunktet 482.

4. Meddelelser og debat

Nyt fra Dartklubben og LitraX
Ved møde med BR-FU den 23. marts
2015, har Farum Dartklub tilkendegivet at den fremover vil være mere
informativ om klubaktiviteterne.
I næste nummer af Midtpunktet vil
klubben kort orientere om, hvad den
blandt andet kan tilbyde beboere i
Farum Midtpunkt med interesse for
Dartsporten. Klubben har 13 medlemmer – hvoraf 2 er bosiddende i Farum Midtpunkt.

4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret
40 års jubilæumsgave til Farum
Midtpunkt fra Furesø Boligselskab
Furesø Boligselskab har skænket Farum Midtpunkt et markant og funktionel møbel med tilhørende bålsted.

20

Bålstedet vil dog kun blive benyttet
ved særlige begivenheder – eksempelvis Åbent Hus arrangementer.
Tusind tak for den flotte gave, som vi
glæder os til at modtage.

Generalforsamling blev afholdt 23.
februar 2015. Årligt kontingent 600
kr. – fast træningsdag hver mandag.
LitraX har 16 medlemmer – hvoraf 9
er bosiddende i Farum Midtpunkt.
Generalforsamling forventes afholdt
i april/maj 2015. Årligt kontingent
400 kr. – ingen fast mødedag, men
man mødes 3-4 gange månedligt.
Ingen af klubberne betaler husleje
eller forbrugsudgifter til varme, vand
og el.
Debat:
Gerd/206G – klublokalerne er forbeholdt beboere i Furesø Boligselskab.
4.c Andre udvalg
Boligudvalget
Da udvalget pt. er nedlagt foreslår
Gerd, at første udvalgsmøde flyttes
fra onsdag den 15. april til mandag
den 11. maj kl. 18.30 i Servicecentralen.
Til BR-møde 482 den 5. maj er indgivet en BR-sag fra Gerd/206G. Sagen omfatter oprettelse af et Boligudvalg og en beskrivelse af udvalgets
arbejdsopgaver.
Renovering af indre gangstrøg i
Nygård-, Bybæk- og Paltholmterrasserne?
BR-FU har ved opslag indkaldt til
ARBEJDSGRUPPEMØDE
NR.
1
TORSDAG 16. APRIL 2015, KL. 19.
Desværre er en vigtig nøgleperson –
nemlig Frank Carlsenforhindret i at
deltage i mødet.
BR-FU foreslår derfor at mødet flyttes til torsdag den 23. april 2015, kl.
19 i Servicecentralen.
Status udlejning
Blok 43:
Indflytningen pr. 1. april forløb godt –
ingen ledige boliger.

Toppunktet:
De første beboere flyttede ind 1. april.
16 boliger udlejet pr. 1. april. 1 til
indflytning 1. maj.
Debat:
Berit/Toppunktet – roste ejendomskontoret for en god indflytning, men
mangellisten er omfattende.
Charlotte/gammel blok 12 beboer erindrede, at hun og øvrige tvangsdeporterede beboere var blevet lovet en
fremvisning af blokken, inden de nye
beboere flyttede ind.
Gerd/Bygherrefølgegruppen og Frank
/KAB beklagede, at det desværre ikke
kunne lade sig gøre.
Årsag: forsinkelser i det omfattende
byggeri har udelukket muligheden for

