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Halloween fest for de 9-13 årige
Af Børne- og Ungeudvalget

Vi holder

uhyggefest

lørdag den 31. oktober 2015 fra kl. 18:00 til 20:30.
Kom udklædt i dit mest skræmmende kostume og deltag i festen sammen
med dine venner fra Farum Midtpunkt.
Vi byder på heksegryde med orme og skal lege uhyggelige lege.
Der vil være præmie for den bedste udklædning. Vi vil gerne have lov til at
tage billeder af vinderen og de andre børn. Vi beder om tilladelse til dette på
tilmeldingsblanketten.
Det er gratis at deltage i festen.
Mange hilsner
Børne- og ungeudvalget
Tid og sted
Tilmeldingsfristen er senest onsdag den 28. oktober 2015.
Aftenen holdes i det store selskabslokale nr. 206. Du skal ankomme til festen
mellem kl. 18 og 18.15 – herefter starten festen rigtigt.
Tilmeldingsblanket
(afleveres på Ejendomskontoret, Paltholmterrasserne 15)
Antal børn:
Alder:
Lejlighedsnummer:
Tlf:
Foto – sæt kryds:

Ja 

Nej 

Underskrift:
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MgO-plader og Farum Midtpunkt
Af Bente Heltberg, projektleder, KAB
Der har i den senere tid været skrevet og talt om, at dele af de almene
boliger har brugt en særlig type
vindspærreplader, som har vist sig
at give byggetekniske problemer. Farum Midtpunkt har også nogle af
disse vindspærre plader, men kun i
begrænset omfang.
I perioden fra 2010 og frem til foråret 2015 er der i en del byggeri i
Danmark brugt en særlig vindspærreplade, som har vist sig at give
byggetekniske problemer. Den såkaldte MgO-plade suger fugt, og
’drypper’ i nogle tilfælde. Vandet indeholder salte fra pladen, og det kan
nedbryde ikke-rustfri skruer og
søm, så pladen ikke holdes fast
længere.
Byggesager i Farum Midtpunkt
I de seneste byggesager i Farum
Midtpunkt er der brugt MgO-plader
i de nye facader på blok 12 og 13
samt ved spindeltrapperne og fællesrumsterrasserne i blok 43, 44, 45
og 46. Så snart problemet blev
kendt, blev der skiftet til en anden
pladetype.
Pladen sidder næsten helt yderst på
facaden lige bag ved den yderste beklædning af henholdsvis cortenstål,
træ eller facadeplade. Der er ingen
indeklimaproblemer, og det vil ikke
være nødvendigt med genhusninger
i forbindelse med en eventuel udskiftning.
Hvad så nu?
Byggeskadefonden har undersøgt de
almene boliger, og der er fundet
MgO-plader i 69 almene boligafde4

linger. Undersøgelsesrapporten konkluderer blandt andet, at pladerne
ikke er velegnede som vindspærre i
Danmark, og at de i de fleste tilfælde bør udskiftes.
Byggeskadefonden dækker for udskiftning af plader i byggesager, der
er afsluttet før 6. marts 2015 – det
gælder for blok 46 i Farum Midtpunkt. Udskiftning af plader der er
opsat i byggesager efter denne dato,
er ikke dækket af Byggeskadesfonden, og her skal der findes anden
finansiering. Det gælder for plader i
blok 12, 13, 43, 44 og 45.
Pladerne er også brugt i en lang
række offentlige og private byggerier, og lige nu er der en sag på vej i
Voldgiftsretten for at få en afgørelse
om ansvarsfordeling mellem bygningsejere, rådgiver, entreprenører,
byggefirmaer og andre involverede i
byggeriet. Men sagen har et langt
tidsperspektiv, så det er ikke muligt
at give svar om ansvarsfordeling nu.
KAB følger udviklingen nøje. Vi vender tilbage med orientering om,
hvordan sagerne bliver håndteret
både praktisk og med hensyn til finansiering.


ARBEJDSKØRSEL
Der er arbejdskørsel på alle stamveje.
Se dig godt for, når du færdes i
parkeringsområdet og på stamvejene.

Her må hundene besørge
Af Berit, Bladudvalget
På Blokrådsmødet i oktober var der
igen-igen-igen bekymring over de
mange hundeefterladenskaber på
stier, græsplæner og legepladser.
Bladudvalget bringer derfor et opdateret kort, som viser hundetoiletternes nuværende placering.
Man skal naturligvis have sin hund
i snor på hundetoiletterne – ligesom
alle andre steder i Farum Midtpunkt.
Langt de fleste hundeluftere benytter naturligvis hundetoiletterne,
men der er desværre kedelige undtagelser. Og det er ikke rart at skulle rense sko og støvler efter en tur
rundt i Farum Midtpunkt.

På Ejendomskontoret kan man hente gratis hundeposer, så der er ingen undskyldning for ikke at samle
op efter sin hund, hvis uheldet skulle være ude.
P.S. Der er ikke mange boligområder, der har så lempelige husdyrregler som Farum Midtpunkt … og sådan skulle det gerne blive ved med
at være.
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Kalender 2016 for Blokrådet og »Midtpunktet«
Af Forretningsudvalget & Bladudvalget

Blokrådets kalender 2016
Blokrådet og Midtpunktet

Husmøde

Måned

BR-møde

Januar

ti 5.

to 14.

490

ti 26.

Februar

ti 2.

to 11.

491

to 25.

