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MIDTPUNKTET 492

Så er det forår!
Furesø Boligselskab inviterer til pensionistskovtur
fredag den 20.5.2016 kl. 0800
med hjemkomst ca. kl. 1700

Busserne går fra
Nordvænget II – Ryttergårdsvej 60 – kl. 0800
FM – stoppestedet på Frederiksborgvej – kl. 0810
Tilmelding til pensionistskovturen kan ske hos:
Vængerne – på tlf.: 4495 0673 kl. 0800-0900
FM, Ejendomskontoret – på tlf.: 4434 0910
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 13.5.2016
På boligselskabets vegne
Anette Ågård Nielsen
Vel mødt!!!
NB! Pensionistskovturen er kun for beboere i Furesø Boligselskab.
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Attraktivt boligområde – men hvem ta’r skraldet?
Af Adam, 264F

Farum Midtpunkt har alle forudsætninger for at være det nordlige Københavns mest eftertragtede boligområde.
Ejendommen er smuk. Den ligger
med et dejligt sjællandsk landskab
lige uden for døren. Nærhed til indkøb og S-tog. Et væld af gode faciliteter, og et ejendomspersonale, der
knokler løs for at holde hus og have i
vel vedligeholdt stand.
En stor del beboere nyder og sætter
pris på alt det. Men der er desværre
alt for mange, der er bedøvende ligeglade med det store arbejde, der udføres for at gøre Midtpunktet attraktivt.
Derfor må Farum Midtpunkt fortsat
lide under dårligt ry. Der svines med
affald af enhver art, både ude og inde.
Vi danskere er normalt temmelig konfliktsky og lader stå til. Men ikke altid. En bemærkning til en, der kastede en husholdningsaffaldspose fra sig
ved nedgangen til garagerne om, at
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det ikke så pænt ud, fik den kommentar, at jeg jo bare kunne flytte,
hvis jeg havde noget imod det. Jamen, det var måske løsningen. Pæne
og ordentlige folk der sætter pris på
Midtpunktet, flytter – og så overlader
vi de gode lejligheder til alle dem, der
er ligeglade.
En anden løsning kunne være, at
ejendomskontoret tog indberetninger
om svineri til efterretning og rent faktisk reagerede over for de “ligeglade”
med trussel om lejemålsophør. Men
ikke
skemaindberetninger,
hvor
grupper af folk skriver sig på. Det er
en evasiv holdning til problemer, som
blot har til formål at undgå konflikt.
Blot een persons indberetning burde
føre til undersøgelse og konsekvens.
Så måske ville Farum Midtpunkt blive søgt af andre end dem, der blot er
anvist eller bruger Midtpunktet som
mellemstation uden respekt for sted
og folk.


