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Blokrådssager
Referat af Blokrådsmødet 4. juni 2015
Praktiske oplysninger

NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
HUSK BLOKREGNSKABERNE
Sidste frist for rettidig aflevering af blokregnskaberne for 2014/2015 er torsdag den 6. august 2015.
NÆSTE BLOK TIL FORRETNINGSUDVALGET
Fra 1. september 2015 er det Blok B’s tur til at stille med et medlem til
blokrådets forretningsudvalg (BR-FU)
Blok B bedes snarest meddele sekretariatet om den stiller med et BR-FU medlem.
EFTERLYSNING AF NYE UDVALGSMEDLEMMER
Alle Farum Midtpunkt-beboere har mulighed for at indtræde i et eller flere af
de åbne udvalg der er nedsat af Blokrådet. Kontakt eventuelt BR-sekretariatet
for at høre mere om hvad det indebærer at være udvalgsmedlem.
AFSKEDSRECEPTION FOR INGA

Torsdag den 20. august afholdes afskedsreception for Inga, som efter syv år
som kommunikationsmedarbejder i blokrådssekretariatet har valgt at forlade
os (en afløser er fundet og begynder i august).
Inga har holdt styr på blokrådssekretariatet og bistået følgegrupper og udvalg i deres arbejde i en periode, hvor Farum Midtpunkt har haft flere samtidige store projekter end nogensinde tidligere i sin 40-årige historie: PCBrenovering, lavtage-renovering, boligombygninger, pleje- og genoptræningscenter og – ikke mindst – miljøprojektet med gennembrydningen aktivitetspladsen, fodboldbanen og (ganske snart) den svævende sti.
I samme periode har Inga været primus motor på Farum Midtpunkts nye
hjemmeside i samarbejde med leverandøren.
Det nøjagtige tidspunkt for afskedsreceptionen kendes ved redaktionens afslutning endnu ikke, men hold øje med opslag i blokkene og på hjemmesiden.
Alle er velkomne til at kigge forbi og ønske Inga god vind.
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SÅDAN GIK DET MED VARMEFORBRUGET – I MAJ
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2014 – 2015
Forventet

Aktuelt
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Vurdering af seneste måned:
Vi brugte 29½ % mere end budgettet tillader.
Den kolde maj dæmper dog
merforbruget lidt, for graddagekorrigerer vi, bliver merforbruget
reduceret til 20 %.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i maj var på
Budgettet for maj var på
Merforbruget var således på
Forbruget i maj endte med, at vi
brugte 29½ % mere end budgettet
tillader. Tager vi højde for den kolde
maj reduceres merforbruget til 20%.

1.206 MWh (megawatt timer)
931 MWh
275 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 i maj er meget stor, men
på niveau med marts. Ud fra det ser
det ud til, at det var april, der var
atypisk.

2014
2015 Forskel
Mar: 2.333 MWh 2.868 MWh +23%
Apr.: 1.626 MWh 1.781 MWh +10%
Maj: 844 MWh 1.118 MWh + 32%

Vi har prøvet med krydscheckberegninger, men de fastholder billedet, så vi kan ikke give nogen begrundelse på forskellen april/maj. 
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Børn og hunde – Giv ikke dit barn det ansvar!
Af Gerd, 206G

I vor bebyggelse er det meget almindeligt – desværre – at se børn gå
med hunde, de slet ikke kan magte.
To historier fra virkeligheden
For nogle år siden mødte jeg et par
drenge omkring 11 års alderen, der
luftede en labradorblanding uden
snor ved Stenalderpladsen. Hunden
angreb min hund, men jeg fik det
afværget ved at råbe ad og sparke
hunden på snuden, så den løb væk.
Derefter gav jeg drengene besked
om reglerne, og jeg advarede dem
mod andre løse hunde.
MEN det er en dårlig situation for
alle parter at lade børn lufte hunde,
uanset hundens størrelse.
Kort efter skete det så igen: en beboer luftede sin fredelige ældre labradortæve – Emma – da 2 ca. 8årige piger dukkede op med en muskelhundeblanding. Pigerne kunne
ikke holde hunden, der rev sig løs
og angreb Emma. I første omgang
fik Emmas ejer hunden til at slippe
Emmas nakke, men så greb den
hendes bagben og trak hende efter
sig. De små piger kunne ikke gøre
andet end at græde. Heldigvis kom
en anden beboer, der ikke var bange
for angriberen, han fik den fjernet,
og Jette kunne samle Emma op og

tage til dyrlægen, Emma havde fået
rigtigt grimme skader.
MEN forestil jer, at Emma havde
været en Chihuahua? Så havde det
kostet liv.
… Og det sker desværre stadig, at
hundeejere lader børn lufte deres
hunde.
DET ER IKKE RIMELIGT …
… hverken overfor børn, voksne eller de stakkels hunde, at de skal
have grimme oplevelser eller store
udgifter, fordi nogle mennesker ikke
påtager sig det ansvar, der er forbundet med at have hund. Børn
hverken kan eller skal udsættes for
oplevelser som ovenfor beskrevet.
Den angribende hunds usikkerhed
har fået den til at opføre sig uhensigtsmæssigt, og den angrebne
hund har fået en oplevelse, der længe vil påvirke dens adfærd.
HUNDE ER IKKE LEGETØJ …
… men rovdyr, der har brug for en
fører, de kan stole på, en der med
kærlig og fast hånd fortæller dem,
via sin opførsel, at hun/han nok
skal klare paragrafferne, således at
hunden kan blive på sin plads nederst i hierarkiet uden angst og frustrationer.

