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MIDTPUNKTET 485

Markedsdag med åbent hus
Af Elsebeth, Blokrådssekretariatet

Kom og vær med til årets markedsdag lørdag den 5. september. Det
foregår fra kl. 10-14, hvor hele familien kan blive underholdt, gøre et
loppemarkedkup og møde naboerne.
Glæd dig til et program med musik
og sang, trylleshow med Magiske
Miguel El Zorro, og FCN, der afholder fodboldkonkurrencer. Du kan
også kigge forbi det, der bliver Farums længste loppemarked for at
gøre et kup. Og nyd en god kop kaffe undervejs i selskab med familie,
naboer og venner. Ligesom sidste år
triller Kalles Kaffevogn forbi.
På dagen har du desuden mulighed
for at se nogle af de nye boliger i
blok 41. Der vil være rundvisninger

hele dagen. Mødestedet er Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15,
Farum.
Hold øje med plakater om arrangementet i din blok. Du kan også finde
dagens program på www.farummidtpunkt.dk/nyheder.

Få en stadeplads ved
Farums længste loppemarked
Har du lyst til at have en bod på
beboerloppemarkedet i forbindelse med Markedsdagen den 5.
september? Så tilmeld dig hos
Anita
fra
Ejendomskontoret.
Send en mail med dit navn,
adresse, telefonnummer og mail
til: ann@kab-bolig.dk
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SÅDAN GIK DET MED VARMEFORBRUGET – 2014-15
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2014 – 2015
Forventet

Aktuelt

2013-14
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Vurdering af året 2014-15:
Pænt uden at være prangende.
April – og ikke mindst maj –
ødelagde de gode udsigter.

MWh

2500

2000

1500

1000

500

0
JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i 2014-15 var på
Budgettet for 2014-15 var på
Besparelsen var således på

19.615 MWh (megawatt timer)
20.001 MWh
386 MWh



Hvem sidder hvor? – Liste over Følgegruppemedlemmer
Af Inga, BR-sekretariatet
Boligombygningsfølgegruppen:
Gerd Karlsen, Hans Laustsen,
Thomas Jensen, Berit Sandfeld og
Kirsten Nielsen
Bygherrefølgegruppen:
Gerd Karlsen, Hans Laustsen og
Thomas Jensen
Lavtagefølgegruppen:
Gerd Karlsen, Hans Lausten og
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Jakob Nielsen
Miljøsagsfølgegruppen:
Gerd Karlsen, Hans Laustsen,
Thomas Jensen, Berit Sandfeld og
Kirsten Nielsen
PCB-Følgegruppen:
Gerd Karlsen, Hans Lausten,
Thomas Jensen og Michael Quist


SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2015 – 2016
Forventet

Aktuelt

2014-15
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Vurdering af juni og juli:
Vi brugte 6 % mere end
budgettet tillader – endda
også mere end tilsvarende
måneder sidste år, selv om
to blokke er solgt fra.
Forklaringen skal nok findes i færre tomme lejligheder, kombineret med en
blæsende sommer.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i juni og juli var på
Budgettet for juni og juli var på
Merforbruget var således på
På baggrund af sidste års erfaringer
om forbrug og det, at Blok 12 og 13
er solgt fra, har vi fået nyt budgetgrundlag for regnskabsåret. Det
skulle give bedre overensstemmelse
imellem budget og forbrug.
Alligevel må vi konstatere et merforbrug på 6 % her i sommer.
Og med netop frasalg af to blokke
giver det ikke længere mening at

1.295 MWh (megawatt timer)
1.221 MWh
74 MWh
sammenligne månedsforbrug i år
med tilsvarende måneder sidste år,
som vi har gjort i den seneste tid.
Vi gør dog en undtagelse og kan
konstatere, at trods frasalg ligger
sommerforbruget i år 12 % over
sommerforbruget sidste år.
Forklaringen skal nok findes i de
generelt færre tomme lejligheder i
bebyggelsen … og sommerblæst. 
5

NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
NY KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER I FARUM MIDTPUNKT
Fra 10. august er Elsebeth Christensen tiltrådt som ny kommunikationsmedarbejder og blokrådssekretær i Farum Midtpunkt.
Elsebeth afløser Inga Seier, der har været tilknyttet Farum Midtpunkt de sidste 7 år. Elsebeth har blandt andet en
fortid som kommunikationskonsulent
ved boligselskabet FSB og Københavns
Kommune. Bemærk, nyt telefonnummer, hvis du vil i kontakt med blokrådssekretæren: 30 51 91 83. Åbningstiderne er uændrede: Mandag og torsdag mellem kl. 14 og 18.
BLOKKONTI
Kun to blokke mangler at aflevere blokregnskab for
2014/ 2015.
Og til alle jer ude i blokkene: Husk! maks. 3.000
kr. kassebeholdning – helst mindre.
VIGTIG BESKED TIL HUSMØDERNE
Fremover vil økonomimedarbejder Anne Brønnum hos KAB være kontaktpersonen I henvender
jer til vedrørende blokpengene. Det er hos Anne I
skal hente nye fuldmagtblanketter ved ændring
af fuldmagtshavere, rekvirering af kontoudtog
med mere.
Inga har skrevet ud til de nuværende fuldmagtshavere i blokkene, så de er underrettet om den
nye procedure.
Anne kontaktes på tlf. 33 63 11 37 eller mail anb@kab-bolig.dk
HUSK INDBOFORSIKRINGEN
Et alarmerende højt antal lejere undlader at forsikre sig mod tyveri, brand eller vandskade. Det indebærer blandt andet, at man ikke kan blive genhuset,
hvis boligen er brændt ned.
En meget udbredt misforståelse er, at boligselskabet dækker skader på indbo
ved brand- og vandskade, og genhusning hvis boligen efterfølgende er ubeboelig. Det gør boligselskabet ikke!
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En anden misforståelse er, at hvis man er lejer af en ”underetage” i Farum
Midtpunkt, så dækker fremlejers forsikring. Det gør fremlejers forsikring ikke!
Heldigvis har vi i Farum Midtpunkt været rimeligt forskånet for brande, og tyveri er bestemt ikke udbredt her. Men når uheldet er ude, kan det have fatale
følger, hvis husstanden ikke er indboforsikret. Så, få gjort noget ved det – tegn
en forsikring der svarer til værdien af dit indbo.
VIS HENSYN
Hold din hund i snor overalt i Farum Midtpunkt. Desværre er der en del hundeejere som tror, at det er OK at deres hunde er løse på plænerne bag ved blok
16, 26, 36 og 46. Det er det bestemt ikke er – plænerne langs voldstien er udlagt til rekreative formål, herunder leg og boldspil for mennesker uden en eller
flere hunde i hælene.
HUSDYRHOLD I FARUM MIDTPUNKT – HUND
Første misforståelse – jeg behøver ikke at
have min hund i snor
Anden misforståelse – jeg behøver ikke at
samle min hunds lorte op
Tredje misforståelse – min hund kan sagtens være alene hjemme i 8 - 10 timer
uden at blive luftet
Fjerde misforståelse – det er ok, at min
hund står og gør ude på terrassen eller
foran hoveddøren
Femte misforståelse – min hund skal ikke registreres hos KAB