Hold Farum Midtpunkt rent – og få mere for pengene
Af Berit, Bladudvalget
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Farum Midtpunkts gårdmænd bruger
uforholdsmæssigt meget tid på at
fragte kasserede effekter fra alle steder i bebyggelser til dèr hvor de skulle
have været placeret i stedet for bare
at blive smidt.
Tabellen ovenfor er et kvalificeret
skøn – foretaget af gårdmændene selv
– på hvor mange timer de hver uge i
gennemsnit bruger på:
 Stort: – f.eks. stole, sofaer, vaskemaskiner, akvarier m.v.
 Småt: – f.eks. dagrenovation (altså
køkkenaffald, bleer, hygiejnebind
o. lign.), dåser, flasker, indhold fra
affalds”kurve”.
Med 113 timer om ugen, svarende til
3 fuldtidsansatte, koster det os altså
6.780 kr. om dagen, 33.900 kr. om
ugen, 146.900 kr. om måneden og
således 1.726.800 – én million syvhundredeseksogtyvetusind
ottehundrede – kroner om året!!! at nogle
håndterer affald uhensigtsmæssigt.
Vi kan nok ikke komme det helt til
livs – men vi kan da hver især gøre
vores til at disse mængder bliver
mindre.
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Ikke at jeg overhovedet forestiller mig,
at du f.eks. stiller din skraldepose
ved siden af molokken, eller stiller din
udtjente sofa ud på repos’en ved vindeltrappen, fordi du – fejlagtigt –
tror, at det er en del af gårdmændenes arbejde at slæbe den ned til containeren eller over på genbrugspladsen … men måske gør din nabo det,
og så kan du jo vejlede, ikke sandt?
… Tænk, hvad vi kunne få for bare
halvdelen af det, det koster hvert år,
at nogle beboere ikke kan finde vej til
de steder, hvor de skal placere deres
affald: Endnu bedre vedligeholdelse af
indre gangstrøg, endnu smukkere friarealer, endnu hurtigere indsats, når
noget skal repareres i lejligheden,
bedre tid til at hjælpe beboere, som
har brug for en håndsrækning – tænk
selv videre.
Redaktionens bemærkninger:
Ovenstående tekst er fra »Midtpunktet«
455, januar 2012, og problemet – og
dermed tidsforbrug og udgifter – er
ikke blevet mindre i de seneste tre år.
Identificérbart affald resulterer i
henvendelser fra Ejendomskontoret.
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
NØRKLERNE I SENIORKLUBBENS LOKALER
En gruppe kreative beboere i Farum Midtpunkt, der kalder sig Nørklerne, har fået
lov til at dele lokaler med Seniorklubben. Foreløbig er der bevilliget en prøveperiode på 6 måneder. Formålet med Nørklerne er at skabe netværk blandt de kreative beboere i Farum Midtpunkt, så de kan hjælpe hinanden og udvikle ideer. Der
er stor tilslutning til Nørklerne, der nu er oppe på 39 medlemmer. Nørklerne og
Seniorklubben er glade for at dele lokaler med hinanden, og der er udarbejdet en
midlertidig samarbejdsaftale.
BR-FU-MØDE DEN 25. APRIL FLYTTES TIL 3. MAJ 2016
Normalt kan man som beboer komme til møde med Forretningsudvalget hver
mandag i ulige uger fra kl. 19-20. Det gælder dog ikke mandag den 25. april,
hvor mødet er flyttet til 3. maj kl. 18, umiddelbart inden blokrådsmødet.


Evaluering af beboerbladet »Midtpunktet«
Af Elsebeth Christensen, kommunikationsmedarbejder
Spørgsmål:
1. Hvor ofte læser du beboerbladet
»Midtpunktet«?
2. Hvad synes du er godt?
3. Hvad kunne gøres bedre?
4. Hvor længe har du boet i Farum
Midtpunkt?
5. Hvor gammel er du?

Nu er beboerbladet »Midtpunktet«,
som du sidder og bladrer i, udkommet siden 1973 – altså i 43 år. I den
tid der er gået, har skiftende bladudvalg kontinuerligt arbejdet på at forbedre bladet. Der er dog aldrig blevet
gennemført en egentlig læserundersøgelse. Det gør vi hermed – i håb om at
jeres kommentarer kan føre til et
endnu bedre blad med flere læsere.
Svar meget gerne på disse fem
spørgsmål og deltag i lodtrækningen
om en stor æske lækker chokolade.
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Send din besvarelse til kommunikationsmedarbejder Elsebeth Christensen
på
mail:
blokraad@farummidtpunkt.dk eller læg den i Blokrådets brevkasse ved Servicecentralen,
Paltholmterrasserne 15.
Husk at skrive dit navn, adresse og
telefonnummer i besvarelsen, så du
er med i lodtrækningen.
Må vi kontakte dig?
Hvis vi må kontakte dig for at få uddybet din mening og dine ideer til
bladet, så skriv også meget gerne det.
Svarfrist:
Mandag den 11. april 2016



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

Forbrug 2015 – 2016
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Vurdering af seneste måned:
Vi havde godt nok en besparelse
på fjernvarmen på ca. 5% – men
korrigerer vi for en mild måned,
ligger vores forbrug ca. 11 %
over budgettet.
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Kilde: KAB, Energiområdet

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

Mildheden i vinteren vendte tilbage i
februar måned, så vores forbrug af
fjernvarme kom til at ligge ca. 5 %
under budgettet.
Vi kunne kun tælle 406 graddage,
hvor normalen er 486.
Korrigerer vi for det, vender det hele
rundt, så vores forbrug kommer til at
ligge ca. 11 % over budgettet.