ENERGIHJØRNET
Gråspurve har ikke brug
for fjernvarme!
Lad ikke din dyrt betalte fjernvarme forsvinde ud gennem døre og vinduer!
Det er nu den årstid, hvor vi åbner
døre og vinduer for at lade forårets
friske luft komme ind til os.
Men udeluften er ofte koldere end
temperaturen inde. Det reagerer vores termostatventiler på, hvis vi ikke
har lukket dem helt i.
… Og det koster varme!
Så husk at skrue ned for termostaterne, før du lukker foråret ind.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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at invitere til rundvisning.
Pleje-/rehabiliteringsdelen af ”blok
12” blev overgivet til kommunen 17.
marts 2015.
Berit/Toppunktet – ”gamle blok
12’ere” vil om et stykke tid blive inviteret til Åbent hus i Toppunktet.
Svanepunktet:
Beboerne flytter ind i juni måned
2015, oplyste Gerd/Bygherrefølgegruppen.
5. Blokrådssager
BR-sag 481.a: Bevillinger til Markedsføringsudvalget
Ingvar/beboer i blok 14 og forholdsvis
ny FM-beboer – undrede sig over BRsagen:
På sidste BR-møde nedstemte
blokrådet et næsten tilsvarende forslag fra Strukturudvalget, hvor debatten overlades til flygtige medier.
På husmødet i blok 14 drøftede vi
BR-sagen fra Strukturudvalget indgående, og argumenterne dengang for at
stemme imod forslaget rykker denne
sag næppe ved. Vi har ikke holdt
husmøde denne gang, men følger jeg
argumenterne fra dengang, skal jeg
stemme nej til sagen.
Herefter drejede debatten sig om demokratisk repræsentation, erfaringer
fra foreningsarbejde og anvendelse af
sociale medier i forhold til fysisk tilstedeværelse. Et par kritiske indlæg
om informationsniveauet på www.
farum-midtpunkt.dk
foranledigede
forslag om, at pengene går til hjemmesiden frem for knopskydning.
Tine & Michael fra Markedsføringsudvalget forklarede, at Facebook er et
fantastisk medie til styret reklame.
Thomas/Markedsføringsudvalget
–
det handler om en udadvendt strategi
og om at møde folk, hvor de færdes:
80 % af danskerne er på Facebook.
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Gerd/blok A’s husmøde har konstateret, at de 5 nuværende Facebook
grupper fungerer godt. Og hvad angår
BR-sag 481.b er det chokerende, hvis
vi skal betale folk for at udtale sig positivt om Farum Midtpunkt.
Afstemning:
Tema A: Afvist med 13 stemmer for,
17 imod, og 1 undlod at stemme.
Tema B: Afvist med 13 stemmer for,
17 imod, og 1 undlod at stemme.
BR-sag 481.b: Bevilling til blokambassadører
BR-sag 481.b – udsættelsesforslag
Blok 21 valgte på sit husmøde den 1.
april 2015 at fremsætte et udsættelsesforslag til BR-sag 481.b således at
idegrundlaget tydeliggøres, herunder
en mere specifik opgørelse over hvorledes de 100.000 kr. skal anvendes.
At beløbet er budgetlagt betyder ikke
det er gratis. Spørgsmålet om lovligheden i at kunne få udleveret oplysninger om indflytning af nye lejere i
den enkelte blok er vigtigt. Det er oplyst at en afgørelse er på vej, den afgørelse bør vi afvente.
På denne baggrund anmoder vi BR
om at stemme for udsættelsesforslaget.
Med venlig hilsen blok 21.
BR-sagen foranledigede en meget omfattende debat om BR-repræsentation, antallet af deltagere i husmøderne, beboerdemokratiets form og
afstemningsformer.
Ingvar/blok 14’s indlæg var tankevækkende, og forhåbentlig vil han og
en del af debattørerne efterfølgende
skrive indlæg til Midtpunktet om deres oplevelser af at være nye i Farum
Midtpunkts beboerdemokrati.
Under debatten fortalte flere BRrepræsentanter, at man i deres blok
har udarbejdet små orienteringsfolde-

re målrettet nye beboere. Et problem
kan dog bestå i at følge med i perioder, hvor der er hyppige udskiftninger
af lejere i en blok.

Hvortil Gerd/206G – bemærkede, at
der er travlhed med andre opgaver
”så snart de får tid bliver det kørt
grus på stien”

Flere erindrede, at for år tilbage lå der
lister til BR-møderne, hvor BR-repr.
kunne se, at bolig xxx i blok xx har
skiftet lejer.
Listerne vil fra BR-møde 482 igen
være fremlagt på BR-møderne, dog i
anonymiseret version, idet kun lejlighedsnummeret og angivelse af blok vil
fremgå af listen – ref. bemærkning.

