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Fuglelivet i Farum Midtpunkt
Af Hans, Friarealudvalget

Mandag den 8. juni kl. 19:00

Foto: Hans, 38 2. R

Biolog Thomas Vikstrøm – fhv. Farum Midtpunktbeboer – vil traditionen tro
guide os rundt i bebyggelsen for at se og lytte til vores fugle.
Vi starter
kl. 1900 ved Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Turen forventes at tage 1½ til 2 timer. Tilmelding er ikke nødvendig.
Turen er ikke velegnet for dårligt gående og medbragte køretøjer som rollatorer
og barnevogne, da vi bl.a. skal op på voldområdet langs motorvejen. Det er
selvfølgelig heller ikke en god idé at tage hunden med.
Afhængig af vejret på dagen – og dagene inden – kan der også være vådt og
smattet, så tag fornuftigt tøj og fodtøj på. Medbring gerne en kikkert, hvis du
har en.
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Sammenhold i blok 15 – mød din nabo
Af Per/70E, blok 15

I weekenden skulle en beboer i blok
15 flytte til en anden bolig i Farum
Midtpunkt. Han er en 70-årig mand,
som ikke selv kan løfte tunge ting,
og havde aftalt med nogle venner, at
de skulle hjælpe ham, men de kom
desværre ikke. En kvinde fra blokken havde lovet at hjælpe – men da
hans venner ikke mødte op som aftalt, blev det fuldstændig uoverskueligt for 2 mennesker at tømme
en hel lejlighed, flytte alle ting ud og
over i den nye lejlighed.
Der blev ringet på min dør, og kvinden og hendes 9-årige datter stod
udenfor min dør og spurgte, om jeg
kendte nogen som kunne hjælpe.
Jeg stemte dørklokker hos nogle af
naboerne, som jeg kendte, og inden15 minutter stod vi 6 mennesker
klar til at hjælpe ”vores nabo”.

Jeg synes det er rigtig spændende at
integrere hinanden på den måde –
involvere hinanden – lære hinanden
at kende, og så havde vi det oven i
købet sjovt, og der var sørget for øl
og sodavand til alle.

Foto: Per/70E – Der indrettes fitness rum

Vi er ved at indrette et af vores fællesrum til fitness-rum. Det skulle
males, og hvem hjalp til i 2 hele dage: det gjorde mine naboer, som er
fra Indien, et ægtepar også fra Indien, hvor manden malede, og fruen
sørgede for at vi fik rigelig forsyning
af hjemmelavet kakao, og selv en 2årig og hans forældre malede (igen
dem fra Cameroun) – så lad os
blande os med hinanden, uanset

Foto: Per/70E – Hurtig flyttehjælp

Jeg har bare lyst til at nævne, at det
var 2 fra Cameroun (Afrika), 1 fra
Nigeria og 2 fra Polen, som sprang
til, da en nabo behøvede hjælp – de
knoklede i 4 timer, og lejligheden
blev tømt og alt flyttet – takket være
nogle stærke mænd og kvinder –
som godt nok ikke kunne tale
dansk… – endnu, men hvad gør det,
når man har viljen.
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ARBEJDSKØRSEL
Der er arbejdskørsel på alle stamveje.
Se dig godt for, når du færdes i
parkeringsområdet og på stamvejen.

hudfarve, sprog, baggrund og andre
forskelligheder – lad os mødes og
lære om hinandens kulturer – Det
er i mødet med mennesker, der kan
opstå venskaber og gode naboskaber.
Når jeg personligt har brug for hjælp
til noget jeg ikke selv kan, så beder
jeg om hjælp, og når nogen har brug
for min hjælp, stiller jeg selvfølgelig
op med det jeg kan hjælpe med. For
mig er det logisk – og så synes jeg,
og har altid syntes, at det er spændende at møde andre mennesker,
uanset hvem de er, hvor de kommer
fra og hvilke sprog de taler.
Lad os møde foråret og sommeren
med åbne øjne og et åbent sind – sig
hej til din nabo – måske får du et
smil tilbage. Og husk at spørge om
hjælp, når du har brug for det. Vi
har brug for hinanden 
I dag havde jeg brug for noget hjælp
til at flytte en tung plante fra plantekasserne (i forbindelse med renovering af lavtagene i min blok) – jeg
løb hen til en ny beboer i blokken,
som jeg havde mødt til husmødet
aftenen før – og spurgte, om hun og
hendes mand vidste noget om planter, og om de ville hjælpe mig. ”Vi
kommer på fredag” svarede hun.
Det føles så dejligt, og så sparer jeg
at ulejlige ejendomskontoret og de
bløde gårdmænd – som vist har rigeligt at lave – og så får vi igen gang
i det gode naboskab.