Marts *)

to 3.

ma 14.

492

ti 29.

April

ti 5.

to 14.

493

ti 26.

Maj

ti 3.

Juni

to 2.
FERIE

to 12.
494
to 26.
BR SOMMERFERIE

Juli

Afleveringsfrist MP nr. Udkommer Dato

to 14.

495

to 28.

August

to 4.

ma 15.

496

to 25.

September

to 1.

ma 12.

497

ti 27.

Oktober

ti 4.

to 13.

498

to 27.

November

to 3.

ma 14.

499

to 24.

December

to 1.

ma 12.

500

ti 27.

*) Afdelingsmøde 2016: to 3. marts

Tid/sted

Første BR-møde i 2017: ti 3. januar

Blokrådets Forretningsudvalg og sekretariatet har i samarbejde med
Bladudvalget fastlagt datoer for
blokrådsmøder samt afleveringsfrister og udgivelsesdatoer for »Midtpunktet« i 2016.

Muligheden for senere aflevering vil
kun blive efterkommet i ekstremt
sjældne tilfælde, og den vil kun
komme i anvendelse for meget vigtige indlæg, som så skal afleveres
renskrevet i elektronisk form.

Der er mindst en uge mellem blokrådsmøde og afleveringsfrist, men i
langt de fleste tilfælde er der 7
hverdage, så:

For BR-sagers vedkommende gælder
yderligere, at et kort sagsresumé
skal foreligge til afleveringsfristen,
så Forretningsudvalget kan fastlægge rækkefølgen af blokrådssagerne,
samt at eventuelle huslejekonsekvenser skal være beregnet og medtaget ved endelig aflevering.

 når der har været BR-møde en
tirsdag, er der afleveringsfrist om
torsdagen i den følgende uge.
 når der har været BR-møde en
torsdag, er der afleveringsfrist om
mandagen i den næstfølgende
uge.
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I kolonnerne yderst til højre i skemaet kan du notere din egen bloks
husmødedatoer.


Udvalg i Farum Midtpunkt – del 1
Af Elsebeth, Blokrådssekretariatet
Blokrådet har nedsat en række udvalg, som arbejder med forskellige
problemstillinger. Du er som beboer
velkommen til at henvende dig til
udvalgene, hvis du har ideer eller
spørgsmål, der ligger inden for deres
område.
Forretningsudvalget (BR-FU)
Forretningsudvalget er et udvalg,
der får tingene til at ske i praksis for
blokrådet. Udvalget er lukket.
Læs nærmere om udvalgets nuværende og kommende sammensætning under Praktiske Oplysninger på side 24.
Strukturudvalget (STRU)
Udvalget undersøger om den demokratiske struktur kan blive endnu
bedre. Det vil få betydning for den
40 år gamle ”Grundlov”, som Farum
Midtpunkts beboerdemokrati lever
efter.
Kontaktperson: Niels, 112E
Email: niels.kjerulff@live.dk
Boligudvalget (BOU)
Boligudvalget beskæftiger sig med
vedligeholdelse af boligen, med modernisering, råderet, installation og
husorden. Udvalgets medlemmer
kan også være bisidder ved ind- og
udflytninger, samt ved klagesager
om boligens stand.
Kontaktperson: Gerd, 206B
Email: gka@kab-bolig.dk
Bolignetudvalget (BNU)
Udvalget står for beslutninger omkring det digitale TV og internettet.
Kontaktperson: Michael, 452D
Email: me@michaelquist.com

Bladudvalget (BU)
Udvalget skriver og redigerer indhold til beboerbladet ”Midtpunktet”,
som udkommer 11 gange om året.
Kontaktperson: Berit, 38S
Email: berit@sandfeld.net
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)
Udvalget afholder arrangementer for
børn, fx halloween, julefest og fastelavn.
Kontaktperson: Nikita, 290E1
Email: nikita-power@hotmail.com
Fortsættelse følger i næste nummer
af »Midtpunktet«.

ENERGIHJØRNET
Der blæser mildere vinde i
regnskabet for aconto varmen
Derfor nedsættes aconto betalingen pr. 01. december
med 14 %
Der kan dog blive variationer for den
enkelte beboer, da reguleringen vil
være individuelt påvirket af eget forbrug sidste år.
Reduktionen på 14 % bevirker, at vi
fortsat kommer ud af året med et
pænt overskud, og at vi går ind i det
nye regnskabsår 2016/17 på et fornuftigt niveau.
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 2015 – 2016
Forventet

Aktuelt

2014-15

3500

3000

Vurdering af september:
Lige i skabet! Forbruget én
procent under budgettet.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i september var på
Budgettet for september var på
Besparelsen var således på

738 MWh (megawatt timer)
747 MWh
9 MWh

Vores forbrug i september lå så tæt
på budgettet, som vi næsten kan
komme – 9 MWh mindre, hvilket
svarer til en besparelse på ca. 1 %.

tember måned var en anelse mildere
end en normal-september, Det har
nok hjulpet lidt med til det pæne
resultat.

Ser vi på regnskabsårets 4 første
måneder, ser det også fornuftigt ud,
da vi sammenlagt ligger med et forbrug kun 2 % over budgettet.

Næste måned er oktober. Her vil det
så vise sig, om man har lyttet til
budskabet ”Far frem med lempe”
her i »Midtpunktet« 486 – spændende!