HUSDYRHOLD I FARUM MIDTPUNKT – KAT
Første misforståelse – min kat kan ikke holdes inde i boligen og på terrassen
Anden misforståelse – min kat må gerne
smutte ind hos naboerne og bruge deres plantekasser som toilet
Tredje misforståelse – min kat behøver ikke
at blive øre- eller chipmærket
Fjerde misforståelse – det er ok at undlade
neutralisering af min kat
Femte misforståelse – min kat skal ikke registreres hos KAB
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Projektramt tilflytter
Af Karen, 115 B
Jeg er virkelig meget enig med Karen fra 270 E. Hun skrev et læserbrev til vores blad nr. 484 ”Visuelt
flot – men hvad med praksis!”
Karen skriver bl.a. ”Hvem sender
mon sine børn til leg i en parkeringskælder?” I denne sommer er
svaret nok at det gør børnene selv.
At gå hjemme en hel sommer kan jo
hurtigt blive en kedelig affære. Og
det at være i parkeringskældrene
fungerer lydmæssigt som en forstærker.
Jeg må desværre sige at det har været lidt af en udfordring at bebo Farum Midtpunkt i de sidste ca. 2 år.
Særlig oplysende og hensynsfuldt vil
jeg næppe påstå at KAB (eller hvem
der nu står som ansvarlig) er.
Jeg flyttede ind august 2013 fra Jylland og fik omgående – ca. 14 dage
efter overtagelse – et brev om at jeg
skulle genhuses: min lejlighed skulle ombygges. Mærkeligt at man ikke
i brevet der fulgte med kontrakten,
blev oplyst om denne mulighed. Jeg
valgte så at vende tilbage til en større lejlighed. Først ventede jeg et
halvt år i den tilflyttede lejlighed, så
1 år i den midlertidige genhusningslejlighed, hvor de overfor begyndte
på den larmende proces at renovere
tage. Derpå så endelig at kunne flytte tilbage.
Den 1. marts 2015 kunne jeg så
flytte ind i en renoveret og større lejlighed, som jeg er meget glad for. (I
den forbindelse kunne det være fint
automatisk at få planer for min boligblok vedlagt de andre oplysninger
man får).
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Nu skulle foråret og sommeren rigtig
nydes. Altanen indrettes osv. Men
det blev et sandt helvede af larm.
Dog nød jeg de meget tidlige morgentimer (før kl. 7) og aftentimer.
Oplevede en sand mangfoldighed af
fuglearter og et herligt egernpar. Jeg
var lidt benovet og lykkelig for at det
trods betonen kunne lade sig gøre at
have så frodigt et dyreliv lige ved
min altan. En lille hage var at man
kunne se lige ind i garageanlægget.
Og de der havde deres gang der se
op til min altan. Lidt højt buskads
havde været skønt. Men det var naivt tænkt, for pludselig skete det.
Motorer larmede, den skønne underskov blev fjernet. For nu skulle
en gennemgående gangsti indrettes.
Det er jeg ked af. Ked af, fordi jeg
valgte denne lejlighed fordi den lå i
midten af blokken, skærmet af masser af bevoksning. Og ked af at dette
initiativ allerede har reduceret dyrelivet, og jeg er lidt træt af at vi mennesker kultiverer alt og forurener
oveni kultiveringen med ukrudtsdræber og andet.
De fleste ved nok hvem der i overvejende grad vil benytte disse stier,
nemlig hundefolket som er nødt til
at få deres mere eller mindre opdragne hunde luftet. Det er de bestemt allerede begyndt ihærdigt på
efter nedlæggelsen af en del beplantning. Der er tit hundeglam og
råben kommandoer nu, både morgen og aften. Jeg har ikke noget
imod hunde, bare deres mennesker
kan overkomme de forpligtelser der
følger med.

Jeg har været fortvivlet nogle nætter
i foråret, hvor en eller anden hundeejer hensynsløst har smidt sin/
sine hunde ud på terrassen med et
inferno af ulykkelige hundehyl til
følge. Det er nærmest umuligt at
finde ud af hvilken altan det fortvivlede dyr befandt sig på. Men ud over
at det må kaldes dyrplageri, er det
ikke fremmende for accept af dyrehold. Også Gerd, 206G’s beskrivelse
af gener med folks uansvarlighed
ved at give børn ansvaret for deres
hundes luftning, understreger nødvendigheden af opstramning.