2.700 MWh (megawatt timer)
2.833 MWh
133 MWh

Men rolig! Når vi ser på vores a conto
varmeregnskab for indeværende år,
ligger vi komfortabelt.
Jeg ved ikke, om det er den globale
opvarmning, vi kan takke for det milde vintervejr – i givet fald har den så
bragt noget positivt med sig.
… Så må andre vurdere den skadelige
virkning.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
BESPARELSE PÅ GRUSET PÅ GANGSTRØGET
Ejendomskontoret er tæt på en løsning med at genanvende gruset på gangstrøget
– det grus som strøes ud, når der er glat. Med den nye løsning vil Farum Midtpunkt kunne spare ca. 80 procent af, hvad det normalt koster at deponere gruset. ”Det svarer til en besparelse på ca. 160.000 kr årligt. Samtidig vil vi kunne
genanvende ca. 50 procent af gruset, næste gang det bliver nødvendigt at strø
grus”, fortæller Frank Carlsen, der er driftschef i KAB.
HUSHOLDNINGSAFFALD SKAL I MOLOKKERNE
Gårdmændene har de sidste par måneder opdaget, at flere og flere beboere vælger
at lægge deres husholdningsaffald i affaldsspandene på stierne. Som det er nu,
bruger gårdmændene meget tid på at flytte affaldet til molokkerne på stamvejene
– tid, der kunne bruges på at gøre Farum Midtpunkt renere og pænere. ”Vi opfordrer til, at beboerne bruger molokkerne i stedet for, da de er beregnet til formålet.
En fordel ved molokkerne er, at der ingen lugtgener er fra køkkenaffaldet, og vi
undgår at tiltrække rotter”, opfordrer Palle Rye, afdelingsleder på Ejendomskontoret.

Molokkerne finder du på stamvejene. Det er dem, der er beregnet til husholdningsaffald.
IKKE FLERE HULLER I VEJENE
Alle stamveje bliver renoveret fra juni og fremefter. Ejendomskontoret har ikke
påbegyndt dette arbejde, da alle de store byggesager skal sluttes af først.
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ROTTEBEKÆMPELSE
”Ejendomskontoret har indberettet 38 tilfælde af rotteobservationer i Farum
Midtpunkt inden for de sidste 2 år. Nu har vi været i dialog med Furesø Kommune og sammen har vi fået lagt en plan, så vi får minimeret rotterne”, forklarer Palle Rye, afdelingsleder på Ejendomskontoret.

Foto: Hans, 38 2. R – Det her er guf for rotterne!

Johanne Høgsholm, der er ansvarlig for rotteområdet i Furesø Kommune, giver
tre gode råd for at undgå rotter: ”Pas på med ikke at overfodre fugle, da det er oplagt for rotterne at spise fuglefoderet. For det andet bør beboerne, hvis de har
husdyrbure på terrasserne, vælge bure med masker, der er mindre end 2 cm i
diameter. Ellers vil rotterne kunne komme ind og spise foderet. For det tredje er
hundeluftning på terrasserne ikke optimalt, fordi rotter gerne spiser ekskrementer”.
Er du uheldig at få rotter ved din bolig eller observerer du rotter i nærheden, skal
du anmelde det til kommunen. Du kan anmelde rotter på furesoe.dk/rotter.

INGEN HØJTRYKSSPULING
PÅ TERRASSERNE
Nu er foråret godt på vej og terrasserne skal rengøres og gøres
klar. Men I skal være opmærksomme på, at fliserne ikke må
højtryksspules, da fliser og underlag kan tage skade. Se tips og
ideer til vedligeholdelse af terrasserne på side 16.
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Cykler på de indre gangstrøg
Af Elsebeth Christensen, kommunikationsmedarbejder
Nu er det forår, og vi rydder op i Farum Midtpunkt. Men der holder mange
cykler på de indre gangstrøg. Det er til
irritation for mange beboere og for eksempel til gene, når der skal males
vægge i blokkene. Det er imod husordenen og vil være et problem, hvis der
skulle udbryde brand. Endnu en god
grund til at rydde op er den forestående renovering af de indre gangstrøg,
hvor cykler er tænkt med ind. Vi håber
derfor, at I som beboere vil hjælpe med
at få ryddet op i cyklerne på de indre
gangstrøg.