5

Visuelt flot – men, hvad med praksis!
Af Karen, 270 E

For nylig blev der støbt kanter rundt
om en del af vores parkeringsareal?? !!
Siden vores ankomst til Farum
Midpunkt (ca. 6 måneder siden) er
vi flittigt blevet underrettet om diverse renoveringer/byggearbejder i
vores nærhed. Dette kunne vi ikke
forestille os, hvad var!
Vi erfarer nu, at der anlægges ”hotspots” nede mellem blokkene for at
imødegå den dystre stemning Parealer ellers nemt signalerer – og i
vores blok er planen en gyngeplads
til børn bla.
Farum Midtpunkt er et fantastisk
boligområde, der byder på grønne
arealer og luft, mange faciliteter,
terrasser til alle og boliger med muligt privatliv og minimalt indkig.
Byplanmæssigt og arkitektonisk
fantastisk veltænkt og visuelt flot!
Også visuelt flot præsenteret i det
offentlige rum med store reklamekampagner for at skaffe lejere til de
mange boliger.
I Midtpunktet oplever vi også mange
”hang-outs” – dag og aften – ude og
inde.
Mange hunde – især mange hunde-efterladenskaber – desværre også
inde.

ARBEJDSKØRSEL
Der er arbejdskørsel på alle stamveje.
Se dig godt for, når du færdes i
parkeringsområdet og på stamvejen.
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Og rigtig meget ”løst” affald, tilfældigt smidt og efterladt – især i Pområdet.
Alt dette er vel nærmest forventeligt
med de muligheder Midtpunktet byder på – og de mange beboere – når
ikke alle tager et nødvendigt fællesansvar.
Det bliver en daglig opgave dels
for os Midtpunkt-beboere, dels
ejendoms administrationen, konstant at støtte op om en vis standard i fællesarealerne, hvis det skal
være bare tåleligt at bo her.
OG NU ….. endnu en plads og mødested (også for hunde) – et sted til
tidsfordriv i de lange dag- og aftentimer – med lys og læ!
”Hvem sender mon sine børn til leg i
en parkeringskælder?” (rent bortset
fra, at én af Midpunktets centrale
ideer jo netop var at adskille motortrafik fra anden færden) – ”Hvem
skal have fornøjelse af mere eller
mindre støjfyldte aftenmøder nedenfor vinduerne?” – ”Hvem holder disciplin og rydder op?” – ”Og, hvad
med bilerne – forbliver de urørte?” –
i forvejen er kælderen fuld af aflåselige bure, formentlig af en grund!
Hvis man endelig ville P-området det
godt, kunne vi få blot lidt bedre belysning, indhegnede områder eller
skure til storskrald med ”tænd-selv”
lys (diskret placeret mellem blokkene, evt.) og MÅSKE en skraldekurv/-spand nedenfor hver vindeltrappe op til beboelsesområderne –
så ”løst” affald MÅSKE kunne lande
dér i stedet for gulvet.


PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af projektleder Christian Thorup, KAB
EN SVÆVENDE OPLEVELSESSTI
Som de fleste af jer nok har bemærket har Farum Midtpunkt fået endnu en attraktion i form af boldbanen, aktivitetspladsen og gennembrydningen mellem Lægehuset og
Spisehuset.
Gennembrydningen og aktivitetspladsens tilblivelse er ikke gået
ubemærket hen. Især de af jer som
bor umiddelbart op til byggepladsen, har været udsat for påvirkningerne.
I skal have tak for jeres tålmodighed, som til tider har været hårdt
prøvet af støj, støv og lugtgener.

Aktivitetsparken og boldbanen er
blevet utrolig flot og bliver flittigt
brugt af stort set alle aldersgrupper
– og ikke mindst folk fra omkringliggende bykvarterer, som nu besøger
og bruger Farum Midtpunkt.
Her er dagplejemødrene, som taget på udflugt og mødes med de
yngste, her de yngre som leger, cykler og løber på løbehjul, her de unge
som udfordrer hinanden med aktiv
leg eller ser beundrende til, og her

er også de mere modne, som nyder
synet af alle de andres aktiviteter.
Det er blevet et stort aktiv for beboerne og de omkringboende.
Ny sti fra nord til syd
Næste etape i Miljøprojektet er
blandt andet at genskabe muligheden for at komme på langs i Farum
Midtpunkt og samtidig give mulighed for oplevelser.
Der er derfor ved at blive skabt en
ny transportåre, den svævende sti,
på langs af bygningerne fra
Birkhøjmarken i nord til den ny
plads foran Svanepunktet – det ny
plejecenter – og seniorbofællesskaberne Toppunktet og Top 13 i sydenden af Farum Midtpunkt.