Renoveringen af tagene over de store
etplans lejligheder har ramt alle i hele
Farum Midtpunkt, men den er snart
overstået for alle blokke.

Jeg syntes Karen fra nr. 270 E giver
en utrolig god ide videre i slutspurten af sit indlæg. At få skure til
storskrald placeret og i øvrigt sørge
for at håndværkernes efterladenskaber og store opsamlingscontainere ikke spærrede så håbløst for
vores affaldsområde at folk bare stillede skraldet så rotterne rigtig kunne smovse og rode op i det. Håber
på en vidunderlig sommer næste år
uden alt for meget larm, men med
en skuffelse over at have placeret
mig noget uhensigtsmæssigt uden
ret meget oplysning som nytilflytter.

Antallet af skurvogne og entreprenørcontainere vil falde hen over efteråret,
efterhånden som de store projekter
afsluttes. Og der kommer formentlig
ikke flere, samtidige, store projekter i
Farum Midtpunkt i en overskuelig
fremtid … vi er sådan ligesom lidt
trætte af kraner og byggelarm 

Venlig hilsen
Karen Rosenkilde



Svar til Karen – og andre
Af Berit, medlem af følgegrupper for
hhv. miljøsag og boligombygninger
Kære Karen,
Beslutningen om boligombygningninger blev taget i februar 2013, og den
endelige placering af ombygningerne
blev fastlagt hen over foråret og
sommeren 2013. Det har derfor ikke
været muligt at orientere om situationen tidligere.

Den nord-syd gående hævede gangsti
mellem blokkene – som er en del af
miljøprojektet – kommer for Bybækterrassernes vedkommende til at gå
mellem blok 22 og 23. Stien består af
stålriste, som er hævet ca. ½ meter
over jorden, og eksisterende beplantning fjernes kun i absolut nødvendigt
omfang. Når stien og tilhørende hotspots er etableret, vil der blive beplantet igen.

Til hundeluftere og affaldskastere!
Hundelufterne har adskillige hundetoiletter at lade hundene besørge på,
og de kan gratis hente hundeposer på
Ejendomskontoret. Så de har ingen
undskyldning for svineriet! Desuden
er der to hundelegepladser – én oppe i
volden øst for blok 16, og én (for
hunde under 10 kg) ved Piletorvet på
Grønne Plads strædet.
Husholdningsaffald skal naturligvis
helt op i Molokken – ikke stilles ved
siden af. Så man skal være høj nok til
at kunne nå op, åbne låget og kaste
affaldet i sækken. Lige over for er der
containere til papir og glas. Der er
containere til hhv. pap og småt
brændbart på alle vendepladser. Og
en kommunal genbrugsplads til storskrald lige ovre i industrikvarteret.
Venlig hilsen
Berit, 38 2. S
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
RENS AFLØBSRENDER OG AFLØBSRISTE FOR JORD, BLADE MED MERE
Et par gange om året skal afløbsrender
og -riste på terrassen renses for jord,
blade, snegle og hvad der ellers samler
sig dernede.
TIP! En langskaftet skovl fra legetøjsforretningen eller supermarkedet passer perfekt som terrasse-rende-renser.
OBS! Hvis regnvand og andet overskudsvand ikke kan løbe frit gennem
renderne og risten, risikerer underboen at få vandskader.
A- og D-terrasser

E- og F-terrasser
samt gennemgående terrasser i vestblokkene
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Sjov Sommer i Farum Midtpunkt
Af Berit, Bladudvalget
Redaktionen har modtaget nedenstående fra Farum Boldklub.
Hej Allesammen.
Jeg vil først takke alle indblandede
for et rigtigt godt gennemført arrangement.
Fra os i Farum Boldklub kan vi
konstatere, at det har været både
lærerigt, givende og absolut besværet værd. Vi har haft mange glade
børn og også voksne på banen hver
eneste dag. Vi har fået lært hvad der
skal til af ekstra ting og ressourcer.
Og vi får forhåbentligt nye spillere –
både voksne og børn.
Men fra vores standpunkt har det
været en ubetinget succes. Derfor
håber vi absolut, at vi gentager succesen næste sommer med nogle få
forandringer jeg lige skitserer med
det samme:
 Farum Boldklub skal have et
fodboldtilbud hver dag.
 Sideløbende skal der så åbnes for
håndbold og basket på banen ved
siden af.