Per/70E – Vejområdet mellem Aktivitetsparken og kunstgræsbanen er
dødens farligt – et barn løber ud efter
en bold og … Hvorfor er der ikke lagt
bump ud.

Under debatten blev udtrykt en del
kritik af sagsfremstillingen samt økonomien i sagen.
Kirsten/blok 11 – Hvad går uddannelsen af blokambassadørerne ud på?
Hvor store er gaverne ville en anden
vide?
Tine/forslagsstiller fra Markedsføringsudvalget nævnte, at der var tale
om symbolske gaver – en blomst til
ca. 10 kr. og lignende.
Hun undrede sig over debatten, da
forslaget om blokambassadører blev
debatteret og vedtaget for et år siden
af blokrådet.
Martin/214F – helt grundlæggende
er, at vi siger nej til en parallelstruktur, eftersom blokstrukturen er velfungerende.
Debatten udmundede i, at Markedsføringsudvalget – på opfordring fra
flere BR-repræsentanter og egne udvalgsmedlemmer – trak sagen inden
udsættelsesforslaget fra blok 21 kom
til afstemning.

Gerd/følgegruppen – Vi undrer os også over at ”skildpadderne” ikke er
monteret. Vi havde forventet allerede
ved indvielsen af Aktivitetsparken, at
der var lagt bump på vejbanen mellem de to områder.
Michael/452D – Ros til ejendomskontoret for hurtig oprydning efter påsken. Kedeligt at folk ikke bruger
Genbrugsstationen til affald – det flød
foran containerne i MP med flyttekasser mv.
Det er også uheldigt at de unge
mennesker smadrer cola-flasker på
banen ved aktivitetspladsen.
Flere fra salen udtrykte ros over ejendomskontorets hurtige oprydning.
Frank/driftschef – takkede for de rosende ord til ejendommens driftspersonale. Vi er pt. meget belastet af projekterne og ser frem til at få dem afsluttet i løbet af 2015. Når byggefirmaernes containere er væk, går vi i
gang med at arbejde på etablering af
en bedre affaldssortering.
Thomas/143E – erindrede om, at næste møde i Markedsføringsudvalget er
15. april, alle er velkomne til mødet.

Afstemning: Trukket
6. Eventuelt
Charlotte/239A og hundeejer – savner stadig at få kørt grus på stien på
Birkhøjmarken.

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 2423 4106
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat
mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
(se datoer i kalenderen s. 27)
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 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: 6912 1212
eller læs bloggen:
http://bolignet.farum-midtpunkt.dk
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

0900 – 1800
1000 – 1400

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Personlige henvendelser:
Mandag og torsdag:
Tirsdag og fredag:
Onsdag:

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket

Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:

1230 – 1330

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

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

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

(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)

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

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.

00

13

00

– 18

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:
Jan Sigberg
telefon 2087 1980

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:
Finn Christensen
tlf.: 5263 1651

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

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405

Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:

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 Baran

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.

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

POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

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

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

KALENDER FOR MAJ 2015
Dato Begivenhed

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

Tidspunkt

Sted

1.
2.
3. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

4. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

5. BR-møde

19:30

SC

6. BUU

19:00

SC

11. BOU (1. møde) 18:30

SC

7.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 482 OG 483
MP 482 husstandsomdeles 28.04.15
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.400
Farum Midtpunkt
00

13.05.15 kl. 18 :
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 483, der udkommer 28.05.15.
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, 38S
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!

8.
9.
10.
12.
13. Frist for MP 483

18:00

SC

14.
15.
16.
17. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

18. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

19. TMU

16:30

SC

20. MFU

19:30

SC

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. MP 483

Husstandsomdeles

29.

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

30.
31. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

27

