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MIDTPUNKTET 489

Indhold
… og du kan købe ind hver dag
En farlig tid for husdyrene
Noget vigtigt om fyrværkeriloven
Møder – opskrift – hold krudtet tørt indtil Nytårsaften
Spændingen udløses – svar på quizzens spørgsmål
Retningslinjer for husmødets dispositionskonto
Oprydning efter tung sne – glatte stier – bytorvsvogne – rengøring
Lunt efterår giver penge i varmepungen
Midtpunktet var til julefest med små og store nisser
Derfor har Midtpunktet en ælling
Ny sti mellem blokkene åbner
Energisk status på vand og varme
Første skridt på vej mod fremtidens arbejdsplads
Blokrådssager
Oversigt over BR-møder 2016
Referat af Blokrådsmødet 1. december 2015
Praktiske oplysninger

JULENS
ÅBNINGSTIDER
Ejendomskontoret
24. og 25. december lukket
31. december og 1. januar lukket
Mandag den 28. dec.
Åbent: 8.00-10.00, telefontid: 12.30-13.30
Tirsdag den 29. dec.
Åbent: 8.00-10.00, telefontid: 12.30-13.30
Onsdag den 30. dec.
Åbent for telefoniske henvendelser:
12.30-13.30
Mandag den 4. jan.
Åbent 13.00-18.00, telefontid: 12.30-13.30
Blokrådssekretariatet
Lukket 23. december
Lukket mellem jul og nytår
Nærbiksen
Åbent 10.00-18.00 hver dag
Farum Midtpunkts Pizza-Kebab
Nygårdsterrasserne 212A, Tlf: 44 95 05 50
Åbent 10.00-22.00 hver dag
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Julen er giftig!!
Af Gerd, 206B

7 juleplanter, der er
giftige for din kat
Helt almindelige blomster og planter,
der er typiske i juledekorationer, kan
være giftige for din kat. Julestjerner
kan fremkalde opkast, diarré og problemer med at synke hos katten.
Samvirke har fundet 7 af de mest almindelige blomster og planter, vi bruger til jul – og lavet en oversigt over,
hvad du skal passe på, hvis du har
kat i hjemmet.
 Amaryllis
 Hyacint
 Kristtjørn
 Mistelten
 Tulipaner
 Liljer
 Julestjerne

10 ting, du aldrig
må give din hund
Når hunden drikker kølervæske eller
spiser sin ejers sovepiller, p-piller eller psykofarmaka, er det en alvorlig
affære. Men hunde kan blive lige så
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syge af vores mad. Samvirke nævner
10 ting, som det kan være farligt for
din hund at spise.
Der er forskel på hunde og mennesker. Hvad der er ganske ugiftigt for
os, kan være livsfarligt for hunde.
»Det kan overraske rigtig mange hundeejere, at deres hund ikke kan tåle
alt det, vi mennesker kan tåle, men
der en række fødevarer, der kan være
farlige eller ligefrem livsfarlige for en
hund, og som man skal sørge for, at
hunden aldrig får adgang til,« fortæller dyrlæge Paulette Topsøe-Jensen,
der har speciale i familiedyr. Hun anbefaler, at man altid ringer og snakker med sin dyrlæge, hvis hunden
har spist noget mistænkeligt. Her er
ti almindelige fødevarer, som Paulette
Topsøe-Jensen advarer kraftigt imod:
 Chokolade
 Rosiner
 Løg
 Avocado
 Nødder
 Kerner fra frugt
 Tomater
 Xylitol (sukkerstof brugt i slik)
 Kaffe og te
 Alkohol


GODT NYTÅR!
I foråret 2014 vedtog Folketinget
en lovændring til fyrværkeriloven:
Fyrværkeri må kun sælges
mellem 15. og 31. december.
Affyring må kun ske i perioden
fra 27. december til 1. januar …
... og det må ALDRIG affyres
i nærheden af dyr.
Der må IKKE affyres fyrværkeri fra
Fodboldbanen og Aktivitetspladsen.
Men det må gerne placeres,
så det bliver rigtig synligt.
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
BUDGETMØDE
Samtlige beboere og udvalg er velkomne til budgetmøde 2016-17. Mødet afholdes
torsdag den 7. januar 2016 kl. 19.00 i Servicecentralen.
AFDELINGSMØDE
Farum Midtpunkts årlige afdelingsmøde afholdes
torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.00 i Servicecentralen.
ØNSKER DU AT ÆNDRE ELLER INDFØRE
NOGET NYT I FARUM MIDTPUNKT?
Skriv en blokrådssag, hvis du har konkrete forslag til forandringer i Farum Midtpunkt. Du kan få hjælp ved at kontakte blokrådssekretariatet og bruge denne
skabelon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Titel
Forslagsstiller
Sagen kort
Fordele
Løsningsforslag
Erfaringer
Huslejekonsekvenser
Afstemningstema
Evt. Faktaboks

Blokrådssagen vil blive bragt i beboerbladet »Midtpunktet«, så alle beboere har
mulighed for at tage stilling til dit forslag og give deres blokrådsrepræsentanter
mandat på blokkens husmøde.
Se afleveringsfrist for indlevering af blokrådssager bagest i »Midtpunktet«.