Foto: Berit, 38 2. S – Gangbroen i træerne ved
Aktivitetsparken

Grunden er at drengene trækker
familie (piger) med sig, men de er

svære at få til at 'lege med' i fodbolden – vil hellere lave 'noget andet'.
Flere gange gik de over og legede eller spillede på streetbanen – og dér
er der så en åbning for basket og
håndbold. Der vil ganske givet også
'sive' spillere fra fodbold til de andre
tilbud periodisk.
Vi har haft mere end 150 børn igennem vores arrangement, hvor de
første dage var meget tyndt besat –
budskabet var ikke nået ud. Det højeste dagsantal var 27 – det laveste
2 (det øsede ned). Vi tror på, at vi
skal give fodboldspillerne sedler
med hjem fra de sidste træninger i
klubregi og med en tydelig opgave til
at være 'ambassadører' blandt venner og familie.
OG belært af vores erfaringer:
 Vi har indkøbt og uddelt frugt –
mange børn kommer alene uden
at have spist noget til morgen
 Solcreme (har vi købt) – der
kommer børn uden at være
smurt ind – alt for mange
 Vi har delt en masse fyldte drikkedunke ud – børnene kommer
uden og kan ikke spille 2-4 timer
i solen uden at drikke noget
 Forbindingskasse – der kommer
skrammer, så plastre, kølespray
og en frostklods skal med hver
dag
Men som sagt – tak for at vi kunne
deltage, og vi gør det med glæde
igen næste sommer.
Med venlig hilsen
Carsten, Kurt og assistenterne
Farum Boldklub
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Dyrker du gift på terrassen?
Af Gerd Karlsen, 206G
Hjem med små børn er i de fleste
tilfælde ”børnesikrede”. Forældrene
har placeret skadelige genstande
uden for børnenes rækkevidde eller
låst dem væk, så de undgår, at børnene skader sig selv eller andre.
MEN hvor mange hjem er lige så
forsigtige, når det drejer sig om deres hus-, kæle-/familiedyr?
Plante:
Abrikos
Benbræk
Benved
Bittersød
natskygge
Bjerg laurbær
Bjørneklo
Blåregn
Dansk ingefær
Dieffenbachia
Druehyld
Efeu, vedbend
(engelsk + baltisk)
Filodendron
Fingerbøl
FRUGTER:
Blommer
Ferskener
Kirsebær
Pærer
Æblekerner
Galnebær
Gift vedbend,
sumak
Gifttyde
Guldregn
Hestekastanie
Hortensia
Hundepersille
Hyacint
Høsttidløs
Johannesbrødtræ
Julerose
Kartoffel
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Giftig del:
frø
Hele planten
Hele planten
bark, blade, frø
Hele planten
Hele planten
hele planten
hele planten
hele planten
bark, blade, bær
blade, bær
hele planten
blade
kerner
kerner
kerner
kerner
(Det er frøene.)
bark, blade, frø
hele planten
hele planten
hele planten
skud, frugter, frø
hele planten
hele planten
hele planten
hele planten
bark, blade, bær
hele planten
moden, umoden
rodknold, spirer

Det er ikke kun kemikalier og medicin, der kan skade vores kæledyr!
Mange ganske almindelige planter
inde og ude kan også være giftige.
Derfor denne lille artikel – ikke
mindst af hensyn til de mange nye
beboere.
Her er en række af de mest almindelige giftige forekomster:
Plante:
Klinte
Koral kirsebær
Koral ranke
Korsved
Kristi Tornekrone
Kristtorn
Krokus
Kærmyse
Laurbær-dafne
Liljekonval
Mandel
Mistelten
Morgenfrue
Natskygge
Nerie
Nyserod
Pigæble
Påskelilje
Rabarber
Ranunkel
(smørblomst)
Riddersporer
Rhododendron
Skarntyde
Snerle
Stormhat
Taks
Tobak
Valmue
Valnød
Vortemælk

Giftig del:
hele planten
bark, blade, bær
hele planten
bark, blade, bær
blade og bær
blade og bær
hele planten
hele planten
bark, blade,
blomster
blade og blomster
frugten/nødden
hvide bær
hele planten
hele planten
hele planten
hele planten
hele planten
løg
blade
bark og blade
blade, frø,
unge planter
hele planten
hele planten
frø og rødder
hele planten
hele planten
hele planten
frø
grønne skaller
hele planten

MEN skil dig dog af med de giftige
planter – der er ingen bedre kur end
forebyggelse.
Hvis du ikke vil skille dig af med
planterne, så anbring dem i det
mindste uden for barnets/dyrets
rækkevidde! Sørg for at barnet/dyret ikke kan komme til planterne,
når de er uden opsyn.
(Kilde: Chow-bladet)



VANDSTATUS
Situationen pr. 31. juli 2015:
Da blok 12 og 13 er solgt fra til plejecenter, giver det ikke mere mening at
se på og sammenligne de faktiske
vandforbrug for hele Midtpunktet.

Guldregn

De planter, der er fremhævet i
oversigten, er dødeligt giftige både for børn og dyr, så de bør aldrig forefindes på terrasser, hvor
der færdes børn og dyr.
Hvis dyret/barnet har spist:
Har din hund eller dit barn spist af
en giftig plante, så forsøg at finde ud
af, hvor meget der er konsumeret,
og hvilken plante, det drejer sig om.
 Hold øje med symptomer – notér
ned.
 Ring straks til dyrlæge- eller lægevagten og følg den instruktion
du får.
 Forgiftede dyrs/børns chance for
at overleve/komme sig afhænger
af din reaktions hurtighed.

I regnskabsåret 2015/16 vil vi derfor
alene se på udviklingen i forbrug i
gruppen af blokke, som ikke er berørt
af PCB-renoveringen og plejehjemsbyggeriet.
Herved får vi:
Forbrug i år i forhold
til sidste år:
Juni – merforbrug:
Juli – besparelse:

ca. 10 %
ca. 2 %

Forbrug i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 2
måneder sidste år:
Merforbrug:

ca. 4 %

Forbrug i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 2
måneder i referenceåret:
Besparelse

ca. 26 %

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Midlertidig kunstinstallation på vejen til Bytorvet
Af Annemette Andersen-Hoppe, Kulturkonsulent i Furesø Kommune