Vi er kravlet forsigtigt ind i den begyndende varmesæson, hvor sep8



NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
NÆSTE BLOK TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Fra 1. december 2015 er det blok 44s tur til at sidde i Blokrådets Forretningsudvalg for en 12 måneders periode. Blok 44s husmøde bedes derfor snarest
belejligt give besked til Blokrådssekretariatet, om blokken ønsker at beklæde
denne post. I modsat fald går turen videre til blok 43, som derfor bedes holde
sig klar til at træde ind i udvalget.
FORSIKRINGSDÆKNING I FÆLLESRUM
Husk at registrere køb af inventar til blokkens fællesrum, og aflever gerne en
oversigt på ejendomskontoret i form af fakturaer og regninger på indkøb og
håndværkerydelser.


NYT FRA EJENDOMSKONTORET
INGEN PLANTEBEVISER UDSTEDES EFTER 1. DECEMBER 2015
Da der blev etableret nye lavtage, blev der sat stillads op og fjernet plantekasser ved to-planslejlighederne. For at kompensere de beboere der har mistet
deres plantekasser, har Ejendomskontoret hidtil udstedt såkaldte ”plantebeviser”. Med et plantebevis i hånden kan de berørte beboere købe for 250 kr.
planter pr. plantekasse ved to bestemte planteskoler.
Lavtagsprojektet er nu afsluttet, og fra den 1. december 2015 kan man ikke
længere få plantebeviser. Skynd dig derfor hen til Ejendomskontoret, hvis du
endnu ikke har fået dine plantebeviser.
GARAGEBURE
Ejendomskontoret vil gennemgå alle garagebure. Nogle beboere bruger dem til
formål som ligger uden for reglerne. Fx til værksted, biler uden nummerplader
eller dunke med benzin.
HÅNDVÆRKERE SKAL VISE LEGITIMATION
Alle der arbejder for Farum Midtpunkt (ansatte og tilknyttede
håndværkere) har letgenkendelig billedlegitimation.
Forlang altid at se legitimation før du lukker håndværkere
du ikke kender i forvejen, ind i din bolig.
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af Bente Heltberg, projektleder, KAB

LAVTAGE FÆRDIGE
Nu er alle lavtage i Farum Midtpunkt udskiftet!
Der er i alt udskiftet cirka 18.000
m2 tag – det svarer til 2½ fodboldbane.
Bevoksningen på tagene har lige nu
mange forskellige nuancer og mange
forskellige højder. Det er i udgangspunktet den samme sedum plantevækst, men da tagene er udført af
tre forskellige firmaer, er der lidt
forskelle i planteblandingerne. Tagene er også lagt på forskellige årstider, så planterne har haft forskellige vækstbetingelser.
Tagene er blevet efterisoleret, og det
forventes, at den forbedrede isolering vil give varmebesparelser. Fra
10

næste varmeår vil varmefordelingsregnskabet blive ændret en smule,
så der tages højde for de nye tage og
de andre efterisolerede bygningsdele. Du får mere information om ændringerne senere.
Selve tagprojektet overholder budgettet, og der kan forventes et mindre overskud. Men alle byggesagerne i Farum Midtpunkt indgår i en
samlet økonomisk opgørelse, og der
er endnu ikke overblik over de samlede udgifter til alle byggesager.
Landsbyggefonden har derfor ikke
fastlagt den endelige støtte endnu.
Entreprenør: Adserballe & Knudsen
A/S
Projektleder i KAB: Bente Heltberg
Rådgiver: Rambøll


Julemarked i Farum Midtpunkt
Af Mia, 276E
Nu nærmer vi os tiden med mange hyggelige
julemarkeder rundt omkring i landet, og vi vil
også være med. Vi arrangerer derfor …

Farum Midtpunkts
første julemarked
… med masser af spændende boder. Her finder du tøj, film, lækkerier, frugtposer, hundegodter, nisser og små julegaver til hele familien.
Der er også mulighed for at få lidt varmt og
lidt sødt til ganen, da der også sælges kager,
gløgg, kaffe/te og lune æbleskiver.

Sæt kryds i kalenderen
den 22. november, kl. 10-14
Sted: Selskabslokalerne –
Nygårdterrasserne 206
Vi glæder os til at se jer
Mange hilsner
Beboere i Farum Midtpunkt
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 487.a: Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
Forslagsstiller: Blokrådets Forretningsudvalg
Posterne i Furesø Boligselskabs bestyrelse løber over 2 år, og der skal
vælges 2 medlemmer fra Farum
Midtpunkt. Kandidaterne præsenteres i alfabetisk rækkefølge.
Huslejekonsekvenser:
Denne blokrådssag har ingen huslejekonsekvenser.
Erik Moesby Nordstrøm, 80F

BR-MØDE 487

ge opgaver i beboerdemokratiet,
hvoraf en del stadig er i fremdrift, og
nogle, såsom Boligudvalget og følgegruppearbejdet vedr. renovering af
indre gangstrøg, først er startet for
nyligt.
Der vil uden tvivl opstå en række
andre opgaver i løbet af de næste to
år, og jeg har både tiden og viljen til
at give mig i kast med disse til gavn
for alle beboerne i Furesø Boligselskabs afdelinger. Jeg repræsenterer
p.t. Blok 16 i Blokrådets forretningsudvalg, ligesom jeg er medlem
af Økonomiudvalget og aktiv deltager i fremvisergruppen, som efter
min opfattelse har en stor del af
æren for vores nuværende gunstige
udlejningssituation med stabile ventelister for alle lejlighedstyper. En
situation som er til gavn for alle lejerne i Furesø Boligselskab, og en
sag der er værd at kæmpe for at bevare og udbygge.
Udover arbejdet i Organisationsbestyrelsen er jeg også medlem af vores administrationsselskabs (KAB)
repræsentantskab hvor jeg er valgt
som medlem af Udvalget for Trivsel
og Boligsocialt arbejde.