Redaktionen har modtaget to forskellige referater af 1. møde i arbejdsgruppen vedrørende indre gangstrøg
den 23. april.
Ingen af referaterne bringes i dette
nummer af »Midtpunktet«. Arbejdsgruppen opfordres til at tage stilling
til, om den ønsker referater offentliggjort i bladet, og i givet fald nøjes
med én referent.
Venlig hilsen
Berit, ansvarshavende redaktør

E N ER G IH J Ø R N ET
… mon ikke det hele går op i
en højere enhed?
Hjulpet af det milde vejr vil årets aconto
varmeregnskab ende med et overskud
på ca. 6 %.
Hvis vi havde haft et ”normalår” ville vi
have manglet ca. 10 %.
Grunden til ”manglen” er sandsynligvis
tidligere tomme lejligheder, der nu er
beboet og derfor er med forbrug.
Under normale omstændigheder ville det
medføre behov for stigning i aconto betalingerne.
Men mange husker sikkert en kraftig
stigning i aconto betalingerne midt i året.
Samtidig er der udsigt til, at Farum
Fjernvarme nedsætter prisen på den variable del af fjernvarmen med ca. 12 % i
det nye regnskabsår.
… så mon ikke det hele går op i en
højere enhed, når vi går ind i det nye
regnskabsår med de nuværende
aconto betalinger.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2014 – 2015
Forventet

Aktuelt
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Vurdering af april:
Forbruget lå igen tæt på budgettet
med et merforbrug på kun 1 %.
Graddagekorrigerer vi, har der dog
været et merforbrug på 15 %.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i april var på
Budgettet for april var på
Merforbruget var således på
Forbruget i april holdt sig også i
nærheden af budgettet med et merforbrug på 1 % – graddagekorrigerer
vi, har vi dog brugt 15 % for meget.

1.595 MWh (megawatt timer)
1.574 MWh
21 MWh
Alle tre måneder er graddagekorrigeret, for at vi kan sammenligne.

Ser vi på de seneste 3 måneder i
forhold til sidste år, får vi:

Stigningen den seneste måned ser
ud til at være kommet tilbage på niveau med ”normalsituationen” fra
foregående måneder.

2014
2015 Forskel
Feb.: 2.792 MWh 3.183 MWh +14 %
Mar: 2.333 MWh 2.868 MWh +23 %
Apr.: 1.626 MWh 1.781 MWh +10 %

Det nye regnskabsår, vil blive med
budget i mere overensstemmelse
med det nye lejlighedsantal.
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VELKOMSTMØDE FOR
NYE BEBOERE
Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til velkomstmøde for nye beboere

Torsdag den 11. juni 2015, kl. 1730 – 1900
i Servicecentralen – Paltholmterrasserne 15

På mødet orienteres om






Furesø Boligselskab
Blokrådet
Husmøder
ejendomskontorets service
vedligeholdelse af ejendommen

… og meget mere.
FREMVISERNE I FARUM MIDTPUNKT FIK KAB-PRIS 2015
Af Berit, ansvarshavende redaktør
Fremvisergruppen i Farum Midtpunkt fik tirsdag
den 19. maj i KAB, Vester Voldgade, overrakt 3. prisen ved den årlige uddeling af KAB-priserne.
Driftsleder Palle Rye havde indstillet Fremvisergruppen som kandidat til en af de tre priser for dens indsats for at medvirke til fuld udlejning i Farum Midtpunkt.
Fremvisergruppen takkede i sin tale efter prisoverrækkelsen de mange medarbejdere i KAB – og ikke
mindst ejendomskontoret i Farum Midtpunkt – for
deres medvirken til at gøre dette muligt.
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Oplæg til debat – naboskab og tryghed
Af Merete, 154A og Gerd, 206G

I forbindelse med den ulykke der
skete på Frederiksborgvej d. 17/5
2015, har vi på Farum Midtpunkt
debatgruppe (Facebook) haft en debat kørende om, hvordan vi kan gøre vores bydel bedre og mere tryg at
færdes i.







Foto : Gerd, 206G – BR-møde 05.05.2015

Der har kørt 2 separate tråde på
debatsiden, og den sidste som blev
lavet, kom der er en del konstruktive forslag ud af, som ikke har huslejekonsekvenser.
Der blev naturligvis debatteret en
del frem og tilbage, og vi nåede frem
til at øget videoovervågning dels er
kostbart, men det har heller ikke
den ønskede præventive effekt, som
vi efterlyser.







Derfor tænker jeg, at vi kunne tænke over, hvordan vi alle sammen i
fællesskab kunne bidrage til at øge
det gode naboskab og trygheden i
Farum Midtpunkt.
Der kom følgende forslag ud af debatten:
 En sms kæde med frivillige – en
slags natteravne
 Den positive bagside effekt af en
sms-kæde er, at stort set alle har
mobiltelefoner – dermed har vi
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både kameraer og video optagelser, som kan bruges som evt. bevismateriale
En flash mob – en masse skilte
som viser banditterne, at de ikke
er ønskede i vores bydel
Øget deltagelse i vores allesammens demokrati – en god start er
at deltage på husmøderne
Nabo fællesskab – ex. Nabohjælp
Frivillige som har lysten til at
holde et ekstra øje åbent med også naboens børn på legepladserne
Hvor meget benyttes nul-tolerance reglen i FM – kan den bruges
mere, eller er det udefra kommende, som laver balladen/hash
handlen
Kan vi få Michael Madsen, vores
forebyggelseskonsulent, til at fortælle om, hvad han laver og hvilke ting, han kan pege på, at vi
som beboere kan ændre aktivt
uden politiets tilstedeværelse
Fællesspisning i de forskellige
blokke, som kunne være med til,
at vi alle sammen kender hinanden, passer på hinanden og vores
ejendele/hjem
Alle blokke kunne lave en ”Velkommen til blokken” folder og
vedtage at man har ex. 2 personer som kan være med at dæmpe
evt. gemytter/uenigheder der
måtte opstå – dette koster ikke
huslejestigninger. Eksemplet er
taget fra Gerd, som fortalte om
det på et blokrådsmøde i april
Hvordan kan vi som beboere gøre
op med fordommene om, at Farum Midtpunkt er et over kriminelt sted at bo?