Foto: Berit, 38 2. S – Tunnelen under Paltholmvej

Afsløring af kunstinstallation ved
indgangen til Farum Midtpunkt
Fredag den 11. september 2015
kl. 20-21 står Furesø Kommune for
afsløringen af en kunstinstallation
ved indgangen til Farum Midtpunkt.
Kunstinstallationen er resultatet af
et samarbejde mellem beboere i Farum Midtpunkt, brugere på Kulturog Aktivitetscentret Stien, Furesø
Kommune og kunstneren Christian
Elovara Dinesen. Kunstinstallationen bliver sat op i og omkring tunnelen under Paltholmvej. Temaet er
vand – og henviser til den gamle, nu
tildækkede bæk på Bybækområdet.
Projektet er en del af det hovedstadsregionale
kulturaftaleprojekt
”Det Aktive Byrum/Placemaking”,
som Furesø Kommune deltager i
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sammen med 8 andre kommuner.
Projektet skal undersøge, hvordan
kunst kan bruges til at skabe byrum, der udfordrer og appellerer til
fantasien, i et samarbejde mellem
en kunstner og et steds brugere.
De ni kommuners projekter afsløres
alle i weekenden den 11.-12.9.2015,
hvor projektdeltagerne tager på busrundtur for at se hinandens kunstneriske indgreb. Indgrebene er midlertidige.
Furesø Kommune er partnerkommune i den hovedstadsregionale
kulturaftale
(KulturMetropolØresund – KMØ) sammen med 25 andre kommuner.
Se www.kulturmetropol.dk under
Det Aktive Byrum/Placemaking. 

Stemningsbilleder fra Sankt Hans festen
Fotos: Berit, Bladudvalget
Pssst!! Har du lyst til at være med i Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) eller et af
Farum Midtpunkts andre åbne udvalg, er du meget velkommen. Elsebeth i
Blokrådssekretariatet kan fortælle dig mere om udvalgenes arbejde og formidle
kontakten til det udvalg du gerne vil være med i.


BUU havde egen stand på festpladsen med
popcorn og ansigtsmaling.

Og der danses lystigt til musikken – først
børnene … de voksne var lidt længere om at
komme i gang

En sommerfugl bliver skabt

Der blev malet meget andet end sommerfugle
på glade børneansigter, her (vistnok) et par
tigre
Musikken er i gang – og genkendelsens glæde
er stor
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Årsmøde i Farum Fjernvarme
Af Thomas, ABF (Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg)
Indkaldelse til årsmøde i Farum Fjernvarme
tirsdag, den 29. september 2015 kl.19:30
sted: oplyses senere
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår,
herunder de af repræsentantskabet i gruppe I og II
valgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
3. Det reviderede regnskab til godkendelse
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Tilmelding til Thomas på tjn@kab-bolig.dk, senest 10/9-2015
Materiale kan hentes på www.Farum-fjernvarme.dk inden mødet.

Afskedsreception for Inga
Fotos: Berit, Bladudvalget
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BLOKRÅDSSAG
BR-sag 485.a: Nedsættelse af følgegruppe vedrørende indre gangstrøg
Forslagsstiller:
Arbejdsgruppen for renovering af de
indre gangstrøg i Paltholm-, Bybæk- og
Nygårdterrasserne
Arbejdsgruppen – IGR – er nået frem
til følgende indhold i projektet:
En ny gulvbelægning skal passe til
Farum Midtpunkts unikke arkitektur,
derfor skal det være en flise af beton/sten, der er rustik, rengøringsvenlig og solid.
Igennem årene er der blevet tradition
for, at det er blokkenes husmøder,
der har suverænitet over, hvad der
sker på de indvendige gangstrøg,
selvom en sådan suverænitet aldrig
har været besluttet af Blokrådet. Dette har betydet, at mange blokke har
bygget ekstra fællesrum fx hobbyrum,
fitnessrum etc. i blokkenes østsider.
Langt de fleste af disse rum er ikke
godkendt, hverken af afdelingen,
brandtilsynet eller tilsynsmyndigheder.
I forbindelse med den med længsel
ventede renovering af gangstrøgene
vil det være nødvendigt at fjerne diverse opsatte vægkonstruktioner, for
at kunne udføre renoveringen.
Når hele renoveringen er udført er det
arbejdsgruppens indstilling, at der
arbejdes på mere ensartede og lette
konstruktioner til opbygning af ekstra
fællesrum.
Blokrådet vil derefter
skulle behandle Husmødernes suverænitet i forbindelse med byggeri i
blokkene, således at ulovlige byggerier ikke igen opstår. Arbejdsgruppen

BR-MØDE 485
forestiller sig, at der udarbejdes et
katalog over muligheder for opførelse
af alternative fællesrum.
Under renoveringen kan husmøderne
ikke beslutte og udføre diverse byggerier i blokkenes gangstrøg.
For seriøst at kunne gå videre med
arbejdet, er tiden nu inde til at nedsætte en følgegruppe. Følgegruppens
kommissorium er i fællesskab med
driften og KAB at arbejde på at renovere de indre gangstrøg. Renoveringen rummer følgende: ny gulvbelægning, ny belysning, katalog til opsætning af skillevægge til fællesrum
og løsning af cykelopbevaring.
Huslejekonsekvenser:
Ingen.
Afstemningstema 1:
Blokrådet nedsætter en følgegruppe
ud fra ovenstående præmisser.
Såfremt ovenstående besluttes, indstiller arbejdsgruppen, at de i IGR
aktive beboere vælges som følgegruppemedlemmer.
Det drejer sig om følgende beboere,
der repræsenterer alle Farum Midtpunkts kvarterer:
Erik Moesby, Esben Mortensen, Gerd
Karlsen, Hans Laustsen, Kirsten Nielsen, Leif Pedersen, Lis Nordstrøm,
Niels Andersen, Niels Kjerulff, Stig
Arnt, Thomas Jensen.
Afstemningstema 2:
Blokrådet beslutter, at ovenstående
beboere i IGR vælges til følgegruppen
for renovering af de indre gangstrøg.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 484 6. august 2015