Den svævende sti er et stiforløb på
stålriste ca. ½ meter over terræn i
de grønne bælter mellem nogle af
blokkene. I kanten af stierne lægges
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LED-belysning, der om aftenen giver
en svag indirekte belysning af stien
og bevoksningen.

Et eksempel på et opmærksomhedsområde ses her.

Fra Svanepunktet forbereder Furesø
Kommune en ny adgang til Farum
Bytorv, som skal forbedre sammenhængen mellem Farum Midtpunkt,
Svanepunktet og det øvrige Farum.
Som du kan se på oversigtsplanen
bliver den svævende sti et forløb,
der også binder pladserne Grønne
Plads, Sct. Hans Plads og Stenalderpladsen sammen.
Stien krydser stamvejene, og her er
udfordringen at skabe sikkerhed for
at der bliver taget hensyn til de gående. Det gøres ved at skabe opmærksomhedsområder på vejen,
hvor stien krydser.
Samtidig vil der være med til, at
sænke hastigheden på stamvejene:
Opmærksomhedsområderne bliver belyste om aftenen og forsynet
med ”skildpadder” på vejbelægningen.
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Lommehaver
Stiforløbet mellem blokkene indeholder også nogle mindre lommehaver, som hver i sær bliver en oplevelse i sig selv.
Lommehaverne, som ligger jævnt
fordelt i hele stiforløbet kan være:

en rhododendronhave,

eller en hundehave med plads til anden aktivitet

en pergola,

Enkelte steder går stien ind i parkeringsområdet og byder her på andre
muligheder for oplevelser.
I nordenden af stiforløbet knyttes an
til Birkhøjmarken med en opholdstrappe
en urtehave.

Hele herligheden forventes gennemført henover sommeren og afsluttes i
Birkhøjterrasserne
i
november
2015.
Glæd dig til nye oplevelser i Farum Midtpunkt.
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af projektleder Bente Heltberg, KAB
BOLIGOMBYGNINGER
Ombygningerne i terrassehusene er
nu afsluttet – og alle de ombyggede
boliger er udlejet!
I Vestblokken var der indflytning i
de fire første ombyggede boliger den
1. juli 2015. Nedrivningsarbejdet er
afsluttet i alle ombygningsboliger,
og opbygningen er i fuld gang. I den
midterste etape laves gulve, køkkener, el-arbejdet osv., mens det i den
sidste etape primært er udskiftning
af facadepartier og etablering af altanudvidelsen.
Projektet fortsætter som planlagt, og
der er indflytning i de to sidste etaper henholdsvis 1. september og 1.
november.
Entreprenør: Ole Jepsen
Rådgiver: Dominia A/S
LAVTAGE
Projekter forløbet som planlagt – og
nærmer sig afslutning!
Lige nu arbejdes der i Paltholmterrasserne. Blok 15 og 16 vil være afsluttet i første halvdel af august, og
blok 11 og 14 vil afsluttes med udgangen af september måned.
Der er også ved at blive udført check
af overgangen mellem tag over Abolig og væggen i en D bolig i Nygårdterrasserne. Her har det nogle
steder vist sig, at tætningen ikke er
udført som planlagt, og det rettes
der op på nu.

10

Der er udført stikprøveundersøgelser af nogle af isoleringsvæggene.
Det er ikke i alle boliger, at væggen
har haft den ønskede virkning på
træk og kuldenedfald, selvom væggen er opført korrekt.
Nogle steder er den yderste vindspærre lige bagved corten-pladen
meget medtaget og flere steder med
revner. Der er derfor lavet et forsøg
med at tætne vindspærren udefra,
og dette har givet en god virkning.
Det er dog ikke alle steder, at vindspærren er så skadet.
Flere beboere har bemærket, at der
opstår små revner rundt om væggen. Det er sandsynligvis svindrevner, som opstår, når to forskellige
vægmaterialer – beton og gips – møder hinanden. Materialer reagerer
forskelligt på varme, fugt osv. Når
der gennemføres 1 års gennemgang
vil alle beboere få mulighed for at
bemærke, hvis der ses revner omkring væggen.
Entreprenør:
Adserballe & Knudsen A/S
Rådgiver: Rambøll
PCB-RENOVERING
Projektet nærmer sig sin afslutning!
Der er indflytning i blok 42 den 15.
juli 2015, og i blok 41 den 15. september 2015. Udlejningen går fint,
og alle boliger forventes at være udlejet på indflytningstidspunktet.
Når alle blokkene i Birkhøjterraserne igen er i brug, vil de sidste opga-

ver på fælles områderne blive udført. Lyset i gavlene og på alle brystværn ville blive sammenkoblet, så
det følger den øvrige udendørsbelysning i afdelingen. Skaderne på
loftspladerne på stamvejen vil blive
udbedret, når byggeplads osv. er
fjernet, sådan eventuelle nye skader
ikke sker på de nye plader.
Området med skurby ved blok 46 vil
blive reetableret med græs og beplantning, og det samme gælder
grønningerne
mellem
blokkene.
Plantearbejdet er dog afhængigt af
vejret, og udføres bedst i moderate
varmegrader, så det vil blive udført
til efteråret så hurtigt som muligt.
Entreprenør:
Enemærke & Petersen



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

kr. 14.589.056,kr. 15.531.024,kr.
941.968,-

Vi blev ramt af vejrforandring!