 Hvor stort et problem er kriminaliteten i Farum Midtpunkt?
 Hvor stort et problem er hash
handlen i Farum Midtpunkt i
forhold til f. ex. resten af Farum?
Alt dette ovenfor skitserede er ment
som et indspark til en debat, som
rigtig meget gerne skulle starte i de
forskellige blokke på husmøderne.

Dette er ment som et oplæg til en
brainstorming, hvor vi alle kan
komme med indlæg/ideer til, hvordan vi i fællesskab kan ændre vores
Farum Midtpunkt til et trygt og sikkert sted at bo og færdes for alle beboere.


Strøtanker om debat!
Af Niels, 112E

Det blev tydeligt på BR møde nr.
482, at der ikke er enighed omkring
fortolkningen af, om BR nødvendigvis behøver at debatterer overordnede sager, eller om en orientering anses som tilstrækkelig, til at sagen
dermed kan betragtes som tiltrådt
af BR. (Aftalelovens begreb ”stiltiende accept” gælder ikke i disse sager.)
Begrundelsen til at FURBO bestyrelsen her og nu ønskede at gennemføre grundlæggende struktur
ændringer, var forhåbentlig baseret
på de årsager vi fik fortalt. Det lykkedes at få italesat, at der ventede
kaos rundt om hjørnet, hvis beslutningen blev udskudt til næste BR
møde.
Nogle af de af FURBO bestyrelsen
fremførte argumenter for straks at
ændre strukturen, strakte sig fra
kommunal aktivitet? til faretruende
lovovertrædelser, der ville medføre
at bestyrelsen ville blive tvunget til
at trække sig, og dermed overlade
pladserne til kommunen.
Hvad nu hvis de tillidsrepræsentanter FM har valgt, til at varetage Fa-

rum Midtpunkts interesser, udtalte
sig imod bedre viden og at der dermed er opstået en ugyldighedsgrund, kan vi så stole på dem?

Redaktionen henviser til referatet af
BR-møde 482 – dels meddelelse fra
Furesø Boligselskab med efterfølgende debat, dels BR-sag 482.c om
samme emne.

VARMEØKONOMI

Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr. 13.692.455,kr. 14.805.725,kr. 1.113.270,-

Det fortsætter bare!
April var også en mild måned med et
graddagetal 16 % under normalen.
– Og igen heldigt for vores aconto
varmeregnskab, for hvis vi graddagekorrigerer vores forbrug, har vi i april
måned brugt 15 % 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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Kom til Åbent Tag!

Af proceskonsulent Dea Maria Petersen/KAB

Foto: Berit/38 2. S – 20.03.2015 – Der lægges sedum på taget over 141D

Kunne du godt tænke dig at se Farum Midtpunkt lidt fra oven?
Vil du gerne se hvordan vores grønne tag i virkeligheden ser ud?
Har du undret dig over, hvad håndværkerne egentlig pusler med på lavtagene?
Så har du en enestående chance for at komme forbi til vores Åbent Tag arrangement søndag den 21. juni mellem kl 12.00-15.00.
Til det åbne tag kan du komme op og se tagene og høre Adserballe & Knudsen
fortæller om lavtagsudskiftningen. Vi byder vanen tro på kaffe og andre varme
drikke fra Kalles kaffe bil.
Hold øje med yderligere information i blokkene og på hjemmesiden.

Åbent tag
Søndag den 21. juni kl. 12.00-15.00
Stilladset ved Paltholmterrasserne 80-84
i P-niveauet
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SANKTHANSAFTEN
i Farum Midtpunkt

Foto: Berit/blok 12 – Sankt Hans aften på Stenalderpladsen, 23.06.2009

Tirsdag den 23. juni kl. 1800 – 2330
på Stenalderpladsen
1800
2100 – 2330

Festpladsen åbner med salg af livsnødvendige væsker
Levende musik og dans
Bålet tændes ca. kl. 2130

Alle beboere med familie og venner er velkomne!
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Hvad egner sig bedst til vores terrasser?
Af: Friarealudvalget

Mulighederne er i virkeligheden meget mangfoldige. Blot skal egentlige
skovtræer helt undgås, f.eks. bøg,
eg, lærk, birk, pil, gran, fyr. Japansk boghvede kan der heller ikke
advares nok imod!

Hydrangea-arter: fin
kendt som hortensia.

Hovedvægten må lægges på små
buske, højst små træer som f.eks.
hjertetræet.

Japansk benved: Euoninues planipes, graciøst overhængende grene,
sjove særprægede frugter.

blomstring,

Cotoneaster: mange arter, smuk
vækst, røde bær. Undgå den store
C. billata, eller C. ’Brandkær’.

Perlerøn: Sorleus koehneana, smuk
lille røn, hvide bær.
Dværg-sommerfuglebusk: Buddleia
’Nanhoe Purple’, lille busk, behøver
ingen beskæring, purpurrøde blomster, sikker på at tiltrække Nældens
Takvinge og Dagpåfugleøje m.fl.