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra juni 2015
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Valg til Bolignetudvalget
b. Valg til Økonomiudvalget:
Christian
Erik
Hans
c. Opsigelse af foreningslokalerne i 228A
d. Skiltning ved blok 12 og 13 (Svanepunktet)
6. Eventuelt

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

(afstemning:)
(31/0/2)
(31/0/2)
(31/0/2)
(30/1/2)
(25/2/6)
(30/0/2)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
ElseMarie
Gerd
Martin
Mogens
B
Pia
C
HanneLore
Oscar
12
Berit
Hanna
13
Under
14
15
16
21
23

Hanni
Ingvar
Per
Anne Marie
Erik
Lis
Niels
Tom

Adr.
Telefon
202B
206B
214F
217E
20D
7E
10I
38 2 S 21443493
37 2 O
ombygning
55E
55E
70E
68D
80F
80F
112E
127B

Uden stemmeret:
Frank Carlsen/KAB
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Blok Navn
Adr.
Telefon
24
Thomas
143F
25
Bo
154A
Merete
154A
31
Anne Charlot. 239A
Brian
236A
32
Leif
242B
33
Vibeke
260A
Erling
262A
34
Esben
275D
36
Michael
294D 40714157
41
Under renovering
42
43
44
45

Kirsten
Lars
Henrik
Gert
Marie Louise
Carsten

419F 44940101
419E
428D 29236786
448E
441F

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

rangørerne – der mægtig gerne vil
gentage tilbuddet næste år – har fået
en masse erfaringer fra projektet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.

Flot arrangement og tak for indsatsen
til alle jer der gjorde det muligt at
gennemføre arrangementet.

uden

3. Godkendelse af
referat fra juni 2015
Referatet
blev
godkendt
med
bemærkninger:
Ingvar/blok 14 – mit indlæg drejede
sig om etablering af tilsvarende pulterrum til E1 – lejligheder, som dem
der er til E/F og A/D lejlighederne i
terrassehusene.
Debat:
Det kan ikke lade sig gøre, hverken
teknisk eller økonomisk – lød svaret
fra boligombygningsfølgegruppemedlem, Gerd/FURBO. Men, der er altid
mulighed for at få sin sag fremlagt for
følgegruppen. Henvendelse herom til
følgegruppen.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Beboerloppemarked
– lørdag den 5. september 2015
I forbindelse med markedsdag og
Åbent hus arrangementet har beboere i Farum Midtpunkt mulighed for at
opstille ”loppeboder” på anviste områder. Tilmelding senest 31. august
på ejendomskontoret. For yderligere
information om dagens arrangementer, følg med under Nyheder på
www.farum-midtpunkt.dk.
Sommerferieaktiviteterne
blev en succes
Farum Boldklub har givet positiv
feedback på arrangementet. Ca. 150
børn og unge har været med, og ar-

Blok B til Blokrådets
Forretningsudvalg
I september er turen til at sidde i BRFU nået til blok B. Blokken har endnu ikke tilkendegivet om den er interesseret i at være repræsenteret i BRFU.

ENERGIHJØRNET
Automatikken, der styrer
varmeforsyningen til terrassehusene, skal renoveres – evt. udskiftes
Anlægget har været til stor økonomisk gavn for Midtpunktet i omkring
25 år, men nu begynder det at knibe
med reservedele.
Derfor har KAB/TMU sat en undersøgelse i gang for at få et dokumenteret
grundlag for valg af styringsprincip
fremover.
Skal vi fortsætte med et anlæg af
samme princip, hvor det i høj grad er
driftspersonalet, der trimmer anlægget?
Eller har tiden bragt andre og mere
brugerorienterede systemer på markedet, så det er det, vi skal ændre til?
En spændende proces, som vi vender tilbage om.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Debat:
Pia/20D – meddelte, at hun af
husmødet er valgt til at repræsentere
blok B i perioden 1. september 2015 –
31. august 2016.
Afskedsreception
Torsdag den 20. august kl. 16 – 18
afholdes afskedsreception for Inga i
Servicecentralen. Alle beboere er velkomne!
Servicemeddelelse
Ejendomskontoret og Blokrådssekretariatet er lukket fredag den 21. august 2015, da der afholdes personaledag.
4.c Andre udvalg
Ingen meddelelser, da udvalgene har
holdt sommerferie.
5. Blokrådssager
BR-sag 484.a:
Valg til Bolignetudvalget
Ingen debat!
Afstemning:
Esben valgt med 31 stemmer for, 0
imod og 2 undlod at stemme.
BR-sag 484.b:
Valg til Økonomiudvalget
Ingen debat!
Afstemning:
Christian valgt med 31 stemmer for,
0 imod og 2 undlod at stemme.
Erik valgt med 31 stemmer for, 0
imod og 2 undlod at stemme.
Hans valgt med 30 stemmer for, 1
imod og 2 undlod at stemme.
BR-sag 484.c: Opsigelse af
foreningslokalerne i 228A
Vedr. BR-sag 484.c.
Reaktioner fra Farum Dartklub.:
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”…ingen af klubberne har formået at
engagere beboerne i et sådant omfang, at udgiften til lokalernes drift og
vedligehold tilnærmelsesvis svarer til
antallet af klubmedlemmer med bopæl
i Farum Midtpunkt/Furesø Boligselskab.”
Den nye bestyrelse kom til i februar
2015 og har således haft meget kort
tid, til at engagere beboerne, hvilket
var en topprioritet, da den startede sit
arbejde. Der er gjort tiltag, som endnu ikke har båret frugt, og der vil blive gjort flere tiltag i fremtiden.
”Med et opsigelsesvarsel på 6 måneder får klubberne mulighed for at finde
andre lokaler til deres aktiviteter…”
En opsigelsesdato i februar 2016 er
simpelthen ikke en mulighed for Farum Dartklub. Vi deltager i turneringer som betyder, at vi spiller 2-3
kampe de fleste uger i sæsonen fra
august/september til april/maj. En
opsigelse midt i sæsonen vil betyde,
at vi skal flytte henover en weekend,
hvilket ikke er muligt.
”Klubaktivitet: mandage kl. 19, hvor
interesserede kan møde op.”
På ingen måde dækkende. Vi har 3
hold i løbende turneringer, hvilket
betyder omkring 60 holdkampe om
året, hvoraf halvdelen spilles på
hjemmebane. Derudover ekstra træningsaftener,
medlemsarrangementer, klubmesterskaber osv. Desuden
deltager en overvejende del af klubbens medlemmer jævnligt i weekendstævner i hele landet.
”på sigt forventes lokalerne at overgå
til formål, der vil give indtægter til afdelingen Farum Midtpunkt.”
Hvad er grunden til, at dette formål
ikke kunne være en dartklub? Det
må vi gå ud fra er holdningen. Dartklubben har ikke modtaget noget tilbud om at kunne betale husleje, men
udelukkende information om en mu-