Jeg har de sidste to år haft fornøjelsen af at sidde i boligselskabets bestyrelse og genopstiller hermed.
Det har været en spændende tid
med høj aktivitet og meget forskelli12

Indtil for nylig var jeg medlem af repræsentantskabet i Farum Fjernevarme gruppe II, men jeg har valgt
at trække mig fra denne post,
blandt andet for at kunne koncentrere mig om andre opgaver.
I tillæg hertil er jeg medlem af Boligselskabernes Landsforenings (BL´s)
repræsentantskab, 2. kreds, hvor

BLOKRÅDSSAGER
arbejdet i hovedsagen består i at
påvirke valget af fokusemner for
BL’s ledelses politiske arbejde på
vegne af medlemmerne. Populært
sagt er BL boligselskabernes fagforening og dermed vores vigtigste forkæmper overfor de til enhver tid
siddende regeringers tiltag på boligområdet.
Personlig baggrund
Jeg er 64 år, gift med Lis siden
1974, har 4 voksne børn og p.t. 3
børnebørn. Jeg er selvpensioneret,
og omend jeg stadig har interessante projektopgaver som tager en del
af min tid, så har jeg et betydeligt
arbejdsoverskud og et stort netværk
som jeg kan sætte ind i forbindelse
med mit frivillige arbejde for Furesø
Boligselskab og den almene sektor.
Jeg er uddannet indenfor den finansielle sektor hvor jeg har fungeret
som finansiel rådgiver for både virksomheder (ikke mindst inden for
bygge- og anlægsindustrien) og privatpersoner. Jeg har således arbejdet i den finansielle sektor siden
1969, først i Danmark og siden
1986, 25 år i Luxembourg, indtil
min familie og jeg vendte tilbage til
fædrelandet i 2011.
Fremtidige forkusområder
Såfremt Blokrådet viser mig den tillid at give mig genvalg, vil jeg udover
af fortsætte med ovennævnte områder give følgende opgaver min særlige interesse:
Energiområdet. Det er en kendsgerning at vi i løbet af de sidste to år

BR-MØDE 487

har oplevet betydelige reduktion af
prisen for vor fjernevarme, men der
er stadig meget at gøre på den front.
Trivsel og Boligsocialt arbejde. Gennem mit engagement i KAB regi vil
jeg fortsat arbejde aktivt for at bevare den trivsel vi har opnået i vort
boligselskab, og samtidig gøre mit til
at den gensidige respekt og forståelse i mellem beboerne, som er så vigtig for vores boligsociale situation,
bliver bevaret og hvor nødvendigt,
udbygget.
Naturligvis vil jeg som beboervalgt
bestyrelsesmedlem følge blokrådets
beslutninger i arbejdet i organisationsbestyrelsen.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Erik/80F til Furesø Boligselskabs bestyrelse.

VARMEØKONOMI
Status pr. 30. sep. 2015:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

1.676.006,2.046.554,370.548,-

Vores aconto varmeregnskab ser fornuftigt ud.
– Vi ligger fortsat lunt i svinget.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

13

BLOKRÅDSSAGER
Gerd Karlsen, 206B

BR-MØDE 487

med til at bestemme over deres boligområde.
De sidste 5 – 6 år har vores bydel
været præget af de mange renoverings- og nybygsager – ingen beboere er gået fri. Alle sagerne er nu ved
at være afsluttet, og resultatet har
givet Farum Midtpunkt god omtale
og mange plusser i vort CV både i
Furesø og i resten af landet. Jeg er
glad for at have været med i dette
arbejde.

Hermed genopstiller jeg – Gerd Karlsen – til Organisationsbestyrelsen i
Furesø Boligselskab.
Jeg har boet i Farum Midtpunkt siden august 1978. Flere af jer har
nok mødt mig med min sorte chow
chow hanhund Calaf, når vi går tur
i vor dejlige bydel.
Fra begyndelsen af 1980’erne har
jeg på forskellig måde været aktiv i
beboerdemokratiet, først i egen blok
og efterhånden i forskellige af
blokrådets udvalg.
For mig er det vigtigt, at vi i Farum
Midtpunkt holder fast i vores form
for beboerdemokrati, der med sin
flade struktur giver alle beboere, der
har tid og lyst, mulighed for at være
14

Arbejdet i bestyrelsen er tids- og arbejdskrævende. Der kræves desuden en ret stor viden om og indsigt i
vort områdes mange aspekter, som
det tager år at opbygge. Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi er nogle medlemmer i organisationsbestyrelsen, der både har basisviden om
vort selskab, Farum Midtpunkts
beboerdemokrati og kendskab til
den overordnede politik på det almene boligområde.
Ud over arbejdet i bestyrelsen deltager jeg i flere udvalg i Farum Midtpunkt, hvilket jeg vil fortsætte med.
Den viden, jeg får i udvalgene, bruger jeg i arbejdet i bestyrelsen, og
både der og i vor afdeling vil jeg bl.a.
arbejde for en fornuftig huslejeudvikling, således at vedligeholdelse og
fornyelser sker, men sker i et tempo, der samtidig så vidt muligt sikrer, at folk har råd til at blive boende i bebyggelsen.
De seneste år har jeg sammen med
andre aktive beboere arbejdet på at
få Farum Midtpunkt på Danmarks-