I DENNE SØDE JULETID – GEM ”KRUDTET”
Især i dagene omkring jul vil de fleste familier
gerne være fri for at skulle lægge øre til nytårsfyrværkeri. Derfor skal der lyde en speciel opfordring til forældre i familier, hvor man ikke
fejrer traditionel dansk jul, om at hanke op i
ungerne:

Vi vil så gerne have fred
indtil nytårsaften!
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Adventskalender

Af Elsebeth, Blokrådssekretariatet

I december afholdt vi en julequiz,
hvor beboerne kunne deltage. En del
beboere deltog og svarede rigtigt. Se
spørgsmål og svar her:

det seneste beboerblad ”Midtpunktet” eller på hjemmesiden under
”Beboerdemokratiet”).
(Svar: ”Bolignetudvalget”)

1. søndag i advent
1. Ejendomskontoret i Farum Midtpunkt har en app, som beboerne
kan bruge til at indberette et problem og dermed undgå at stå i kø
på Ejendomskontoret. Hvad hedder app’en?
Svar: ”KAB – Min Bolig”
2. Hvor kan man hente hundeposer i
Farum Midtpunkt? Et svar er nok.
Svar: ”På Ejendomskontoret”
3. Må man smide pap og andet affald
på fællesarealerne ved blokkene?
Svar: Nej

3. søndag i advent
1. Nævn mindst en type have, som
man vil passere, hvis man går på
den kommende Miljøsti i Farum
Midtpunkt!
Svar: Hundehave, urtehave, frugthave
2. Findes der hotelværelser i Farum
Midtpunkt, hvor man kan lade sin
familie og venner overnatte?
Svar: Ja
3. Hvor mange ansatte er der i Farum Midtpunkt i alt, inklusiv
gårdmænd, servicemedarbejdere,
funktionærer mv.? 15, 20 eller 33?
Svar: 33

2. søndag i advent
1. Hvad hedder det møde, som holdes
en gang om måneden i Farum
Midtpunkt, hvor repræsentanter
for alle blokkene deltager?
Svar: ”Blokrådsmødet”
2. Hvor mange numre af beboerbladet ”Midtpunktet” er udkommet
indtil nu?
Svar: ”488”
3. Hvilket udvalg undersøger muligheder for at forbedre internettet i
Farum Midtpunkt? (Find svaret i

4. søndag i advent
1. Hvor store er de største lejligheder
i Farum Midtpunkt?
Svar: 129 m2
2. Må man gå med løse hunde i Farum Midtpunkt?
Svar: ”Nej”
3. Hvor er det korrekte sted at aflevere sin gamle, udslidte lænestol,
lysstofrør og maling?
Svar: ”Genbrugspladsen”
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Regler for regnskab i blokkene
Af Elsebeth, Blokrådssekretariatet

KAB har udarbejdet et sæt retningslinjer, der gør det tydeligt, hvordan
regnskabet skal føres for den enkelte
blok. Det kan være rart at vide for
den enkelte beboer, da det er beboernes fælles penge, der forvaltes. Og for

kasserer og underskriftsberettiget, da
det er dem, som holder styr på beboernes økonomi. Retningslinjerne er
understøttet af den gældende lovgivning på området.


København, den 18. november 2015

Retningslinjer vedr. blokkens dispositionskonto!
Procedure:
Hver måned indsættes x,xx kr. på blokkens dispositionskonto beregnet ud fra antal husstande i blokken.
.
Fuldmagtshavere:
Husmødet vælger 2 beboere i blokken som fuldmagtshaver /underskriftsberettiget.
Bilagsregistrering:
Samtlige indtægter – herunder udlejning af fælleslokalet - og udgifter skal der være bilag på, og disse
skal registreres i et regnskabsskema.
Regnskabsskemaet skal indeholde alle bevægelser på henholdsvis kasse og bank, samt opgørelse af
primo- og ultimo beholdning på kasse/bank.
Det anbefales, at den kontante kassebeholdning ikke overstiger 3.000 kr.
Årsafslutning:
Regnskabsperioden er 1/7 20xx – 30/6 20xx.
Regnskabet skal underskrives af kasserer og medunderskriver og derefter fremlægges og godkendes på
førstkommende husmøde.
Derefter indsendes det godkendte regnskab sammen med samtlige originalbilag og referat fra husmødet
senest 15. august 20xx til økonomimedarbejderen for Farum Midtpunkt, KAB, Kundecenter B.
Det kan eventuelt afleveres nede på blokrådssekretariatet, hvor regnskaberne så vil samlet og sendt ind
til KAB.
Ved manglende aflevering af regnskab og bilag vil kontoen blive spærret, og ikke åbnet før tingene er
bragt i orden.
BR-FU kan til enhver tid indkalde husmødernes økonomiansvarlige til møde med henblik på gennemgang af bilag og kasse/bankbeholdning
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København, den 18. november 2015

Vigtig information vedr. blokkens dispositionskonto!
Fremover kontaktes økonomimedarbejder Anne Brønnum/KAB, når der skiftes fuldmagtshavere i
blokken. Anne træffes på telefon 3363 1137 eller ved at maile til anb@kab-bolig.dk