lig opsigelse. Hvorfor er denne løsning
valgt?
Farum Dartklub har naturligvis til
hensigt at respektere blokrådets beslutning, dog med ønske om hensyntagen til opsigelsesdatoen, som nævnt
ovenfor, skulle forslaget blive vedtaget.
Det skal siges, at Farum Dartklub
er glade for vores nuværende lokaler,
og den nye bestyrelse vil som sagt arbejde for at rekruttere flere medlemmer, både i Farum Midtpunkt og resten af kommunen. Dette vil vi gøre
uanset vores fremtidige adresse.
Debat:
Berit/38S – indledte debatten med
bemærkningen om, at det er ”beklageligt” at Dartklubben kommer så
sent ud med de positive udmeldinger.
”I virkeligheden bør man udsætte afgørelsen og finde en mindelig løsning
med et passende lejeniveau.” Senere i
debatten tog hun igen ordet og opfordrede blokrådets forretningsudvalg til
i næste måned at genfremsætte sagen
med et forslag om økonomi/brugerbetaling.
Erling/262A – talte også imod sagen:
Det er ikke fair, hvorfor har de ikke
fået et tilbud om huslejebetaling?
Indlægget blev fulgt op med kritik af
sagsfremstillingen.
Niels/BR-FU – forklarede sagen, herunder at aktiviteterne er for beboere i
Farum Midtpunkt, da det er beboerne
i Furesø Boligselskab/afd. Farum
Midtpunkt der betaler ”huslejen” med
mere for lokalerne. I øvrigt skal lovgivningen overholdes, og brugsretten
til beboerlokaler er udelukkende for
”beboere” i den pågældende afdeling.
Bo/LitraX – Jeg har talt med Dartklubben. De har ikke overholdt reglerne, for ”de kendte dem ikke”, efter-

som de har skiftet formand mange
gange siden de fik lokalerne.
Vi mangler at indsende regnskab/
referat fra generalforsamlingen, men
vi kan godt betale 1200 kr. for vand
og varme. Vi har været i lokalerne –
som vi overtog efter filmklubben – i
28 år. LitraX er kendt – ”vi har været
i fjernsynet og Information”.
Bo/blok 25 – BR-FU har adskillige
gange taget henvendelse til jer – ”Vi
gider ikke mere”. Et synspunkt,
Charlotte/239A delte med ham. Nej
tak – medmindre de betaler.
Herefter drejede debatten sig om disponeringen af ”foreningslokalerne”
langs ydre gangstrøg/blok A. Flere
tilkendegav ønsket om optimal udnyttelse af lokalerne. Det er op til beboere at komme med ønsker og vedligeholde interessen for et aktivt FMforeningsliv.

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

kr.
kr.
kr.

841.636,1.068.226,226.590,-

Vi er begyndt regnskabsåret på en
god måde med et overskud på godt
to hundrede tusinde kroner
– fint med det!
Og det til trods for, at vi har brugt 6 %
mere fjernvarme end vores budget
tillader.
Når det alligevel er gået godt, skyldes
det at Farum Fjernvarme har sænket
den variable del af fjernvarmeprisen
med ca. 12½ %.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Henrik/428D – God ide at udbyde
lokalerne, mange kan byde ind og der
vil være mulighed for at flere foreninger kan dele foreningslokalerne.
Ingvar/blok 14 – Jeg går ud fra alle
stoler på vores forretningsudvalg: Lad
os få en afslutning!
Afstemning:
Vedtaget med 25 stemmer for, 2 imod
og 6 undlod at stemme.
BR-sag 484.d: Skiltning ved blok
12 og 13 (Svanepunktet)
Debat:
Bo/blok 25 – på skiltene langs Frederiksborgvej er samtlige 4 indkørsler til
stamvejene navngivet Farum Midtpunkt med store synlige bogstaver:
selve stamvejen – eksempelvis Paltholmterrasserne – er påført med betydelig mindre bogstaver end Farum
Midtpunkt er: Har man overvejet at
ændre på rækkefølgen? Farum
Midtpunkt er jo ikke en adresse.
Den efterfølgende debat viste, at der
umiddelbart ikke er stemning for Bo’s
forslag om at overveje nye skiltningsprincipper ved stamvejene.
Debatten udmundede i sympati for
princippet i ændringsforslaget fra
blok 12. Finishen overlades herefter
til Modulex, som er sat på opgaven.
Herefter blev ændringsforlaget fra
blok 12 sat til afstemning og vedtaget.
Ændringsforslag fra blok 12
Overordnet set passer den foreslåede
skiltning fint til bydelen Farum Midtpunkts arkitektoniske udtryk. Men
skiltningen bør ikke give indtryk af,
at de to seniorbofællesskaber og de
syv familieboliger er en del af afdelingen Svanepunktet.
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Derfor foreslår Toppunktets husmøde i enighed med Top 13s bestyrelse, at de skilte som opsættes på
stamvejen ved indkørslen til henholdsvis blok 12 og blok 13 (se illustrationer i MP484, side 17, 2. spalte
øverst, samt på side 18) ændres efter
nedenfor viste retningslinjer.