Hjertetræ

Udvalget er meget stort, afhængigt
af hvad man foretrækker: Blomstring, duft, bærbærende arter,
høstfarver, særlige vækstformer som
f.eks. hos troldhassel.
De alt for kraftigt voksende prydbuske er nok heller ikke for smart. Dog
kan en fornuftig beskæring af de
ældste grene i bund gøre anvendelse
mulig.
Nogle forslag
Dværgsyren: Syringa microphylla,
stærkt duftende, moderat vækst og
flot blomstring.
Japansk kvæde: Chaenometes japonica, rosa ”æbleblomster”, gule
kvædefrugter.

Syren

Buskpotentil: Potentilla ’Goldfinger’,
meget rigt- og længe blomstrende.
Hibiscus syriacus: kræver lun plads,
men fås som blå, rosa eller hvid.
Flot blomstring.
Et par værdifulde små lønne, begge
fra Japan: Acer japonicum Aconitifolium og Acer palmatum atropurpurea.
Paradisæble

Jord og gødning
Og så er der jorden. De fleste af de
her nævnte arter klarer sig fint i almindelig god havejord.

Rose

Og så er der roserne. Udvalget er
meget stort. Blot ét navn: Ingrid
Bergmann.
Specielt surbundskrævende er der
først og fremmest de små rhododendronarter, der er Pieris japonica
med de rosafarvede nye skud og
masser af hvide klokkeblomster.
Kalmia latifolia ’Elf’ regnes for USA's
smukkeste blomsterbusk. Rosa med
skønhedspletter.
Er man til stedsegrønt, er der en
lang række dværgarter af gran,
ædelgran, taks og enebær. Desuden
er der de bladbærende buske, Prunus faurocerasus ’Otto Luyken’ eller
Schipkeansis med hvide blomster og
sorte bær.
Mahonia aquifolium: gule blomster,
blå bær
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Men vælger man rhododendron, pieris, kalmia eller hortensia-former,
må man indstille sig på at udskifte
jorden med sphagnum og eventuelt
leca-kugler i bunden eller blandet i
tørvemulden.
Desuden er det en god idé til rhododendron med en ’topdressing’ af fyrrenåle, som kan beskytte mod soludtørring, holde på fugtigheden og
dæmpe ukrudt.
Til sidst: Gødning. Planter med begrænset vokseplads må gødes og
vandes efter behov. Det bedste er at
anvende den langsomt virkende
Animix, som findes til både roser og
rhododendron.
Vander man med kande, er det en
god idé at tilføre vandingsvandet
gødning, f.eks. Pot og Plante, hver
gang.
Når alt dette er sagt, er slet ikke
nævnt de mange muligheder, som
fås fra sommerblomster, dahlia og
løg af alle slags – her er påskeliljer,

scilla og dorthealiljer blot gode ideer.

Potentilla fruticosa Goldfinger:
buskpotentil, juni-august

Planteliste

Buddhia dav. Nanhoe Purple: dværgsommerfuglebusk, august
Abies koreana: koreaædelgran.
Pieris japonica: maj
I krukker langs stuevæggen:
Hibiscus syriacus Bluebird: syrisk
rose, juli-august
Rosa Easy Cover: bunddækkerose,
juni-august
Rhododendron Scarlet Wonder:
repenshybrid, juni

Gyvel

Plantekasserne fra nord til syd:
Rosa Heidelberg
Lavendula angistifolia: smalbladet
lavendel
Magnolia sieboldii: blomstring fra
juli
Caryopteris x claudonensis: blåskæg, september
Chaenomeles japonica: japansk
kvæde, maj
Cotoneaster dammeri Coral Beauty
Kalmia latifolia Elf: juni-juli
Rosa Ingrid Bergmann: maj

Skimmia japinica (han): april-maj
Cercidiphyllum japonicum (han):
hjertetræ
I krukker langs østfløjen:
Lonicara x heckrottii: kaprifoliehybrid
Sorbus koehneana: perlerøn, Kønne
Anna
Eunocimus planipes: japansk benved
Hydrangea serrula Bluebird:
hortensia, juli-august
Acer jap. Aconitifolium: venusvognsbladet japansk løn

Rosa Troika: maj
Rhododendron carolinianum
Ramapo: maj
Corylus avellana contorta:
troldhassel
I krukker langs plantekasserne:
Chamaerops humilis: dværgpalme
Fuchsia magillanica Riccartonii
Syringa microphylla: dværgsyren,
maj-juni

1 Stemningsbillede 44D
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Amelanchier spicata: bærmispel,
april-maj

Gypsophila repens: krybende brudeslør

I krukker langs sydvæggen:

Omphalodes cornifolia: kærmindesøster

Clematis Comtesse de Bouchard:
rød, juni-august

Leucojum vernum: dorthealilje

Clematis Jackmanii: blå, juniaugust

Lunaria annua: judaspenge

Clematis Etoile violette: violet, juniaugust

Ajuga repens: krybende læbeløs

Hydranga sargentiana: kinesisk
hortensia, juli
Clematis tangutica: gul, juli-august
Clematis Ville de Lyon: vinrød, juniaugust
Clematis, alpina: m. blå klokker,
maj
Bundplanter:
Asarum europaeum: hasselurt
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Aquilegia: akelejer
Campanula portenschlagiana:
stenbedsklokke
Vinca minor: lille singrøn
Cystopteris montana: bjergbægerbregne
Polypodium vulgare: engelsød
Dysimachia nummularia: pengebladet fredløs
+ vintergæk, erantis, påskelilje, tulipan, primula m.fl.


NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
BLOKREGNSKABERNE FOR 2014-2015 SKAL AFLEVERES
INDEN BR-MØDET I AUGUST – REGNSKABETS TIME NÆRMER SIG
Vi nærmer os hastigt tidspunktet, hvor blokkenes underskriftberettigede skal aflevere blokregnskabet for perioden
01.07.14 - 30.06.15
Regnskabet skal være underskrevet af blokkens to underskriftberettigede beboere og vedlægges et husmødereferat,
hvoraf det fremgår at husmødet har godkendt regnskabet.
Undgå at få lukket kontoen:
Aflever blokregnskabet i Blokrådssekretariatet inden den 6.
august 2015, kl. 19:30.

FERIE I BR-SEKRETARIATET
BR-FU og BR-sekretariatet holder sommerferielukket i perioden 29. juni - 24. juli 2015, dog vil
Inga besvare mails, redigere BR-sager med videre
i perioden 15. - 17. juli. I ferien vil personalet i
ejendomskontorets forkontor – i begrænset omfang – være behjælpelig med mindre kopieringsopgaver, besvarelse af spørgsmål med mere.
VALG TIL ØKONOMIUDVALGET
I henhold til Blokrådets forretningsorden skal der vælges 3 medlemmer til
Økonomiudvalget på blokrådsmødet i august.
Udvalgets opgave er at føre løbende kontrol med anvendelsen af Blokrådets
dispositionskonto og at udarbejde budget og regnskab herfor i samråd med
Blokrådets udvalg og personale.
Interesserede kandidater skal aflevere en blokrådssag om, at de stiller op, senest torsdag den 16. juli 2015 (afleveringsfrist til Midtpunktet 484) i Blokrådets brevkasse – eller i en mail til blokraad@farum-midtpunkt.dk.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
FEJETURNUS
Uge 23, 27 & 31: Fejemaskinen
under Birkhøjterrasserne
Uge 24 & 28: Fejemaskinen kører
Paltholmterrasserne
Uge 25 & 29: Fejemaskinen kører
Bybækterrasserne
Uge 26 & 30: Fejemaskinen kører
Nygårdterrasserne

kører i P-områderne
i P-områderne under
i P-områderne under
i P-områderne under

Hver torsdag fejes på stierne, og hver fredag foretages en grundig fejning af
vestblokgangstrøget.
Rengøring af samtlige spindeltrapper er bestilt og forventes gennemført i juni
måned.
RENGØRING AF REPOSER
Mandage: Paltholmterrasserne
Tirsdage: Bybækterrasserne
Onsdage: Vestblokkene
Torsdage: Nygårdterrasserne
Fredage: Birkhøjterrasserne
Vaskeriet bliver rengjort dagligt inden kl. 10
KLARGØRING AF BLOK 42
15. juli er der indflytning i blok 42 – inden da har vores ejendomsfunktionærer
travlt med den sidste klargøring af lejlighederne efter PCB-renoveringen.
Alle lejligheder er udlejet.
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REFERAT
1.
2.
3.
4.

AF BLOKRÅDSMØDE 482 5. maj 2015

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra april 2015
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Nedsættelse af Boligudvalg
b. Husmødets dispositionskonto
– familieboligerne i blok 12 & 13
c. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
i Furesø Boligselskab
6. Eventuelt

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

(afstemning:)
(24/1/3)
(26/2/0)
(1/20/7)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Gerd
Martha
ElseMarie
B
Pia
C
Oskar
Hannelore
11
Kirsten
12
Under
13
14
Hanni
15
Per
Eva
16
Erik
21
Niels
24
Thomas
25
Bo

Adr. Telefon
206G
205B
215E
20D
10I
7E
34F
ombygning
?
70E
71B
80F
112E
143F 27117725
154A

Blok Navn
Merete
26
Bente
31
Charlotte
32
Niels
Leif
33
Erling
Inge
36
Anne-Mette
41
Under
42
44
Gert
Søren
45
Lisa
Kim
46
Michael
Else-Marie

Adr. Telefon
154A
168D
239A
253F
242B
262A
262A
291B
renovering
438A
436A
441F
440F
452D 40201840
451A 40534512

Gæster: Ingen
Uden stemmeret:
Palle/EJK samt beboere i seniorbofællesskaberne i blok 12 og 13