Procedure:
KAB opkræver for hvert lejemål i blok x, xx kr. som indsættes på husmødets dispositionskonto.
Det samlede blok beløb er afhængig af antallet af husstande i den pågældende blok.
Fuldmagtshavere:
Husmødet vælger 2 beboere i blokken som fuldmagtshaver /underskriftsberettiget
Ved fuldmagtskifte rekvireres ny fuldmagtsblanket til blokken. Det sker ved at maile til økon omimedarbejder Anne Brønnum: anb@kab-bolig.dk Husk at vedlægge referat fra husmødet, hvoraf fremgår hvem der er valgt som blokkens fremtidige underskrifts berettigede.
Når blanketten er udfyldt returneres den til undertegnede, hvorefter jeg sender den til banken.
Hvis fulmagtshaver ikke er kunde i Nordea fremsendes i kopi sammen med fuldmagtsblanketten
legitimation i form af pas/kørekort (billedlegitimation) samt sundhedskort (adresselegitimation).
Hvis man ikke har mulighed for at kopier/skanne står ejendomskontoret/blokrådssekretariatet gerne
til rådighed.
Efter aftale med Nordea fremsendes ikke kontoudtog til blokken. Der er ikke adgang til kontokig.
Økonomimedarbejderen udtrækker via Netbank årligt et kontoudtog for perioden 30.06.20xx - 1. juli
20xx. Kontoudtoget e-mailes i PDF format til blokkens fuldmagtshavere/underskriftsberettigede –
hvis e-mail adresse er oplyst - eller omdeles via ejendomskontoret til rette vedkommende.
Fuldmagtshavere kan til enhver tid rekvirere kontoudtog ved henvendelse til mi g .
Det er muligt at hæve via hævekort uden meromkostning for blokken.
Hvis husmødet ønsker denne ordning kan blokkens 2 fuldmagtshavere uafhængig af hinanden pr.
døgn – i Nordeas hæveautomater - hæve op til 5.000 kr. uden for bankens åbningstid og 15.000 kr. i
bankens åbningstid.
Husmødet kan få "betalt større regninger" via Netbank. Regningerne sendes ind til mig og jeg vil så
betale dem, hvis begge fulmagtshavere har attesteret regningen. Ved større beløb skal også foreligge en husmødevedtagelse i form af referat, hvor ydelsen/købet har været på dagsorden og er
godkendt.
Med venlig hilsen
Anne Brønnum
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
OPRYDNING EFTER SNEEN
Der er beskadiget 325 træer efter den tunge sne i slutningen af november måned.
De næste måneder vil der blive ryddet op og efterfølgende plantet nye træer.

Foto: Berit/38 2.S, 22.11.2015 – Beskæring? Johh tak … men nok ikke lige sådan her!!!

GLATFØREBEKÆMPELSE
Farum Midtpunkt er af det offentlige pålagt en fejepligt, der betyder, at vi skal
have folk ude i tidsrummet kl. 7 til 22, når der er risiko for glat føre. Ofte er
gårdmændene dog også ude om natten. Men man kan ikke regne med rydning
mellem kl. 22 og 7.
Fejepligten betyder, at man skal være i gang med at rydde – ikke at hele Farum
Midtpunkt skal fremstå som slikket – fra kl. 7. Der bruges stort set kun grus og
regulær fejning til glatførebekæmpelse – betonfliser, ramper og lignende kan ikke
tåle salt. I særlige tilfælde bruges dog en anelse urea.
PAS PÅ!
Især Vestblokgangstrøget kan – trods den
ihærdigste indsats – være glat at gå eller
cykle på, da det underkøles på grund af
parkeringsarealerne nedenunder.
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HUSK AT TAGE INDKØBSVOGNEN MED TILBAGE PÅ BYTORVET
Det kræver en del mandskab fra Ejendomskontoret at samle alle disse indkøbsvogne ind.
Vi håber derfor, I vil huske at tage indkøbsvognen med tilbage til Bytorvet næste gang I handler.
Regnestykke
Af Berit, 38 2.S
På fotografiet er der ca. 50
indkøbsvogne, indsamlet i kun 4
blokke.
Hvis samme tendens gør sig
gældende i hele Farum Midtpunkt, er der tale om 350 indkøbsvogne om ugen, svarende
til 18.200 om året, som ejendomsfunktionærerne bruger
tid på at samle sammen og aflevere på Bytorvet. – Tid, de kunne have brugt på mange andre
opgaver i Farum Midtpunkt.
Foto: Anita, EJK – Dette er indkøbsvogne
indsamlet i løbet af én uge. I kun fire blokke!

HUSK CYKELLYGTERNE

RENGØRINGSPLAN
Rengøringsfirmaet Strøyer & Strøyer
gør rent på følgende dage:
Mandag: Paltholm
Tirsdag: Bybæk
Onsdag: Vestblokkene
+ elevator ved Genbrugsen
Torsdag: Nygård
Fredag:
Birkhøj
Vaskeriet rengøres hver dag inden kl. 10.
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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
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Vurdering af november:
Vores forbrug lå ca. 2 % under
budgettet – vi kan dog igen takke
vejrguderne for placeringen.
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Kilde: KAB, Energiområdet

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

2.141 MWh (megawatt timer)
2.184 MWh
43 MWh

Vores forbrug i november lå 43 MWh
under budgettet, svarende til et mindre forbrug på ca. 2 %.

De faktiske graddage for november
var 275, hvor normalen er 341 – altså
en mild november måned.

Vi ligger igen meget tæt på budgettet,
– og på den rigtige side.

Ser vi på regnskabsårets første halvår, ligger vores forbrug nu ca. 3 %
over budgettet.