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. maj 2015:
Maj 06 – maj 07:(ref.)
Maj 13 – maj 14:
Maj 14 – maj 15:

215.938 m3
132.349 m3
138.309 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:
Besparelse i maj i år i
forhold til maj sidste år:
Besparelse i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 12
måneder sidste år:

ca. 15 %

ca. 0 %

Besparelse i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 12
måneder i referenceåret:
ca. 25 %

Efter mange milde måneder blev vi
udsat for en kold maj med et graddagetal 17 % over normalen.

I sidste måned noterede vi et markant
merforbrug for måneden, som blev
forklaret med forskydning i aflæsningsdatoer.

Heldigvis havde vi noget at stå imod
med i vores aconto varmeregnskab.
På trods af lidt tæring her ved regnskabsårets afslutning ender vi med et
overskud på 6 %.

Derfor viser denne måned delvis udligning ved en besparelse på
15 %, hvilket også er med til, at årets
forbrug som helhed balancerer med
forrige år.

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

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

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

11

Farum Midtpunkt set lidt oppefra
Af Berit, Bladudvalget

Den 21. juni var der ”Åbent Tag” på blok 16. Adserballe & Knudsen A/S bød
på besigtigelse af lavtagene, set fra stilladsbroen, og på kaffe i parkeringsområdet. Redaktøren havde pudset kameralinsen.


Grønne Plads stien mod vest

Stilladser langs blok 16
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Grønne Plads stien mod øst

BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 484.a:
Valg til Bolignetudvalget
Forslagsstiller: Esben/275D
Efter aftale med de øvrige 5 bolignetudvalgsmedlemmer kandiderer jeg
hermed til at indgå i udvalget. Jeg
har erfaring med beboerdemokratisk
arbejde i Farum Midtpunkt og mener selv via mit kendskab til it med
mere at kunne bidrage til udvalgets
fremdrift med henblik på en fortsat
udvikling af Bolignettet i Farum
Midtpunkt.
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Esben, 275D til
Bolignetudvalget.
BR-sag 484.b:
Valg til Økonomiudvalget
Forslagsstiller: BR-FU
Blokrådet vælger hvert år 3 medlemmer til blokrådets økonomiudvalg. Økonomiudvalgets kommissorium er beskrevet i Blokrådet Forretningsorden:
§ 14: ØKONOMIUDVALG
BR nedsætter hvert år i august et
økonomiudvalg på 3 valgte medlemmer, som tiltræder den 1. september.
Det gamle økonomiudvalg fratræder
den 1. oktober. Udvalgets opgave er
at føre løbende kontrol med anvendelsen af BRs dispositionskonto og
at udarbejde budget og regnskab
herfor i samråd med BRs udvalg og
personale.

BR-MØDE 484

Stk. 2
BR-FU holder løbende Økonomiudvalget orienteret om BR-beslutninger
med konsekvenser for BRs økonomi.
Huslejekonsekvenser:
Denne sag har ingen huslejekonsekvenser.
Christian/149D
Jeg opstiller hermed til Blokrådets
Økonomiudvalg. Jeg har i flere år
deltaget aktivt i det beboerdemokratiske arbejde i Farum Midtpunkt og
er aktiv i Friarealudvalget.
Med venlig hilsen
Christian Hecquet, 149D
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Christian/149D til
Blokrådets Økonomiudvalg.
Erik/80F
Hermed genopstiller jeg til økonomiudvalget.
Jeg er uddannet som økonom inden for den finansielle sektor og har
fungeret som såvel virksomhedsrådgiver som privatkunderådgiver i en
stor del af min karriere.
Jeg har således god erfaring med
diverse aspekter af endog meget
komplekse virksomheders daglige
udfordringer inden for det økonomiske og strategiske område.
Jeg har således været aktivt involveret
i
investeringsovervejelser,
budgetteringsarbejde,
regnskabsanalyse m.m. i forbindelse med vurdering af finansieringsbehov som
skulle løses for mine kunder, som
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BLOKRÅDSSAGER
ikke mindst har inkluderet et betydeligt antal ejendomsinvesteringsselskaber.
Jeg mener derfor jeg er godt rustet
til at deltage i arbejdet i økonomiudvalget og for en god ordens skyld
skal jeg naturligvis understrege at
jeg naturligvis vil respektere såvel
eksisterende lovgivning som blokrådets beslutninger i forbindelse med
hvervet.
Med venlig hilsen
Erik Nordstrøm, 80 F
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Erik/80F
Blokrådets Økonomiudvalg.