BLOKRÅDSSAGER
kortet som et dejligt boligområde.
Med vores fremvisninger af boliger
og diverse fornyelser, boligombygninger og renoveringer er det lykkedes os at få vendt den negative udvikling i udlejningen, sådan at vi i
dag har alt udlejet plus ventelister
på 1 til 15 år alt efter boligtype.
For at sikre at dette holder, er det
vigtigt at vi beboerdemokrater er
omstillingsparate og følger med tiden uden dog at smide historien ud.
Farum Midtpunkt har i sin ”levetid”
vist vejen for andre på det beboerdemokratiske område, og det er for
mig vigtigt, at vi fortsætter denne vej
og ikke stivner i bureaukrati og
selvtilstrækkelighed.
Et godt bomiljø er for mig også ensbetydende med mangfoldighed i beboersammensætning og gode fritidsmuligheder med familie, familiedyr, venner og naboer i nærområdet. Det betyder bl.a. at jeg i diverse
udvalg og i bestyrelsen har taget
problematikken om de utilpassede
børn og unge op og har været med
til at holde møder med berørte parter – beboere, kommunen v. SSP og
politi. Arbejdet på den front har været noget sendrægtigt, men adfærden i bydelen er stærkt forbedret.
Der er desværre tilbagefald af og til,
men vi holder fast. Kriminel og
utryghedsskabende adfærd er uacceptabel, så det følger vi omgående
op på både i Farum Midtpunkt og i
Boligselskabet.

BR-MØDE 487

gode tidssvarende boliger og udendørsarealer, der ikke bare giver folk
lyst til at blive boende og færdes i
området, men også giver dem lyst til
at deltage i arbejdet i blokkene og i
nærområdet. Derfor har vi ikke set
den sidste byggesag i Farum Midtpunkt, men forhåbentlig bliver de
fremtidige, nogle vi selv vælger at gå
i gang med – som fx indre gangstrøg.
I hverdagen færdes jeg meget i Farum Midtpunkt, og fra min daglige
gang med Calaf i området kender
mange mine meninger, synspunkter
og holdninger til de forskellige sager, der behandles i beboerdemokratiet.
I »Midtpunktet« har man kunnet følge med i, hvordan jeg ved Blokrådsmøderne – til nogles irritation –
stædigt fremfører og kæmper for de
sager, som beboere har bedt mig om
at tage mig af, og dem jeg selv mener, vi skal tage os af. På samme
måde forsøger jeg på diverse FMFacebookgrupper at hjælpe medbeboere og besvare spørgsmål om vores dejlige boligområde.
Selvfølgelig vil jeg som beboervalgt
bestyrelsesmedlem følge blokrådets
beslutninger i arbejdet i organisationsbestyrelsen.
Afstemningstema:
Blokrådet
vælger
Gerd
Karlsen/206B til Furesø Boligselskabs
bestyrelse.

Det er efter min mening vigtigt, at vi
til stadighed er et boligområde med
15

Kortvarig kunst
Fotos: Berit, Bladudvalget
Den 11. september blev kunstinstallationen ved tunnelen mellem Farum
Midtpunkt og Bytorvet indviet med kommunal tale og blå røg – dagen efter var
den væltet. … Men den var flot så længe det varede.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 486 1. oktober 2015

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra september 2015
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret og KAB
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Ombygning af de tidligere cykelrum
ved P-arealerne

b. Blomstermark
6. Eventuelt

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

(afstemning:)
(ÆF 1 og 3 forkastet
ÆF 2 indarbejdet
opr forslag:
tema 1: 28/0/2,
tema 2: 18/10/2)
(28/1/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Else Marie
Mogens
Gerd
Birgitte
B
Pia
C
Hannelore
Oskar
11
Steffen
12 & Pia
13
Berit
15
Per
16
Lis
Erik
21
Inger
Claus
24
Thomas
25
Inge

Adr. Telefon
202B
217E
206B
218B
20D
7E
10D
3B
38T
38S
70F
80F
80F
107F
107F
143F
155C

Blok Navn
31
Anne-Charl.
Brian
32
Leif Pedersen
Marianne J.
33
Inge R.
Erling
41
Under
42
43
44
45
46

Randi
Jørgen S.
Henrik
Suz
Karin
Else Marie
Else-Marie
Michael

Adr. Telefon
239A
236A
242B
252D
269A
262A
renovering
410F
410F
428D
438C
438A
449A
451A
451A

Uden stemmeret:
Frank Carlsen/KAB

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

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.

uden
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3. Godkendelse af
referat fra september 2015
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger.