Men igen skal vi takke vejrguderne
for en mild november måned, for hvis
vi graddagekorrigerer forbruget, viser
der sig et helt andet billede – så har vi
nemlig brugt 17 % for meget fjernvarme.
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Julefest i »Rustenborg«
Af Berit, Bladudvalget, og Hans, 38 2.R

Berit: Små nisser og deres voksne ankommer til festen

Berit: Dyb koncentration om dekorationerne

Hans: Brunkager kan osse være blå!

I alt omkring 80 børn (medbringende
ca. 60 voksne) havde nogle hyggelige
timer, henholdsvis om formiddagen
og om eftermiddagen, søndag den 6.
december.

Der blev lavet julepynt og -dekorationer, og der blev malet med farvet
glasur på hjerteformede brunkager.

Berit: Børn og voksne danser med Julemanden
Hans: Der klippes og klistres julepynt

Som sædvanlig fandt julefesten sted i
Selskabslokalerne, hvor Børne- og
Ungdomsudvalget trakterede med
æbleskiver, varm kakao med flødeskum, juice – og kaffe til de voksne.

Senere kom Spillenissen og Julemanden på besøg, og børn og voksne dansede om juletræet. Hunde og sværd af
balloner blev det også til, og så fik
børnene alle de fine ting, de selv havde lavet, med hjem – og naturligvis en
godtepose.
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Hva’ er der med den der ælling?
Af Berit, Bladudvalget

ningsvanskeligheder.
Kampagnens
tema var den grimme ælling som blev
en smuk svane, og da Birthe Pia –
den daværende redaktør for »Midtpunktet«, som også var fast tegner i
bladet – i det indledende samarbejde
mellem Blokrådets PR-udvalg og reklamebureauet erstattede bureauets
hårde træ-ælling med den bløde, tegnede ælling, tog Farum Midtpunkt
straks denne til sig som sin egen. I
den ene af de møblerede fremvisningslejligheder havde vi sågar en ælling stående (strikket af det blødeste
mohair), som børnene kunne lege
med … den blev krammet helt flad og
snasket og findes ikke længere.

Tegner: Birthe Pia Knudsen

Nyere Farum Midtpunkt beboere kan
måske undre sig over den ælling som
pryder de faste overskrifter her i bladet, og som hvert forår også pibler op
i skrænten på hjørnet af Paltholmvej
og Frederiksborgvej.
Ællingen stammer fra en markedsføringskampagne for 25-30 år siden,
hvor Farum Midtpunkt var i udlejUNDSKYLD
Af Berit, Bladudvalget
I artiklen om PCB-renovering i
»Midtpunktet« nr. 488, side 9-10,
havde redaktøren tilføjet forkert
entreprenør.
Der skulle have stået Enemærke &
Petersen.

Foto: Berit, 38 2.S – 17.03.2009

Den glade, buttede ælling dukkede op
i alle mulige sammenhænge – i informationer om byggeskadesager, i Farum Midtpunkts intern-tv og i mange
illustrationer i »Midtpunktet«.
Birthe Pias ælling har lige siden sin
”fødsel” fulgt os gennem tykt og tyndt,
og ethvert forsøg på at fjerne den fra
»Midtpunktet« eller erstatte den med
en nyere model, er blevet mødt med
kraftige protester fra bladets læsere.
… Så indtil videre bli’r den hèr.
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Oplev Farum Midtpunkt fra en ny vinkel
Af Elsebeth, Blokrådssekretariatet

En ny Miljøsti der går gennem Farum
Midtpunkt, står klar om kort tid. Følger
du stien til foråret vil du kunne se bydelen fra nye vinkler, mens du undervejs plukker rabarber i urtehaven, ser
de smukke æbletræer blomstre i frugthaven og nyder de flotte rododendron.
”Miljøstien er en unik mulighed for at
komme på tværs af Farum Midtpunkt
og se bygningerne fra nye vinkler”,
fortæller Gerd Karlsen, formand for
Furesø Boligselskab. Hun ser også
frem til at se variationen af bydelens
planter.
Efter at blokkene fik låsesystem, har
det i en periode ikke været muligt at
komme på tværs af Farum Midtpunkt
fra syd til nord. Den mulighed får beboerne nu.
Miljøstien er skabt med udgangspunkt i beboernes ønsker tilbage i
2010.

Miljøstien
Det kan du blandt andet opleve:
Urtehave
Hundehave
Frugthave
Rodondendronhave
Fuglehave
Spejle
Vær opmærksom på:
Stien er ikke velegnet for gangbesværede og kørestolsbrugere
Driften rydder ikke sne eller gruser
på stien.

Nye priser på tv-pakker
Af Berit, Bladudvalget
Fra 1. januar 2016 er der nye
– lavere  – priser på tv-pakkerne
fra Dansk Kabel TV.
Se de nye priser under ”Praktiske
Oplysninger” bagest i bladet.
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Energisk side

VARMEØKONOMI

Af Ole Andersen, konsulent
for Teknik/Miljø Udvalget

Status pr. 30. nov. 2015:

Referenceår
Det ”referenceår” der henvises til i
”Vandstatus” er regnskabsåret
2006-2007 – det sidste regnskabsår,
hvor Farum Midtpunkt ikke havde
individuelle vandmålere.

Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

4.074.866,4.916.601,841.735,-

Det milde vejr i november måned gjorde, at vi fik lagt endnu mere til side i
varme aconto regnskabet.
Med dette ønsker vi alle beboere i Farum Midtpunkt en rigtig glædelig jul og
et godt, varmt nytår.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

VANDSTATUS
Situationen pr. 30. nov. 2015:
Døgnforbruget for hele Midtpunktet de
seneste 3 måneder:
September:
427 m3/døgn
Oktober:
428 m3/døgn
November:
436 m3/døgn
Stabilitet inden for 2 % månederne
imellem.
Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen alene af blokke, som ikke er berørt
af PCB-renoveringen og plejehjemsbyggeriet får vi:
Nov. i forhold til nov.
sidste år – besparelse:

ca. 7 %

Regnskabsåret i forhold
til tilsvarende 6 måneder
sidste år – merforbrug:

ca. 3 %

Forbrug i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 6
måneder i referenceåret
– besparelse:
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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ca. 23 %

ENERGIHJØRNET
Regnskabsåret 2014/15
– Vand
Vandregningen vi
skulle dele var på ca.

kr. 7,81 mio.

Opkrævet aconto
vand i året var på ca.

kr. 7,95 mio.

Hvilket er udlignet ved:
Tilbagebetaling
til beboerne ca.

kr. 1,64 mio.

Efterbetaling
hos beboerne ca.

kr. 1,50 mio.

Den samlede vandregning i regnskabsåret er ca. kr. 0,9 mio. større end regningen foregående år.
Forskellen skyldes sandsynligvis nærmest fuld udlejning og indflytninger i
renoverede/ombyggede lejligheder.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

Bedre faciliteter i Servicecentral og Ejendomskontor

Af Elsebeth, Blokrådssekretariatet

Et arkitektfirma er blevet sat i gang
med at gentænke Servicecentralen og
Ejendomskontoret efter der er konstateret en række arbejdsmiljøproblemer.
Det har ført til en tegning, der tilgodeser både beboernes og medarbejdernes behov.
Hvis arkitekternes forslag bliver vedtaget og ført ud i livet, vil beboere og

ansatte kunne drage fordele af ombygningen. Hele Servicecentralen vil
få et løft med blandt andet pcarbejdspladser til beboerne, bedre
mødefaciliteter og mulighed for at lave større arrangementer.
Der vil blive udarbejdet en blokrådssag, som blokrådet skal tage stilling
til i februar måned 2016.
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 489.a:
Etablering af toilet til Genbrugsen
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
BR-FU foreslår, at der etableres et
toilet til Genbrugsen ved blok C’s forrum.
Fordele
Der er flere fordele ved forslaget:
1. Genbrugsens personale får eget
toilet.
2. Blok C vil få fællesrum og toiletter
for sig selv.
3. Uoverensstemmelsen mellem Genbrugsen og blok C vil forsvinde.
Løsningsforslag
Det foreslås, at der etableres et toilet i
en lille del af blok C’s forrum. Der
sættes en skillevæg op, så Genbrugsens personale ikke har adgang til
blok C’s fællesrum og toiletter. I det
nye toilet til Genbrugsen bliver der
opsat et toilet og vaskekumme med
de nødvendige vand- og afløbsinstallationer. På gulvet vil der blive lagt
linoleum, og der vil blive sat film på
vinduet. Toilettet vil blive ca. 6 m2.
Erfaringer
Der har været en uoverensstemmelse
mellem Genbrugsen og blok C i flere
år. Genbrugsen bruger nu blok C’s
faciliteter til toiletbesøg og adgang til
vand, så personalet kan istandsætte
cykler. Blok C ønsker at have fælles-

BR-MØDER 2016
5. januar
| 3. maj
2. februar
| 2. juni
3. marts
| juli mødefri
5. april
| 4. august
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| 1. september
| 4. oktober
| 3. november
| 1. december

BR-MØDE 489

rum og toiletter for sig selv, fordi de
fælles faciliteter bliver mærket af brugen. Med etablering af toilettet til
Genbrugsen formodes det at uoverensstemmelsen vil forsvinde.
Huslejekonsekvenser
Ingen huslejekonsekvenser. Genbrugsen har pt. et overskud på ca.
200.000 kr., som kan bruges til etablering af toilettet. Et overslag fra
håndværkere anslår at etablering af
toilettet vil koste ca. 75.000 kr. +
moms.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at Genbrugsen
får etableret et toilet som beskrevet i
sagen.

FAKTABOKS

Foto: Skitse til nyt toilet

Tegning: Genbrugsen og blok C's fællesrum

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 488 1. DECEMBER 2015

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra november 2015
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Driftsregnskab 2014-15
b. Stop for udlejning af 2 meget små hybler
6. Eventuelt

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

(afstemning:)
(29/0/0)
(26/2/1)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Martha
Else Marie
Mogens
B
Pia
11
Bent Høgh
12 & Berit
13
Jørn
14
Ingvar
Hanne
15
Anne H.
16
Lis
Erik
24
Thomas
25
Inge
26
Bente B.

Adresse
205B
202B
217E
20D
34D
38 2.S
55E
55E
75D
80F
80F
143F
155C
168D

Blok Navn
Jakob
32
L. Pedersen
33
Vibeke V.
Erling
34
Esben
35
Alice B. Jensen
Tanja Truelsen
36
Michael
41
Bo
Merete
42
Niels
Jørgen
45
Stig Andersen
46
Tine Jensen
Michael Q.