til

Hans/38R
Jeg genopstiller hermed til Blokrådets Økonomiudvalg. Jeg har boet i
Farum Midtpunkt siden 1979 og
har været aktiv i vores beboerdemokrati siden 1982. Udover at repræsentere min blok i Blokrådet, er jeg
medlem af diverse udvalg og følgegrupper. I mange år har jeg været
fast mand i Friarealudvalget. Som
mangeårig aktiv beboer har jeg et
godt kendskab til Blokrådets forretningsgange og struktur samt til de
forskellige udvalg og deres arbejde.
Min erfaring med økonomi har jeg
dels fra erhvervslivet, hvor jeg har
en Teknonomuddannelse i driftsteknik. Her er virksomhedsøkonomi
et af de obligatoriske fag. Herudover
har jeg naturligvis også en del erfaring med budgetter og regnskab fra
mit tidligere arbejde i boligselskabets bestyrelse, ligesom jeg i mange
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BR-MØDE 484

år har deltaget i det årlige budgetmøde, hvor vi kæmper for at holde
huslejen nede og serviceniveauet
oppe.
Jeg føler mig således godt rustet
til arbejdet i Økonomiudvalget. Såfremt jeg bliver valgt, ser jeg frem til
et godt samarbejde med udvalgets
øvrige medlemmer samt Blokrådets
ansatte.
Med venlig hilsen
Hans Laustsen, 38 2 R
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Hans/38 2 R til
Blokrådets Økonomiudvalg.

BR-sag 484.c: Opsigelse af foreningslokalerne i 228A
Forslagsstiller: BR-FU

Forslaget om opsigelse af foreningslokalerne i 228A, som blokrådet i
1987 stillede til disposition for henholdsvis Farum Dartklub og modeljernbaneklubben Litra-X, er primært begrundet i, at ingen af klubberne har formået at engagere bebo-

BLOKRÅDSSAGER
ere i et sådant omfang, at udgiften
til lokalernes drift og vedligehold tilnærmelsesvis svarer til antallet af
klubmedlemmer med bopæl i Farum
Midtpunkt/Furesø Boligselskab.
Ingen af klubberne er pålagt betaling for lokaler, vedligeholdelse af
samme eller forbrug af vand, varme
eller el. I lokalerne er ikke monteret
udstyr til afregning af individuelt
forbrug.
Med et opsigelsesvarsel på 6 måneder får klubberne mulighed for at
finde andre lokaler til deres aktiviteter, og blokrådet kan sammen med
KAB undersøge mulighederne for
lokalernes fremtidige anvendelse.
Farum Dartklub
Fakta:
Farum Dartklub, stiftet i 1987 og
tildelt lokaler via BR-sag 173.c med
afstemningstemaet:
Blokrådet vedtager, at Farum Dartklub fremover kan benytte lokalet
Nygårdterrasserne
228tv.,
og
blokrådet tager vedtægterne til efterretning.
Afstemningstemaet blev vedtaget
med stemmerne 24/0/1.
Dartklubben havde primo marts 13
medlemmer, heraf 2 med bopæl i
Farum Midtpunkt. Klubben har afholdt generalforsamling i 2015 i
henhold til vedtægerne.
Klubaktivitet: mandage kl. 19, hvor
interesserede kan møde op.

BR-MØDE 484

medlemmer, jf. profil opslag på
http://www.farummidtpunkt.dk/FarumMidtpunkt/Foreninger.aspx
samt
Midtpunktet 482, maj 2015
Litra X
Fakta:
Midtpunktets modeljernbaneklub/
Litra-X, stiftet i 1987 og tildelt lokaler via BR-sag 169.c med afstemningstemaet:
Blokrådet stiller lokalet Nygårdterrasserne 228 st. til rådighed for
”Midtpunktets
Modeljernbaneklub”
(under dannelse) foreløbigt til 1987,
men med fast udlån, såfremt klubben har fået etableret sig inden da.
Afstemningstemaet blev vedtaget
med stemmerne 31/2/0.
Lita-X havde primo marts 2015 ?
medlemmer, hvoraf ? med bopæl i
Farum Midtpunkt.
Klubaktivitet: torsdage 19 – 22, efter
aftale
Klubben har ikke rapporteret til
Blokrådets forretningsudvalg om
afholdt generalforsamling i 2015 og
ikke fulgt op på møde med Blokrådets Forretningsudvalg den 23.
marts 2015. Generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne
hvert år i marts måned, jf. vedtægterne § 7, jf. BR-sag 176.D. Vedtægterne for modeljernbaneklubben
blev vedtaget med stemmerne
21/0/0.

Klubben har rapporteret til Blokrådets Forretningsudvalg og tilkendegivet at den ønsker at hverve flere
15

BLOKRÅDSSAGER
Huslejekonsekvenser:
Ingen – på sigt forventes lokalerne
at overgå til formål, der vil give indtægter til afdelingen Farum Midtpunkt.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager at foreningslokalerne i 228A - der benyttes af Dartklubben og Modeljernbaneklubben/LitraX - opsiges med virkning
fra 15. februar 2016

BR-MØDE 484

Samtidig er skiltningen en mulighed
for, at der skabes en identitet for de
nye tiltag i blok 12 og 13.
På illustrationerne vises de nye skilte, som kan sikre overskueligheden
for faciliteterne.