uden

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på mødet.
4.b Ejendomskontoret og KAB
Udlejningssituationen
Alle lejligheder i Farum Midtpunkt er
udlejet nu, og der er venteliste. Der
bliver også arbejdet på at leje de to
opsagte klubbers lokaler ud.
Garagebure
Ejendomskontoret vil gennemgå alle
garagebure. Nogle bruger dem til formål som ligger uden for reglerne. Fx
til værksted, biler uden nummerplader eller dunke med benzin.
Vedligeholdelse
Driften er i gang med det årlige eftersyn af alle høj- og lavtage i hele bebyggelsen. Gartnerafdelingen er i
gang med at gennemgå og ordne de
små haver samt stisystemerne. I løbet
af efteråret starter malerturnussen på
de indre gangstrøg i Paltholmterrasserne og Blok C.
Koncert
Lørdag den 24. oktober kl 14-16 er
der koncert med rapperen Alexander
på aktivitetspladsen. Det er en del af
”Spil dansk”-initiativet.
Fremtidens arbejdsplads
Ejendomskontoret vil fra mandag den
5. oktober eksperimentere med at
flytte rundt i Servicecentralen. Fx vil
blokrådssekretariatet forsøgsvist blive
placeret tættere på Ejendomskontoret. Dette er et led i projektet ”Fremtidens arbejdsplads”, der vil samle
alle medarbejderne fra Farum Midtpunkt i Servicecentralen.
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4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Ny bordopstilling
BR-FU har besluttet at lave en ny
bordopstilling til Blokrådsmødet i dag
som forsøg. Det skal give deltagerne
mulighed for bedre at kunne se og
tale med hinanden.
4.d Andre udvalg
Gerd og Thomas fra Furesø Boligselskab orienterede fra organisationsbestyrelsens møde den 23. september:
 KAB arbejder på en bedre bankløsning, så blokkene har mulighed
for at se deres husmødekonti.
 Blok 13 ville oprindelig bruge en
lejlighed som fællesrum. Men nu
er det besluttet at leje lejligheden
ud på almindelige vilkår og opbygge et fællesrum. Det forsøges at få
ombygningen ind under byggesagen.
 Farum Midtpunkt er for første
gang i 10 år fuldt udlejet. De frivillige omvisere og de mange arrangementer har en stor del af æren
for den positive udlejningssituation. Gerd opfordrede til, at fortsætte det gode arbejde, så ventelisterne kan blive endnu længere.
 Der blev orienteret om fire forskellige ventelister i Furesø Boligselskab.
 Gerd opfordrede til at folk læste
referatet fra organisationsbestyrelsens møde for at få alle informationer fra mødet.

Afstemningsregler på BR-møder
Af Blokrådets Forretningsorden, §§ 8, 9 og
11, fremgår implicit, at det er ikke muligt at
deltage i afstemninger på blokrådsmøder
ved brevstemme eller fuldmagt.
Berit, 38S

Debat:
Karen fra blok 14 spurgte, hvordan
voksne hjemmeboende børn i Farum
Midtpunkt bliver betragtet i forhold til
ventelisterne.

HUSK CYKELLYGTERNE

Gerd/206B svarede, at de vil blive
betragtet som udefrakommende, hvis
de ikke er skrevet op.
Per fra 70E spurgte, hvordan lejere –
som hans i underetagen – stod i forhold til ventelisterne.
Svaret var, at de står helt udenfor
ventelisterne, hvis de ikke er skrevet
op.
Michael fra blok 42 foreslog, at der
blev reklameret for ungdomsbeviser i
beboerbladet “Midtpunktet”.
Det blev besluttet, at BR-FU skriver
et indlæg.
PCB-sagen og
Bygherrefølgegruppen
Gerd/FURBO orienterede kort om
vandspærrepladerne
(MgO-plader),
som lokalpressen har skrevet om i
disse dage. Hun beroligede med, at
ingen skal flytte ud af deres lejligheder i Farum Midtpunkt pga. pladerne.
Pladerne er der ikke særlig mange af i
Farum Midtpunkt, og de sidder allesammen udenfor. De kan ikke føre til
skimmelsvamp, for de bliver taget ned
inden for en overskuelig periode. Det
er i blok 43-46, der skal udskiftes
samt i blok 12-13.
Almene Boligselskabers
Fjernvarmeudvalg
Thomas/ABF orienterede kort fra Farum Fjernvarmes årsmøde.
Næstformanden er blevet formand, og
Jacob fra blok 26 er blevet kasserer.

5. Blokrådssager
BR-sag 486.a: Ombygning af de
tidligere cykelrum ved P-arealerne
Der var tre ændringsforslag til BRsagen om renovering af de tidligere
cykelrum. Se faktaboksen på side 22.
Debat:
Der var en livlig debat om BR-sagen
og ændringsforslagene. Generelt var
de fremmødte enige om, at det var en
god idé at ombygge de tidligere cykelrum, fordi det vil gøre bebyggelsen
pænere, og rummene vil få en funktion.
Henrik fra blok 43 så blandt andet en
fordel i at lade Driften stå for udlejning af rummene. Det ville nemlig give bebyggelsen en fast lejeindtægt ligesom ved klubbernes lokaler.
Blok 46 og blok 14 havde begge indsendt ændringsforslag (Ændringsforslag 1 og 3). Begge blokke mente, at
der i det oprindelige forslag var usikkerhed om, hvorvidt forslaget påvirkede huslejen. Blok 46 mente, at det
var driftens opgave at vedligeholde
cykelrummene, og at driften havde
forsømt det arbejde. Desuden havde
blok 46 opfattet blokrådssagen så19

dan, at lejeindtægten på 500 kr blev
modregnet blokkens egen økonomi.
På trods af det var både blok 46 og
blok 14 enige i, at ombygningen var
en god idé.

sikkerhed. Ved at åbne et rum til Parealet frygtede de, at det i endnu højere grad ville få børnene til at lege i
P-arealet tæt på bilerne. Blok 21 foreslog derfor, at hjørnerummet ved blok
21 blev muret op udefra.
Thomas fra blok 24 fortalte, at der
var plads i økonomien til denne løsning. For i det oprindelige forslag står
blok 24 anført med et hjørnerum,
men blokken har ikke et sådant. Derfor kan blok 24 og blok 21 bytte løsning.
Forslagsstillerne fra BR-FU mente, at
det var en god idé, og de indlemmede
forslaget i det oprindelige forslag.