Adresse
161B
242B
260A
262A
275D
281C
284D
294D
401A
401A
414F
410F
449A
452D
452D

Gæster:
Jakob Gyldenkærne, Assembly Voting
Uden stemmeret:
Anne Brønnum og Frank Carlsen, KAB

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

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

uden

uden
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4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Præsentation og debat af programmet ”Mødestedet”
Jacob Gyldenkærne fra Assembly Voting var inviteret af Strukturudvalget.
Han præsenterede programmet Mødestedet, der er en del af deres digitale beboerdemokratiske løsninger.
Jacob fortalte at Assembly Votings
elektroniske løsning “satte strøm til
den eksisterende lovgivning på det
almene
boligområde”.
Løsningen
skulle ses som et supplement til det
eksisterende beboerdemokrati. Med
løsningen ville demokratiet i højere
grad få de unge til at deltage.
I sin præsentation fortalte Jacob, at
beboerne ville få et fysisk brev om at
der var en afstemning. Derefter kunne beboerne gå ind på “Mødestedet”
og se forslagene, kommentere dem og
komme med ændringsforslag. Endelig
ville de kunne gå ind og stemme om
forslagene elektronisk. Der var desuden flere andre funktionaliteter, som
en afdeling kunne tilvælge: Fx muligheden for at oprette åbne og lukkede
grupper til udvalg, hvori man kunne
dele information.
Jacob fortalte, at de har haft brugere
igennem systemet “Mødestedet” 12
millioner gange, og derfor ved Assembly Voting at folk kan finde ud af
at bruge det.
Debat
Berit/38 2.S gjorde opmærksom på at
Farum Midtpunkt har et årligt afdelingsmøde plus blokrådsmøde 11
gange årligt. Hun var i tvivl om, hvordan det ville spille sammen med “Mødestedet”. Jacob svarede, at de kunne
justere systemet, så det passede til
Farum Midtpunkts struktur.
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Jacob fortalte, at flere deltog i det fysiske afdelingsmøde efter indføringen
af systemet, fordi brugerne typisk bliver opmærksomme på at der ligger et
forslag, de skal tage stilling til.
Jacob kom blandt andet med eksempler fra tre afdelinger i FSB: Sjællandsgade, Nørrebrogade og Røde
Kro. Erfaringen herfra viste, at demokratiet fik en bedre debat og flere
fremmødte til det fysiske møde.
Erling/262A spurgte, hvor meget systemet ville koste for Farum Midtpunkt. Jacob fortalte, at en standardløsning koster 5.000 kr om året at
benytte. En nøjagtig pris kunne Jacob dog ikke komme med på stående
fod til Farum Midtpunkt, da systemet
krævede en tilpasning på grund af
den særlige struktur med blokrådet.
Der blev spurgt om Mødestedet kunne tilkobles Farum Midtpunkts hjemmeside. Det svarede Jacob bekræftende til. Dog ville det kræve et login
med brugernavn og password på
hjemmesiden for at få adgang til systemet.
Der blev talt om risikoen for en dårlig
tone på “Mødestedet”. Jacob forklarede, at det var muligt at udnævne nogle administratorer til at moderere indlæggene. Dog ville Assembly Voting
kunne genskabe indlægget af hensyn
til demokratiet, hvis en administrator
fejlagtigt slettede et indlæg.
Anne/75D spurgte også til risikoen
for, at systemet blev hacket. Jacob
svarede at risikoen var meget lav.

4.b Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret
Retningslinjer vedr.
blokkens dispositionskonto
Der har i nogle blokke været uklarhed
omkring procedurer for regnskabet i
blokkene. Derfor har KAB udarbejdet
dokumentet
“Retningslinjer
vedr.
blokkens dispositionskonto”. Kassereren i hver blok har modtaget retningslinjerne. Retningslinjerne vil også blive trykt i beboerbladet “Midtpunktet”.
Debat:
Punktet affødte en del spørgsmål og
diskussion. Én spurgte til, hvorfor de
præcise beløb, der var til rådighed for
den enkelte blok ikke stod anført.
Anne Brønnum fra KAB, svarede at
det kunne man også gøre fremadrettet.
Der var også diskussion om, hvorvidt
kassererne fremover skulle indlevere
bilagene sammen med regnskabet.
Én fremførte, at det hidtil havde været nok, at husmødet havde godkendt
regnskabet. En anden mente, at det
var en stramning at man nu skulle
sende de originale bilag ind, da det
kunne volde problemer, hvis man fx
havde købt en opvaskemaskine og
man fik brug for bilaget. En tredje
fortalte, at SKAT foretrækker elektroniske bilag – gerne indscannede.
Erik fra BR-FU gjorde opmærksom
på, at de udsendte retningslinjer lagde sig op ad den gældende lovgivning
på boligområdet.
Flere nævnte at det var utilfredsstillende at kassereren ikke havde mulighed for at få elektronisk adgang til
kontoen og hævekort. Anne Brønnum/KAB var enig i, at det var for
dårligt med de begrænsede muligheder for kassererne i Farum Midtpunkt