BR-sag 484.d: Skiltning ved blok
12 og 13 (Svanepunktet)
Forslagsstiller:
Bygherrefølgegruppen
Svanepunktet indeholder både plejeboliger, et genoptræningscenter og
et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede. Derudover er der
opført nye familieboliger i Farum
Midtpunkt i form af seniorbofællesskaberne Toppunktet og Top 13
samt 7 individuelle familieboliger.
Til at besøge og betjene Svanepunktet vil der komme en del mennesker,
som ikke tidligere har bevæget sig
rundt i Farum Midtpunkt.
Der er derfor i samarbejde med Furesø Kommune og Bygherregruppen
udarbejdet et forslag til skiltning,
der skal gøre det muligt at orientere
sig mellem de mange faciliteter og
medvirke til at skabe tryghed for, at
man finder vej hurtigst og nemmest
muligt.
16

Pyloner ved stamvejen, højde
bredde 1,2 meter, gennemlyst.
Placeres ved Frederiksborgvej

2,4

meter,

BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 484

Skilt ved blok 12, højde 1,35 meter, bredde
0,9 meter, gennemlyst
Natbelysning ved stamvejen

Skiltning ved elevator
Piktogram ved elevator

17

BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 484

Skiltning ved blok 12, gennemlyst

Skiltning ved blok 13, gennemlyst

Huslejekonsekvenser:
Udgiften til etablering af de nye skilte afholdes af byggesagen for Svanepunktet og får ikke huslejekonsekvenser for Farum Midtpunkt.

Afstemningstema:
Blokrådet godkender de udendørs
skilteprincipper.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 483 4. juni 2015

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra maj 2015
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
Ingen sager til behandling på dette møde.
6. Eventuelt

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

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Gerd
Marie
B
Pia
12
Annelise
Pia
14
Ingvar
Hanne
16
Erik

Adr. Telefon
206G 44954775
210F
20D
36J
38T
55E
55E
80E

Blok Navn
Lis
24
Flemming
Thomas
25
Bo
Merete
43
Henrik
45
Else Marie
Stig

Adr.
80E
136A
143F
154A
154A
428D
449A
449A

Telefon

50415003
29236786
21184515

Uden stemmeret:
Frank Carlsen/KAB

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

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.

4.b Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret
Ny blok repræsenteret i BR-FU
Oskar fra blok C er ved udgangen af
maj måned udtrådt af BR-FU, og turen til at sidde i BR-FU er kommet til
blok 16.
Blok 16 er fra 1. juni og et år frem
repræsenteret ved Erik/80F.
Tak for samarbejdet til Oskar og
velkommen til Erik.

uden

3. Godkendelse af
referat fra maj 2015
Referatet
blev
godkendt
uden
bemærkninger. Dog bemærkede BRrepræsentanten fra blok 43, at han er
ny og derfor ikke kan godkende referatet.
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Velkomstmøde for nye beboere
Torsdag den 11. juni 2015, kl. 17:30
– 19 i Servicecentralen.
Alle beboere er selvfølgelig velkomne
til at deltage i mødet.
BR-FU og BR-sekretariatet
ferierer i juli måned
Første ordinære BR-FU møde afholdes mandag den 27. juli 2015
Inga vil dog i perioden 15. – 17. juli
besvare mails, redigere BR-sager mv.
til Midtpunktet 484.
Blokregnskaberne for perioden
1. juli 2014 – 30. juni 2015
Undgå at få lukket kontoen, aflever
blokregnskabet i Blokrådssekretariatet eller send det pr. mail til
www.blokraad@farum-midtpunkt.dk,
inden 6. august 2015, kl. 19:30.
Åbent Tag - søndag den
21. juni mellem 12-15
Gå ikke glip af denne helt unikke mulighed for se Farum Midtpunkt fra 15
meters højde. Arrangementet afholdes
søndag den 21. juni mellem 12-15.
Se opslaget i blokkene og på
www.farum-midtpunkt.dk.
Ro i Farum Midtpunkt
Stort set er her roligt med minimalt
hærværk. Vi imødeser derfor igen en
fredelig sommer i Farum Midtpunkt,
hvor folk uhindret kan lufte hund,
nyde fuglenes sang og sommervarmen 
Sommerferieaktiviteter i
Aktivitetesområdet
ved vestblokgangstrøget
I samarbejde med kommunen og
idrætsforeninger afholdes i ugerne:
28, 29 og 30 i tidsrummet 10-14
idrætsaktiviteter på Aktivitetspladsen.
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PROGRAM
Mandag: Fodbold på kunstbanen
Tirsdag: Basketball på banen i aktivitetsparken
Onsdag & torsdag: Fodbold på
kunstbanen
Fredag: Håndbold på kunstbanen
Bemærk!
Om tirsdagen vil der i forbindelse
med basketballtræningen blive spillet
musik. Lydstyrken og omfanget foregår under hensyntagen til nærmeste
naboer. Nærmeste naboer varsles
særskilt af ejendomskontoret.
Toiletadgang: Selskabslokalets toiletter
Programmet er ikke helt fastlagt og der
kan forekomme ændringer.
Kommunen annoncerer, jf. konceptet
fra Sjove lørdage.
Debat:
Ros til arrangørerne, dog udtrykte
flere bekymring ved lydniveauet fra
ghettoblasteren. Det er der taget højde for, sagde Frank/driftschef . ”Hvis
det er voldsomt bliver de bedt om at
dæmpe sig”.
Pia/20D – ”Kan vi snart få stoppet
larmen på rutsjebanen?”
Gerd/miljøfølgegruppen – vi følger op:
der er møde i gruppen på mandag.
Jubilæumsgaven er ankommet
Tak til Furesø Boligselskab for gaven
i anledning af Farum Midtpunkts 40
års jubilæum. Bænken kom op i går
og den fungerer efter hensigten.
4.c Andre udvalg
Information om BR-udvalgene
Mødeindkaldelser og referater offentliggøres på www.farum-midtpunkt.dk
under
FARUM MIDTPUNKT, klik på fanebladet BEBOERDEMOKRATIET.