Gerd/206B og Frank/KAB orienterede om, at det var blokkenes eget ansvar at vedligeholde deres cykelrum,
da det er en del af blokkenes fællesareal.
Frank/KAB præciserede, at der ikke
var tale om vedligeholdelse, men om
en ombygning. Ombygningen ville blive dækket af konto 115 - for almindeligt vedligehold. Han understregede,
at der ingen risiko var for huslejestigning pga. ombygningen.
Desuden forklarede Frank/KAB over
for blok 46, at der var tale om en misforståelse, når blok 46 troede at de
ombyggede cykelrum blev modregnet
blokkens egen økonomi. Hvert cykelrum er tænkt udlejet til enkelte beboere for 500 kr. om måneden, ligesom
det er tilfældet med sikringsrummene. Dermed vil rummene give en indtægt til Farum Midtpunkt som helhed.
Der var endnu et ændringsforslag
(Ændringsforslag 2). Inger fra blok 21
fortalte, at blokken så med bekymring
på forslaget om at åbne deres hjørnerum til P-areal af hensyn til børnenes
20

Randi fra blok 42 var i tvivl om, hvorvidt hun kunne stemme for på blokkens vegne om ændringsforslagene.
Berit/38S nævnte, at hvis et ændringsforslag er i tråd med de holdninger, som blokken havde, mente
hun godt at man kunne stemme.

Gerd/206B opfordrede til, at man fik
et mere åbent mandat med til at
stemme, hvis der kom et godt ændringsforslag frem til møderne.
Der blev stemt om ændringsforslagene:
Ændringsforslag 1 til afstemningstema 1 blev forkastet med 8 stemmer
for, 20 imod og 2 undlod.
Ændringsforslag 1 til afstemningstema 2 blev forkastet med 9 stemmer
for, 16 imod og 4 undlod.
Ændringsforslag 3 til afstemningstema 1 blev forkastet med 6 stemmer
for, 22 imod og 2 undlod.
Herefter blev der stemt om det oprindelige forslag:
Det oprindelige forslags afstemningstema 1, hvor ændringsforslag 2
blev indlemmet, blev vedtaget med 28
stemmer for, 0 imod og 2 undlod.
Det oprindelige forslags afstemningstema 2 blev vedtaget med 18
stemmer for, 10 imod og 2 undlod.
Det vil sige, at det blev vedtaget at
ombygge cykelrummene. Driften overtager dispositionsretten over de ombyggede cykelrum.

Afstemning
Forslaget blev vedtaget med 28 stemmer for, 1 imod og 0 undlod.
6. Eventuelt
Én nævnte, at hun oplevede det som
mangel på respekt, at der blev talt
indbyrdes på BR-mødet, mens der var
en talerække. Det var der bred enighed om.

VANDSTATUS
Situationen pr. 30. sep. 2015:
Vi har indført en ny sammenligning:
Døgnforbruget for hele Midtpunktet
de seneste 3 måneder:
Juli:
380 m3/døgn
August:
427 m3/døgn
September:
427 m3/døgn
Det ser ud som, at ferierende i juli er
vendt tilbage igen – og utrolig stabilitet fra august til september.
Efterfølgende ser vi alene på udviklingen i forbrug i gruppen af blokke,
som ikke er berørt af PCBrenoveringen og plejecenterbyggeriet:
Sep. i forhold til sep.
sidste år – merforbrug :

ca. 3 %

Det oprindelige forslags afstemningstema 3 bortfaldt, idet der var flertal
for afstemningstema 2.

Regnskabsåret i forhold
til tilsvarende 4 måneder
sidste år – merforbrug :

ca. 5 %

BR-sag 486.b: Blomstermark
Debat:
Katja/85D opfordrede til at blomstermarken ikke blev brugt som hundetoilet.

Forbrug i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 4
måneder i referenceåret
–BR-MØDER
besparelse
:
2015

ca. 23 %

6. januar

| 5. maj

| 3. september

Venlig
hilsen| 4. juni
3. februar
| 1. oktober
Teknik/Miljø
5. marts
|Udvalget
juli mødefri | 3. november
v/Ole
Andersen | 6. august
7. april
| 1. december
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Hunde
Der blev nævnt problemer med hunde
i Farum Midtpunkt. En oplevede, at
der var problemer med en hundelegeplads, hvor hunde gøede fra morgen
til aften. En anden at vi skulle opfordre folk til at samle deres hundes efterladenskaber op.
Gerd fra Boligudvalget fortalte, at udvalget havde planlagt forskellige opfordringer om hunde, som løbende
ville blive bragt i beboerbladet Midtpunktet.

Frank/KAB/Driften vil sørge for at
lyset virker bedre. Samtidig opfordrede han til, at man brugte App’en
(KAB – min bolig), til at meddele
Ejendomskontoret, hvis lyset ikke
virkede et sted.
Blokrådssager
Frank/KAB opfordrede til, at de
fremmødte overvejede, hvordan vi
bedst fremstiller en blokrådssag
fremover, så der ikke bliver tvivl om,
hvad sagen drejer sig om.