lige nu. Hun mente, det ville blive
bedre fra foråret 2016, hvor det gerne
skulle være sådan at kassererne
kunne bruge netbank, og Anne kun
havde adgang til at se transaktionerne. Anne opfordrede i øvrigt kassererne til at kontakte hende, hvis de
ønskede hævekort.
Frist for forslag til næste års
budget: 9. december 2015
BR-FU opfordrede endnu engang alle
udvalg til at komme med forslag til
næste års budget. Som sædvanligt vil
forslagene blive gennemgået på budgetmødet den 7. januar 2016.
Vandspareråd på 10 sprog
TMU ønskede for nylig at udlevere
pjecer med vandspareråd på ti sprog
fra Servicecentralen. BR-FU gjorde
opmærksom på, at Blokrådet tidligere
har besluttet at alt materiale udelukkende skal distribueres på dansk i
Farum Midtpunkt. På mødet ønskede
BR-FU en drøftelse af problemstillingen.
Debat:
Berit/38 2.S gjorde opmærksom på,
at der var tradition for at alt materiale i Farum Midtpunkt kun var på
dansk. Der var dog gjort en undtagelse, da nul-tolerance-politikken blev
udgivet på forskellige sprog. Der havde aldrig været en decideret blokrådssag om publicering af materiale
på andre sprog end dansk. Hun mente, at det var i orden, hvis folk udefra
udarbejdede pjecer på forskellige
sprog, som kunne ligge i Servicecentralen. Derfor ville det også være ok,
hvis TMU lagde vandsparepjecerne
der, når bare de ikke selv stod som
afsender.
Flere mente, at pjecen var vigtig at
stille til rådighed, fordi nogle af beboerne var storforbrugere af vand. Er21

ling/262A mente også, at der burde
formidles pjecer om varmeråd på forskellige sprog.
Michael/452D ønskede, at vi skulle
fremstille de mest grundlæggende dokumenter på de fire mest talte sprog.
Det kunne fx være Grundloven og
husordenen.
Karen/TMU fortalte, at mange boligforeninger benyttede sig af de gratis
vandsparefoldere. Hun brugte som
argument for vandsparefolderne, at
når man får et nyt VELUX-vindue,
følger der også en brugsanvisning
med på 13 sprog fra VELUX.
Erik/80F mente, det var en glidebane
at begynde at oversætte materiale til
andre sprog. Michael/452D nævnte,
at det offentlige Danmark oversætter
de vigtigste tekster til engelsk.
Ingvar/55E mente at vandsparerådene skulle husstandomdeles, da beboerne ikke kunne vide, at der lå
vandspareråd på Ejendomskontoret.
Frank Carlsen/KAB fortalte at der
fulgte en plakat med pjecerne, som
man kunne hænge op i blokkene, der
henviste til Ejendomskontoret.
Alice/blok 35 foreslog, at man udarbejdede velkomstmappen på både
dansk og engelsk. Så kunne vandsparerådene ligge der.

Ny skabelon til BR-sager
Blokrådssekretariatet har udarbejdet
en skabelon til BR-sager som BR-FU
anbefaler at beboerne går frem efter.
Der kan selvfølgelig være sager, hvor
nogle af punkterne ikke giver mening
at udfylde. Hensigten er at gøre det
lettere at tage stilling til en BR-sag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Blokrådssagsnr og titel
Forslagsstiller
Sagen kort
Fordele
Løsningsforslag
Erfaringer
Huslejekonsekvenser
Afstemningstema
Evt. Faktaboks

Michael Q. nævnte, at det er vigtigt at
fortælle i beboerbladet Midtpunktet,
at man kan få hjælp til at skrive en
BR-sag hos blokrådssekretæren.
Adventskalender
Der er udarbejdet en adventskalender, som beboerne blev opfordret til
at kigge nærmere på. Formålet er at
sætte fokus på Farum Midtpunkt,
beboerdemokratiet og Ejendomskontoret.
Hent julegran i området
Ca. 350 træer er skadede i Farum
Midtpunkt på grund af den tunge sne
for en uge siden. Hvis der ligger væltede grantræer, er beboerne velkomne

Der var stemning på mødet for at
vandsparefolderne kunne være tilgængelige
på
Ejendomskontoret,
samt at plakaterne kunne hænges op
i blokkene.
På mødet blev det aftalt at BR-FU udarbejder en blokrådssag, der foreslår
hvilke dokumenter, der skal oversættes samt til hvilke sprog.
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Foto: Berit, 38 2.S – Utilsigtet julepynt

til at klippe grene af og bruge til at
pynte med.

vand er det fra badeværelset, og det
er også her opvask skal foregå.

4.c Andre udvalg
Ingen indlæg fra andre udvalg.

Flere nævnte at de store lejligheder
fint kunne bruges som kollektiv for
de studerende. Det var der flere eksempler på. En nævnte, at der var
hårdt brug for flere hotelværelser i
Farum Midtpunkt, og at det var en
god ide at bruge de to hybler til formålet.