Farum Midtpunkt
Seniorbofællesskabet Toppunktet, 2. sal

 37 – 38

35 – 36 

Svanepunktet


35 – 36
Plejecenter, Rehabiliteringscenter



37 – 38
Plejecenter, Rehabiliteringscenter
(FURBO logo)

(Kommune logo)

Farum Midtpunkt
Seniorbofællesskabet Top 13, 2. sal

 48 – 49

46 – 47 

Familieboliger, Stuen

 48 – 49

Svanepunktet
46 – 47



Genoptræningscenter
(FURBO logo)

(Kommune logo)

Afstemning:
Ændringsforslaget fra blok 12 blev
vedtaget med 30 stemmer for, 0 imod
og 2 undlod at stemme.

Henrik/blok 43 – Har ingen problemer med adressesøgning i Farum
Midtpunkt via GPS.
Lis/80F – Erindrede om, at træer og
buske skal vedligeholdes – nogle af
dem skygger for skiltene.
Hanni/ 55E – Spurgte til hvem der er
ansvarlig for belysningen på skolestien – flere mente at det er kommunen.
Foto: Berit, 38 2. S – Aktivitetsparken set fra
gangbroen i træerne

6. Eventuelt
Hannelore/7E – orienterede om problemer med Flextrafik: ”de kan ikke
finde ud af at hente folk i Farum
Midtpunkt, man skal ud på Frederiksborgvej”. Det er et problem for
handicappede, kan Farum Midtpunkt
gøre noget? Flextrafik siger, de ikke
kan finde rundt i Farum Midtpunkt.
Gerd/206B – Jeg er også med ordningen, årsagen til på- og afstigning
på Frederiksborgvej er begrundet i at
flere af deres vogne ikke kan køre ind
under blokkene.
Anne Charlotte/blok 31 – I vores blok
er der en beboer som fodrer fugle på
terrassen, placeringen af foderbrættet
medfører store nabogener. Naboen
har påtalt problemet, men der sker
ikke noget.
Bo/blok 25 – det er en husmødesag!
Niels/blok 21 – opfordrede det kommende BR-FU til at se på skiltningen
i Farum Midtpunkt.

OBS! Svigtende lys på offentlige stier
kan indberettes via kommunens
hjemmeside.
Herefter drejede debatten sig om
hundelorte. Der er angiveligt et stort
behov for, at de mange hundeluftere
der benytter Birkhøjmarken også motiveres til at samle hundenes efterladenskaber op. Desværre er det ikke
muligt at sætte poser i stativet, da
poserne næsten øjeblikkeligt fjernes.
Henrik/blok 44 foreslog opsætning af
skraldestativ ved Amfiteatret.
Lis/80F – fraråder folk at bevæge sig
rundt på de små stier langs vestvolden, hvor det vrimler med hundelorte.
Bo/154A – I forhold til antallet af
hunde er der ikke mange lorte på stierne i FM.
Bo/blok 25 – Efterlyste en liste over
følgegruppemedlemmer.
Gang
på
gang henvises beboere til at rette
henvendelse til pågældende følgegruppe. Men hvem sidder hvor?


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
Erik
80F
5035 9606
Pia
20E
2671 9525
Vibeke
260D 2616 2969
Stig
449A 2926 8395

Blok
16
B
33
45

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 15
01.06.16 – 31.05.17
Blok 26
01.09.16 – 31.08.17
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 3051 9183
OBS! Nyt nummer
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:
1300 – 1800
Vi køber ikke, men tager med glæde imod
næsten alt.
Genbrugsen drives af frivillige.

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

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

1400 – 1600

Klub for interesserede i
jernbaner i størrelse H0.
Der køres og bygges for
medlemmer torsdage kl.
1900 – 2200 samt efter aftale.
Kontingent:
senior: 200,- kr. pr. kvt.
junior: 100,- kr. pr. kvt.
Kontaktperson: Jeppe
tlf.: 4499 2609
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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:

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

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.
Købmand: Seref Baran

POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

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

YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

Ring 112
Ring 114

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler
og afbrydes med tilfældige mellemrum.
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes
mandag – fredag kl. 1730.
Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.
Det må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer
i parkeringsarealerne.

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206
Selskabslokalerne
lejes ved henvendelse
til Ejendomskontoret.
Plads til 60 personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej, køl/frys, komfur og
opvaskemaskine.
Musikanlæg kan lånes.
Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).
Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

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

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

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

KALENDER FOR SEPTEMBER 2015
Dato Begivenhed

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213

VEDR. »MIDTPUNKTET« 485 OG 486
MP 485 husstandsomdeles 27.08.15
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.750
Farum Midtpunkt

14.09.15 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 486, der udkommer 24.09.15.
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!

Sted

19:30

SC

1.
2.
3. BR-møde

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

Tidspunkt

4.
5.
6. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

7. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Frist for MP 486

18:00

SC

15.
16.
17.
18.
19.
20. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

21. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

22.
23.
24. MP 486

Husstandsomdeles

25.
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28.

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK
Farum Midtpunkts officielle hjemmeside.
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat
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30.
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