Lys
Der var forskellige kommentarer til
lyset i Farum Midtpunkt. Mange steder var der for lidt lys.
Faktaboks:
Ombygning af de tidligere cykelrum ved P-arealerne
Ændringsforslag 1/Blok 46
Blok 46 har på sit husmøde den 27/9 debatteret forslaget og er meget positiv
overfor at BR-FU og EJK nu også har fokus på denne del af bygningerne – og
kan derfor tilslutte sig forslaget om at de tidligere cykelrum ombygges som foreslået.
I en længere årrække har man som bekendt undladt at vedligeholde cykelrummene. Dette har bla. medført at de eksisterende døre mv er faldet af og derefter fjernet, og rummene er dermed forfaldet generelt. Derfor står vi nu i denne
situation hvor der nærmest er tale om en ombygning for at bringe rummene tilbage i forsvarlig stand.
Det er derfor også med glæde at konstatere at det er muligt at gennemføre
forslaget med finansiering fra vedligeholdes konto 115 (almindeligt vedligehold).
Imidlertid kan vi ikke tilslutte os forslaget om at blokkene fremover skal betale 500 Kr. i månedlig leje for disse rum – rummene er en del af den oprindelige
bygning og vedligeholdelsen af hele ejendommen inklusiv cykelrum skal finansieres fra vedligeholdelseskontoen (ikke via modregning i 2/3 af det månedlige
bloktilskud).
Den tidligere manglende vedligeholdelse samt kravet om de 500 kr. mdl i lejeindtægt er også i modstrid med lov om leje af almene boliger § 24, som jo pålægger udlejer at holde ejendommen i forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand.
Med hensyn til dispositionsretten over rummene (afstemningstema 2 og 3)
mener vi at det skal være op til hver enkelt blok frit at vælge hvilken af de foreslåede ordninger de ønsker – uanset hvilken ordning blokken vælger, skal
rummene jo fremover vedligeholdes regelmæssigt.
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Vi ønsker derfor at fremsætte følgende ændringsforslag:
Afstemningstema 1: Blokrådet vedtager at samtlige tidligere cykelrum ombygges – ombygningen og den efterfølgende vedligeholdelse, finansieres udelukkende med midler fra konto 115.
Afstemningstema 2: Den enkelte blok vælger selv om den fremover, efter renovering/ombygning, vil bevare brugsretten af de lukkede cykelrum – i modsat
fald overgår dispositionsretten til af blokkens cykelrum til driften
Med Venlig Hilsen og på vegne af husmødet i Blok 46
Michael S Nielsen Birkhøjterasserne 451 A
Ændringsforslag 2/Blok 21
Vi ønsker, at cykelrummet i blok 21 SYDVEST bliver ombygget i lighed med de
resterende cykelrum under afsnit 2. Altså muret op og med en dør og trappe til
P-arealet.
Årsagen er, at efter Aktivitetspladsen og fodboldbanen er etableret, er mange
børn begyndt at lege i parkeringskælderen under blok 21, og vi frygter, at med
åbningen af cykelrummet beliggende SYDVEST, vil der blive et stigende problem med legende børn overalt i parkeringskælderen.
Med venlig hilsen
Inger og Claus Friis
(på blok 21's husmødes vegne)
Ændringsforslag 3/Blok 14
Afstemningstema 1: Blokrådet vedtager, at samtlige cykelrum ombygges i henhold til forslaget.
Ombygningen sker indenfor 2016-2018-budgetterne i takt med at udgifterne
kan afholdes over driften, og dermed ikke får nogen huslejekonsekvenser.
BEGRUNDELSE:
Teksterne på side 11, om huslejekonsekvenser vedr. afholdelsen over konto
115, kan misforstås, sammenlignet med de samme tekster i faktaboks 2. Der
åbnes i teksterne en svag mulighed for evt. anden økonomisk løsning.
Derfor anbefaler Blok 14, at Afstemningstema 1 udvides med ovenstående
tekst.
INGVAR FRIER
Paltholmterrasserne 55 E

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. 29)
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 2423 4106
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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”BLØDE GÅRDMÆND”
Anita
telefon: 2058 6048
hverdage
Vikar:
Jørgen telefon: 3045 8027

1400 – 1800
1400 – 1800

kl 0700 – 1500

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
Dansk Kabel TV
telefon: 6912 1212
eller læs bloggen:
http://bolignet.farum-midtpunkt.dk
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

0900 – 1800
1000 – 1400

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

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket

Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:

1230 – 1330

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

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

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

(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)

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

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642
Åbningstider:
Mandag, torsdag og fredag:
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 NOVEMBER 2015
Dato Begivenhed

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

Tidspunkt

Sted

1. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

2. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

3. BR-møde

19:30

SC

4. BUU

19:00

SC

16:30

SC

18:00

SC

5.
6.
7.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 487 OG 488
MP 487 husstandsomdeles 27.10.15
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.750
Farum Midtpunkt
00

12.11.15 kl. 18 :
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 488, der udkommer 24.11.15.
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!

8.
9.
10. TMU
11.
12. Frist for MP 488
13.
14.
15. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

16. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

17.
18. BNU

19:00

SC

19.
20.
21.
22. Julemarked

10:00 – 14:00 SL

23.
24. MP 488

Husstandsomdeles

25.
26.
27.
28.

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

29. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

30. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

31.
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