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

uden

3. Godkendelse af
referat fra april 2015
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger.

uden

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Blokregnskaberne for perioden
1. juli 2014 – 30. juni 2015
Sidste frist for indlevering af blokregnskabet er 6. august 2015.
Regnskaberne vil herefter blive videresendt til gennemsyn hos økonomimedarbejder Anne Brønnum/KAB.
Blokrådets sekretariat
Inga har opsagt sin stilling med virkning fra 1. september 2015.
Nye beboere i Farum Midtpunkt
4. maj flyttede de første 30 beboere
ind i Svanepunktet – velkommen til
jer og velkommen til personalet i
Svanepunktet.
Indflytningen i blok 13 er berammet til juni 2015. Beboerne i blok 42
flytter ind den 15. juli 2015.
Informationsmøde
for nye beboere
Afholdes torsdag den 11. juni, kl.
17:30 i Servicecentralen.
Varmestuen
På grund af en gruppe unge mænds
problematiske adfærd vil Varmestuen
fremover være et foreningstilbud for
beboere 30+.
4.c Andre udvalg
Meddelelse fra
Organisationsbestyrelsen i FURBO
I forbindelse med at Furesø Boligselskab de senere år har fået nye afdelinger, har organisationsbestyrelsen
arbejdet med at ændre selskabets

vedtægter, således at alle afdelingers
rettigheder tilgodeses og loven overholdes.
På et endags seminar lørdag d. 07.03.
blev bestyrelsen så færdige med arbejdet, og vort forslag til vedtægter
lægges frem for repræsentantskabet
på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 06.05.2015 til vedtagelse.
De nye vedtægter har som baggrund
følgende ideer:
 Antallet af bestyrelsesmedlemmer
skal forblive på 7. Erfaringer fra
tidligere er, at det er tungt og noget besværligt med et større antal.
 Farum Midtpunkt skal i kraft af
sin størrelse have flest medlemmer
i bestyrelsen.
 Vores erfaring gennem de sidste
mange år er, at det desværre ikke
er nogen fordel at have et kommunalt valgt medlem siddende i bestyrelsen. Vi får væsentlig mere ud
af et direkte samarbejde mellem os
og de folkevalgte og deres og vores
embedsmænd.
Ud fra disse præmisser er de nye vedtægter som følger:
Furesø Boligselskabs repræsentantskabs størrelse er 15 personer fordelt
som følger:
Afdelingerne Sportsvænget, Nordvænget I, Nordvænget II, Skovvang og
Svanepunktet er repræsenteret hver
med et medlem.
Afdelingen Farum Midtpunkt har 3
medlemmer.
Desuden er de 7 organisationsbestyrelsesmedlemmer i repræsentantskabet.
Organisationsbestyrelsen består af:
4 medlemmer indstillet af Farum
Midtpunkt i samråd med Svanepunktet
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3 medlemmer indstillet af de øvrige 4
afdelinger i fællesskab.
Thomas & Gerd
organisationsbestyrelsen.

gelser haft i årevis – selv Brixtofte var
en god samarbejdspartner. Carpens
var dog ikke vores mand, han ønskede ejerlejligheder i Farum Midtpunkt.
Mere debat, se 482.c.

Foto: Gerd, 206G – BR-møde 05.05.2015

Debat:
Gerd/FURBO – kommunen er stadig
med: Jeg har aftalt med borgmesteren, at de får en observatørpost i organisationsbestyrelsen.
Vores erfaringer med de kommunalt
udpegede bestyrelsesmedlemmer gennem mange år er, at de ikke har ”lavet
noget”, bortset fra Erik Bauer og Regnar Møller. I bestyrelsen træffer vi
mange beslutninger og har ofte store
byggesager i gang - det er et problem,
når bestyrelsen pga. bestyrelsesmedlemmers fravær ikke kan træffe beslutninger, og vi har i flere tilfælde
måtte have deres tilsagn telefonisk.
Efter at have arbejdet ”sagen” i 2 ½
år nåede bestyrelsen på seminaret i
marts 2015 frem til det forslag til vedtægtsændring, der ligger i dag. Det
har hele tiden været vores ide, at fortælle om det, så vi i morgen til repræsentantskabsmødet har forskellige
input med fra jer.
Som svar på spørgsmål fra Berit/38
2. S – der er bekymret for dialogen
mellem parterne, hvis der efter et valg
opstår en anden politisk konstellation
i byrådet – svarede Gerd, at FURBO
og KAB har et glimrende samarbejde
med politikerne og embedsmændene i
kommunen. Det har vi med få undta16

Renovering af indre gangstrøg
Gerd/206G – arbejdsgruppen er opdelt i 2 grupper:
En hurtigt arbejdende gruppe med
fokus på belægning, lofter og belysning. Næste møde afholdes i juni.
Den anden gruppe arbejder med
blokkenes ”suverænitet” – forhåbentlig med fokus på ”cykelløsning” – bemærkede Michael/452D.
Debat:
Leni/2E – Blokrådet vedtog for mange
år siden en anden belægning på
gangstrøget. Hvorfor skulle det blive
til noget denne gang?
Gerd/206G – modsat sidst er der
denne gang afsat penge til projektet.
Selv om opsparingen langt fra dækker
udgiften til arbejdet, er der mulighed
for at få lånefinansieret projektet, og
renten er jo lav for tiden. Og til Michael: man kan ikke snakke indre
gangstrøg uden en cykelløsning, det
vil jeg ikke anbefale.
5. Blokrådssager
BR-sag 482.a:
Nedsættelse af Boligudvalg
Debatten viste, at flere havde misforstået udvalgets beføjelser ved syn af
lejligheder – blandt dem husmødet i
blok C, som meget frabad sig udvalgets medvirken ved flyttesyn.
Thomas/blok 24 forklarede, at udvalget kan deltage ved flyttesyn – under
forudsætning af det er lejers ønske.
Udvalget kan være ”en flue på væggen” – det kan ikke gribe ind under
synet. Hvis der ikke er enighed, tages
denne op efterfølgende.