Debat:
God ide, sagde Gerd/206G. Mødereferater hører ikke hjemme i beboerbladet ”Midtpunktet”.
Bo/154E – efterlyste et arkiv på
hjemmesiden med udvalgsmateriale.
Inga/BR-sekr. – funktionen er mulig,
det er kun et spørgsmål om ressourcer.
Berit/bladudvalget – bemærkede, at
hun har tilbudt at skanne Midtpunktet fra nr. 1 og frem. Men har intet
hørt fra hjemmesideredaktionen.
Guidet fugletur i Farum Midtpunkt
Find traveskoene frem og mød op foran servicecentralen mandag den 8.
juni kl. 19, hvor Thomas Vikstrøm
indvier os i områdets mangfoldige
fugleliv.
Berit/38 2 S – opfordrede folk til at
deltage, det er en fantastisk oplevelse.
Også for folk – der ikke er godt gående, supplerede /Gerd 206G.
Sankt Hansaften på
Stenalderpladsen
Traditionen tro fejres midsommeren i
Farum Midtpunkt med musik, bål og
læskende drikke.
Boden med salg af vand, øl og vin
åbner kl. 18.
Musikken sætter gang i danseskoene kl. 21, bålet tændes kl. 21:30 og vi
lukker ned for herlighederne kl.
23:30
Børne- og ungdomsudvalget vil i år
bidrage med tilbud om ansigtsmaling,
Slush Ice og popcorn til børnene.
Teknik- og miljøudvalget
Ejendomskontoret har opsat den aftalte prøvebelysning, udskiftning af

lyskilder i de to trappemure mellem
blok 22 og 32.
De sene nattevandrere bedes vurdere lyseffekten, er det en ønsket forbedring? Selve lampestedernes arkitektoniske niveau afventer en eventuel BR sag, før forslag udformes.
Debat:
Lene/blok 32 – det er flot med ekstra
lys. Hvem skal vi rapportere tilbage
til?

ENERGIHJØRNET
Vand:
Forbruget har stabiliseret sig.
Hvis vi ser på boligblokkene, der ikke
er berørt af PCB-renoveringen og plejehjemsbyggeriet, ligger forbruget i
2014/15 ret præcist på niveau med
det foregående regnskabsår.
Fjernvarmeforbrug:
Regnskabsmæssigt endte forbruget 2
% under budgettet, hvilket betyder, at
varme a conto regnskabet viser et
overskud på knapt kr. 1 mio.
Energimæssigt ligger vi dog med en
stigning, for graddagekorrigerer vi
forbruget, har vi brugt ca. 10 % mere
end budgettet.
Vi vurderer, at årsagen til det stigende forbrug er færre tomme lejligheder
herunder ibrugtagning af renoverede/ombyggede lejligheder.
Fjernvarmeafkøling:
Driften fik afkølingen til at ligge lige
netop på den rigtige side af afkølingskravet på 30 oC.
Det betyder, at beboerne i Midtpunktet også denne gang undgår at skulle
betale for manglende afkøling af
fjernvarmevandet.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Ejendomskontoret eller Blokrådssekretariatet, svarede Frank/driftschef.
Indlæg fra blok 14 vedr.
Boligombygninger.
Ingvar 55/E – medbragte et talepapir,
hvor der var oplistet en række
spørgsmål til boligombygningerne. Et
af spørgsmålene drejede sig om, hvorfor en af de ombyggede boliger – E1 –
har depotrum inde i boligen?
Gerd
og
Berit/boligombygningsfølgegruppen forklarede, at det ikke
er ualmindeligt i Farum Midtpunkt,
og at der er tale om det muliges
kunst.
Der var også spørgsmål til Grønne
Plads – under fremvisning af blok 13
blev beboeren lovet en ”sansehave”.
Frank/driftschef – plankehegnet omkring Grønne plads renoveres når
byggehegnet er nedtaget. ”Sansehaven” kommer også på plads.
Herefter var det spørgsmål til trækgener fra ”isoleringsvæggen” i A/D lejlighederne, irritation over det lange
tidsforløb, hvor der arbejdes med lavtagerenoveringen i blokkene. Beboeren vil ikke acceptere manglende
brug af terrassen i sommerperioden.
Indlægget blev afsluttet med efterlysning af en tidsplan for arbejdet i
blok 14.
Undervejs i det lange indlæg fra blok
14 fremgik, at Ingvar har været i kontakt med projektlederen samt at
blokkens beboere har været inviteret
til orienteringsmøde i Servicecentralen om renoveringsarbejdet, tidsplan
mv.
Frank/driftschef – pointerede, at der
er kontrol af arbejdet og der bliver
fulgt op på klager over mangelfuldt
arbejde – herunder trækgener.
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Erik/ 80F - Forløbet er forløbet eksemplarisk i blok 16. ”Dog er det
trælst, at vi skal pakkes ind i sommerferien”.
Lavtagerenoveringen
Gerd/lavtagefølgegruppen – ”sagen
kører på skinner”, men en del underentreprenører er ikke gode til at
håndtere affald fra byggematerialerne. En konstatering som flere tilsluttede sig, hvorefter der igen blev snakket en del om de få beboere som sviner gevaldigt med deres affald.
Blok 13
Thomas/Bygherrefølgegruppen – orienterede om forsinkelsen af blok 13.
Vi skulle overtage blokken den 18.
maj, men pga. blandt andet manglende gulve kunne det ikke lade sig
gøre, da vi må fastholde at bygningen
skal være færdig inden overtagelse.
Forsinkelsen rammer de beboere der
skulle flytte ind i familieboligerne.
Beboerne er blevet genhuset andetsteds i Midtpunktet.
Foreløbig er beboerne blevet genhuset
i 3 måneder. Entreprenøren betaler
klækkelige dagbøder, sagde Gerd.
Og så til en god nyhed: Familieboligerne i blok 13 har fået ”fællesrum”,
da organisationsbestyrelsen har besluttet, at en af familieboligerne i blok
13 overgår til at være fællesrum.
Debat om indlægget i Midtpunktet
om naboskab og tryghed. MP 483,
side 8.
Gerd indledte med at sige, at hun ved
en misforståelse er blevet medforfatter til indlægget.
Ønsket om en debat i blokrådsregi
har rødder i en debat på Facebook
om hvordan vi hjælper hinanden.
En anden beboer tvivlede på, at
blokrådet ville diskutere emnet og
stillede en kage på højkant.