5. Blokrådssager
BR-sag 488.a:
Driftsregnskab 2014-15
Der blev spurgt ind til, hvorfor der
var penge tilovers på vedligeholdelseskontoen. Frank Carlsen fra KAB
nævnte, at der kan være udsving i
behovet for vedligeholdelse i forhold
til budgettet. Overskud på den enkelte konto kan ikke benyttes på andre
aktiviteter. Hvor meget der skal bruges på vedligeholdelse af de forskellige bygningsdele er en politisk beslutning, der er mulighed for at få indflydelse på til budgetmødet den 7. januar.
En anden nævnte at balancesummen
har rykket sig fra sidste år, da der er
lånt penge. Frank Carlsen gav udtryk
for, at det pt. ikke ville få huslejekonsekvenser. Udgifterne til byggeskadesagerne vil, når diverse byggeregnskaber er udarbejdet, blive finansieret
via bl.a. kreditforeningslån, huslejetilskud/driftsstøttelån, træk på reguleringskonto osv.
Afstemning
Driftsregnskabet blev taget til efterretning, da 29 stemte for, ingen imod,
ingen undlod at stemme
BR-sag 488.b: Stop for udlejning af
2 meget små hybler
Alice og Tanja fra blok 35 var meget
imod forslaget om at stoppe udlejningen af de to små hybler. Begrundelsen var at der er stor mangel på kollegieværelser. Berit/38 2.S fortalte, at
de to hybler er mindre end de andre,
og det er ikke muligt at indrette et
kichenette i dem. Når der skal hentes

Det blev præciseret at hyblerne er udlejede lige nu, så ved afstemningen
giver blokrådet kun mandat til at
overveje, hvad man så kan bruge
hyblerne til.
Afstemning
26 stemte for forslaget, 2 stemte imod
(blok 35), 1 undlod at stemme
6. Eventuelt
Der var forslag om en petanquebane i
forbindelse med miljøstien, men der
findes allerede petanquebaner.
Artiklen om internettet i beboerbladet
»Midtpunktet« fra Bolignetudvalget
blev rost, fordi den gav gode forklaringer på den nuværende situation.
Ingvar fra blok 14 spurgte, hvem der
kunne give blokken tilladelse til at
lave et cykelskur i blokken. Thomas
fra 143F fortalte at man suspenderer
blokkenes suverænitet, imens arbejdet med de indre gangstrøg pågår.
Thomas mente, at BR-FU skulle
hjælpe blok 14 videre til udvalgene,
så der kunne findes en løsning.
Berit/38 2.S roste driftspersonalet,
der havde ryddet sneen forrige lørdag
og søndag.
Michael/452D fortalte, at vi burde
være opmærksomme på en lokalplan,
der vil inddrage grønne områder i Farum Midtpunkt til P-pladser.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat.

Personlige henvendelser:
Mandag
Torsdag

Leje sker gennem Ejendomskontoret.
Værelserne er møblerede, har dynetæpper
og hovedpuder; toilet med håndbruser.
Beskedent, men pænt.
Værelserne er røg- og dyrefri.

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Beboerne kan træffe BR-FU i Blokrådets
Sekretariat mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1830
(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
Tove
431D 5048 2382

Blok
16
B
33
44

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 43
01.12.16 – 30.11.17
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
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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1400 – 1800
1400 – 1800

I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.

”BLØDE GÅRDMÆND”
Anita
telefon: 2058 6048
hverdage
Vikar:
Jørgen telefon: 3045 8027

kl 0700 – 1500

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

0900 – 1800
1000 – 1400

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

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket

Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:

1230 – 1330

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

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

FORKORTELSER
Udvalg:
(å) = åbent udvalg
BNU
Bolignetudvalget
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
FGIG
Følgegruppen for Indre Gangstrøg
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
FV
Fjernvarmeværket
ITA
IT for @lle
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
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
Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A
Formand: Sonny Laebel
telefon 2178 0540
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

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV:
Oprettelse, pakkeskift
eller flytning
315,- kr.
Grundpakke:
112,29 kr./md
Mellempakke, evt. Bland-selv: 308,05 kr./md
Fuldpakke, evt. Bland-selv:
416,96 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 og portering
af telefonnummer:
gratis
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:

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

YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206
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.
Der må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer
i parkeringsarealerne.
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr.
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.
Alle elevatorer aktiveres med nøglebrikken til
egen blok.

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

SSG DØGNVAGT
Vagttelefon ved vandskade, skade efter
brand, elevatorstop, manglende vand el.
varme og lignende katastrofer:
Telefon: 7020 8126

Tilladelse til opsætning af parabol fås hos
driftschefen i KAB.

Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået
skade, som ikke kan vente til ejendomskontorets åbningstid.

Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).

OBS! Blok 12 og 13 skal i stedet kontakte
Global Security Service: Telefon: 7070 2230
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SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon:
4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag
Fredag og lørdag
Søndag

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 489 OG 490
MP 489 husstandsomdeles 23.12.15
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.750
Farum Midtpunkt

14.01.16 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 490, der udkommer 26.01.16.
Overholdes afleveringsfristen ikke,
kan Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig
aftale senest mandagen før afleveringsfristen
få en senere frist for aflevering af renskrevet
indlæg på e-mail, usb-stick eller cd.
Ansvarshavende:
Berit, 38 2. S
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.
De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger!

KALENDER FOR JANUAR 2016
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1. Nytårsdag
2.
3.
4. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

5. BR-møde

19:30

SC

18:30
19:00

SC
SC

19:00

SC

19:00

SC

17:00
18:00

SC
SC

6.

BOU
BUU

7. Budgetmøde
8.
9.
10.
11.
12.
13. BNU
14.

FGIG
Frist for MP 490

15.
16.
17. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

18. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

19.
20. MSFG

17:00 – 20:00 SC

21.
22.
23.
24.
25.
MFU

17:00

MP 490

Husstandsomdeles

31. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

26.

SC

27.
28.

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

29.
30.
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