”Et boligudvalg kan ikke påvirke et
flyttesyn”, bekræftede Palle/ejk. Hvis
boligudvalget når frem til, at boligerne der synes, generelt er nedslidte –
ikke misligholdte – er det efterfølgende op til udvalget via en BR-sag at få
drøftet standarden for boliger ved fraflytning/indflytning.
(I Farum Midtpunkt er vi omfattet af Bordning. Det indebærer, at nye lejere
overtager en ikke istandsat bolig.
Modsat betaler fraflytter udelukkende
for ”mislighold” af boligen. Udbedring
af slid og ælde er der afsat økonomi til
via afdelingens henlæggelser til vedligehold af boliger. De henlagte midler
afspejler ”niveauet” for den standard,
beboerne i Farum Midtpunkt har besluttet – i dette tilfælde overlades det
til boligudvalget, ref. bemærkning.)
Under debatten blev også oplyst, at
brug af boligens vedligeholdelseskonto til andet formål end væg og gulvbehandling – ikke er mulig.
Afstemning:
Vedtaget: 26 stemmer for, 2 stemmer
imod og 0 undlod at stemme.
BR-sag 482.b:
Husmødets dispositionskonto –
familieboligerne i blok 12 & 13
Begge bofællesskaber var mødt talstærkt op og erklærede, at de var helt
indforstået med den af Blokrådets
Forretningsudvalg anbefalede ”fordelingsmodel”.
Ganske få udtrykte under debatten
betænkelighed ved fordelingsnøglen,
som de fandt for generøs – hvortil flere bemærkede, at beløbene er opsparet af tidligere beboere, og at pengene
er bundet til ”fællesskabet” i de pågældende blokke.
De 8 familieboligers manglende ”fællesrum” var genstand for en del opmærksomhed: Flere henviste til en

tidligere drøftelse, hvor en mulighed
for at kompensere for det manglende
fællesrum kunne være at tildele de 8
husstande fra blok 13 dispositionsretten til et mindre lokale i Servicecentralen.
Erik/80F – vi har drøftet situationen
med det manglende fællesrum på
blok 16’s husmøde og er nået frem til,
at vi tilbyder de 8 familieboliger i blok
13 lån af vores fællesrum.

V AN D S T AT U S
Juni 06 – apr. 07:(ref.)
Juni 13 – april 14:
Juni 14 – april 15:

198.394 m3
120.247 m3
126.850 m3

Mængderne er de faktiske vandforbrug for
hele Midtpunktet.
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.
Herved får vi:
Merforbrug i april i år i
forhold til april sidste år:

ca. 32 %

Merforbrug i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 11
måneder sidste år:

ca. 1 %

Besparelse i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 11
måneder i referenceåret:

ca. 24 %

Det markante merforbrug på 32 % er ikke
reelt, men skyldes denne gang forskydning i
aflæsningsdatoer.
Det er dog indtrykket, at vandforbruget for
tiden er stigende
– måske på grund af også færre tomme lejligheder i den sammenlignede del af bebyggelsen.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Afstemning:
Vedtaget: 24 stemmer for, 1 imod og
3 undlod at stemme.
BR-sag 482.c:
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Furesø Boligselskab
Niels/BR-FU – forklarede, at vedtægtsændringen burde have været
drøftet i blokrådet: Foruden at omfatte repræsentantskabet, som er selskabets øverste myndighed omfordeles en bestyrelsespost (den kommunalt udpegede ryger ud af bestyrelsen) og posten tilgår vængerne samt
Skovvang. Niels forstod ikke hastværket med denne indkaldelse, da
den nye afdeling i Allerød har været i
drift i et par år.
Thomas/143E indledte debatten med
at henvise til en tidligere sag 463. c,
hvor man fra forretningsudvalgets
side også blandende sig i vedtægterne
i andre regi, dengang var det i forbindelse med en vedtægtsændring i
fjernvarmen (Farum Fjernvarme, ref.
bemærkning), hvor man fra forretningsudvalgets side lagde op til at bestyrelsen skulle have 10 mio. ekstra at
lege med – uden om varmeforsyningsloven og andre spidsfindigheder. I det
tilfælde hvor vi er i her, der har vi et
forslag som går på tværs af, at vi lovliggør selskabets vedtægter. Og det
var det indlæg du oplæste under
meddelelser, og derfor spørger jeg: om
det skal tolkes som at du trækker dette forslag?
Niels – jeg har ingen forslagsændring –
jeg siger, der skal debat i blokrådet
om det her – inden vi laver om på
grundlæggende regler.
Thomas – opfordrede til, at der var taget en dialog med organisationsbestyrelsen fremfor denne her blokrådssag.
Niels – forklarede, at han 2 dage før
18

deadline (Midtpunktet 482 – ref. bemærkning) modtog en mail om, at der
var
ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, og det blev jeg jo lidt
overrasket over – jeg mindes ikke nogensinde før at have hørt om et ekstraordinært repræsentantskabsmøde –
og vi har vel ikke mere travlt end man
kan nå at diskutere det i den øverste
myndighed her, blokrådet.
Senere under debatten – sagde Niels,
at hvis man har levet med de regler
der er nu – i 2 ½ år, kan man også
leve med, at man tager en lille diskussion nu og så på næste møde vedtager de nødvendige ændringer. Det
er vigtigt at have et mandat med fra
blokrådet til dem der skal træffe beslutningen.
Morten/38 2. S – der er ikke lagt
til en debat med det foreliggende
stemningstema, men derimod til
tvinge vores repræsentanter til
stemme nej.