Thomas/143F medbragte konens kage til mødet, og den var måske medvirkende til den gode stemning, for
stort set udtrykte alle tilfredshed med
at bo i Farum Midtpunkt. De problemer vi har, er minimale i forhold til
antallet af beboere, bebyggelsens
tæthed med mere.
Ja – det er irriterende: at nogle hundeejere ikke samler hundens efterladenskaber op. Men folk er glade for
hunde, og de har deres helt eget fællesskab her i Farum Midtpunkt.

tion med mere. Vi har i Farum Midtpunkt formået at holde sammen og er
et attraktivt boligområde for dem der
ønsker en god lejlighed til en rimelig
pris.
5. Blokrådssager
Ingen sager til behandling på dette
møde.
6. Eventuelt
Berit/bladudvalget – undskyldte at
ikke alle arrangementer er kommet
med i MP483-kalenderen.

Ja – det er forargeligt, at få sviner
med deres affald, at ikke herboende
læsser affald af på vendepladserne, at
få kører på knallert på stierne, at
nogle udveksler små pakker i dunkle
kroge – det sidste er en politisag og
politiet er informeret om hvor det ofte
foregår.

Niels/112E – Pensionistskovturen var
meget vellykket, tak til arrangøren:
Furesø Boligselskab.

Men stort set er her godt naboskab: vi
passer på hinanden i Farum Midtpunkt. Så lad ikke de få ødelægge det
for de mange – og ja, denne del af referatet er referentens subjektive mening efter 7 års samarbejde med beboerne,
ejendomskontoret,
KAB,
kommunens SSP-team, ungeinstitu-

Flere anbefalede en henvendelse til
ejendomskontoret, for selvfølgelig kan
der gøres noget ved problemet.
Herefter ønskede beboerne hinanden
en god sommer!


Lene/blok 32 – Vores gavldør i blokken låser ikke ordentligt. Vi har anmeldt det flere gange, men gårdmanden siger der ikke kan gøres noget.

Annonce:
BOSCH SuperSilence
opvaskemaskine til salg.
Kun lidt brugt; i god stand.
Maskinen har 380 V stik og passer således til Farum Midtpunkt
standard.
Pris: kun 200,- kr.
Henvendelse: Berit 21443493

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 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
Erik
80F
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
Blok 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

KALENDER FOR AUGUST 2015
Dato Begivenhed

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213

Tidspunkt

Sted

19:30

SC

1.
2.
3.

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 484 OG 485
MP 484 husstandsomdeles 30.07.15
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.400
Farum Midtpunkt
00

17.08.15 kl. 18 :
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 485, der udkommer 27.08.15.
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!

4.
5.
6. BR-møde
7.
8.
9. IT for @LLE
10. BR-FU

14:00 – 16:00 SC
19:00 – 20:00 SC

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. Frist for MP 485

18:00

SC

18.
19.
20.
21.
22.
23. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

24. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

25.
26.
27. MP 485

Husstandsomdeles

28.

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

29.
30.
31.
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