op
afat
at

Per/70E - efterlyste en forklaring på
hvorfor der kræves en vedtægtsændring og hvilke konsekvenser det får,
hvis vi stemmer ja til sagen.
Gerd/FURBO – organisationsbestyrelsen har under meddelelser informeret blokrådet om ændringen.
Årsagen til ændringen er, at vi skal
følge lovgivningen, jf.:
Bekendtgørelse af lov om almene
boliger m.v.
§ 11. Repræsentantskabet i en almen
boligorganisation med almene boligafdelinger består af boligorganisationens bestyrelse og mindst 1 repræsentant for hver afdeling. De afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre repræsentantskabets flertal.
Hvad angår den ændrede bestyrelsessammensætning, forklarede Gerd, at
det er nødvendigt at begrænse antal-

let af medlemmer: Erfaringen viser at
7 passende. Furesø kommune er blevet tilbudt en observatørpost i bestyrelsen. Borgmesteren er underrettet
og indforstået med observatørposten.
Michael/452D – uanset, hvad man
mener om hinanden, synes jeg – de
sidste 4 BR-sager har vist, at der er et
behov for at man diskuterer og fremlægger begrundelse for sine forslag.
Og dermed sparker mere gang i debatten, på den måde synes jeg – det er i
orden, at der for eksempel bliver skrevet et modforslag, at der så i denne
her sag har været informeret – det er
meget muligt. … Generelt tror jeg at vi,
når vi skal stille et forslag, vænner os
til at fremlægge, hvad det er vi gerne
vil have vedtaget på det næste møde.
På det forrige møde, så man reelt kan
have noget information med ud til sit
husmøde.
Niels/112E – bemærkede, at Skovvang hidtil ikke har haft en lejer repræsentant i repræsentantskabet, og
kan man forlange at en lejer i en plejebolig skal møde op til et repræsentantskabsmøde?
I forslaget der skal behandles på
det ekstraordinære repræsentantskabsmøde fremgår af § 4, stk. 2, at:
De
afdelingsvalgte
repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere
eller myndige husstandsmedlemmer til
boliglejere i den pågældende afdeling.
Hans/38 2. R – Hvis blokrådet stemmer nej, skal forslaget om vedtægtsændringer igen til behandling på et
repræsentantskabsmøde.
Erik/FURBO og afdelingsbestyrelsen
– Hvis vi stemmer nej, bryder vi loven
vi er forpligtet til at arbejde under: I
yderste konsekvens skal vi gøre op
med os selv, om vi vil sidde i bestyrelsen.

Hvis bestyrelsen træder tilbage vil vi
få en ”kommunalbestyrelse” – indtil
videre – og det kommer til at vare et
stykke tid inden der kommer en bestyrelse ind igen.
Det er ikke noget
skrækscenarie – det kan sagtens fungere med en ”forretningsadministration”. Jeg tror bare ikke, det er i beboerenes interesse at vi skal have en
”kommunalbestyrelse” – som vil komme frem til den samme beslutning: for
selvfølgelig skal det her laves om. …
Det er ting der skal laves, for at vi kan
være i trit med lovgivningen.
Kort før afstemningen kom Thomas/143F med to opfordringer:
1) Forretningsudvalget trækker forslaget.
2) Forretningsudvalget
forklarer,
hvad man er utilfreds med?
Niels/112E – Med den foreslåede ændring i repræsentantskabet vil Farum
Midtpunkt komme i mindretal.
Afstemning:
Forkastet: 1 stemme for, 20 imod og
7 undlod at stemme.
6. Eventuelt
Leni/blok C – trods mange henvendelser til Ejendomskontoret om et garagebur under blok C, som angiveligt
er fyldt man brændbare genstande er der intet sket.
Husmødet frygter en ulykke!
Og jeg finder det krænkende, at der
ikke gribes ind.
Charlotte/blok 31 – ”garageburene er
fyldt med andet end biler”.
Palle/ejk. – Vi har fokus på ”problemet” med garagebure, der bruges til
andet end parkering af registrerede
biler og anhængere. Og hvad angår
blok C er vores forebyggelseskonsulent sat på sagen.
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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 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. 23)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Erik
80I
5035 9606
Niels
112E 4495 9069
Vibeke
260D 2616 2969
Stig
449A 2926 8395

Blok
16
21
33
45

Følgende blokke står for tur til BR-FU
15
01.06.16 – 31.05.17
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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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: 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
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:
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

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 483 OG 484
MP 483 husstandsomdeles 28.05.15
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.600
Farum Midtpunkt

16.07.15 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 484, der udkommer 30.07.15.
Overholdes afleveringsfristen ikke,
kan Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig
aftale senest mandagen før afleveringsfristen
få en senere frist for aflevering af renskrevet
indlæg på e-mail, usb-stick eller cd.
Ansvarshavende:
Berit, 38 2. S
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.
De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger!

KALENDER FOR JUNI 2015
Dato Begivenhed
1. BR-FU

Tidspunkt

Sted

19:00 – 20:00 SC

2.
3.
4. BR-møde

19:30

SC

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

29.

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

30.
16/7 Frist for MP 484

18:00

SC
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