Hvis Ejendomskontoret ved,
hvem den enkelte cykel tilhører:
 Hvis Ejendomskontoret ved, hvem
den enkelte cykel tilhører, så tager
vi et billede af cyklen på det indre
gangstrøg og sender en påmindelse
til beboeren. I påmindelsen vil stå,
at cyklen medfører risiko ved
brand. Der sættes en tidsfrist på
ca. 2 uger på påmindelsen, og det
oplyses at sagen vil blive indbragt
for Beboerklagenævnet.
 Hvis cyklen ikke er fjernet inden
for tidsfristen, så skriver vi en ny
påmindelse med samme indhold
og en ny rimelig frist.
 Hvis beboeren ikke har fjernet cyklen inden for 3 påmindelser, dvs. i
alt ca. 6 uger, kan sagen indbringes for Beboerklagenævnet. Nævnet kan beslutte at give beboeren
en advarsel eller gøre lejeforholdet
betinget af, at cyklen ikke fortsat
står et sted, der er til gene for de
øvrige beboere.

Foto: © Politiken

Ejendomskontoret har konsulteret
KAB’s juridiske afdeling for at få en
vejledning til, hvordan mandskabet
kan rydde op i cyklerne på de indre
gangstrøg. Men det er en lang og besværlig proces, der kræver meget tid
og mandskab. Ejendomskontoret opfordrer derfor til, at I taler om det på
et husmøde og meget gerne selv flytter jeres egne cykler til stativerne eller
de indrettede cykelrum.
Instrukser fra KAB’s
juridiske afdeling
Ejendomskontoret har fået instrukser
fra KAB’s juridiske afdeling og vil
fremover gøre følgende, når vi ser
cykler på gangstrøgene:
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Hvis Ejendomskontoret ikke
kender ejerne af de enkelte cykler:
 Hvis Ejendomskontoret ikke kender ejerne af de enkelte cykler, så
sætter vi en seddel på alle de ulovligt placerede cykler, om at de skal
fjernes og henstilles i cykelstativerne.
 Samtidig sættes sedler op, så alle
bliver gjort opmærksom på, at de
skal fjerne cyklerne og sætte dem i
stativerne inden for 2 måneder.
 Hvis cyklerne ikke er fjernet inden
for fristen, bliver de fjernet af
ejendomskontoret.
 Cyklerne kan afhentes på Ejendomskontoret i løbet af 2 måneder
(sæt slutdato på). Hvis ikke cyk-

lerne er afhentet inden for 2 måneder, så bortskaffes cyklerne.
 Når du som beboer vil hente en
cykel, som er fjernet, må du have
nøgler til låsen på cyklen med. Har
du ikke nøglen, må du have anden
dokumentation for, at cyklen tilhører dig, fx en kvittering for køb.

Referat af afdelingsmøde –
torsdag den 3. marts 2016
kl. 1900

Vi følger op på, hvordan det går med
cykeloprydningen i maj-nummeret af
»Midtpunktet«.

2. Formand Hans Laustsen fremlagde bestyrelsens beretning og takkede alle de beboere, der havde
deltaget i udvalgsarbejde og følgegrupper samt alle de, der deltog i
blokrådsmøderne.

FAKTABOKS
Fra husordenen for
Farum Midtpunkt:
En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller
mindre afhængige af hinanden, og
I er fælles om mange ting. Derfor er
det naturligt at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at
disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen.
BARNEVOGNE, CYKLER,
INDKØBSVOGNE M.M.
For at sikre fri passage i blokkene
må barnevogne, cykler, anhængere
mv. ikke henstilles uden for de til
formålet mærkede områder i blokkenes indre gangstrøg. Blokkene
har rum, stativer eller pladser, der
er mærket til henstilling af cykler
mv.
Hele husordenen kan læses på Farum Midtpunkts hjemmeside.


Af Elsebeth, blokrådssekretær
1. Berit/38 2. S blev valgt som dirigent og Elsebeth som referent.

Forsamlingen godkendte beretningen.
3. Driftsbudgettet for 2016-17 blev
godkendt under forudsætning af
Blokrådets efterfølgende godkendelse.
4. Der var ikke indkommet nogen
forslag.
5. Valgt til afdelingsbestyrelsen:
Hans 38 2. R, Jakob/161B, Anne
Charlotte/239A, Erik/80F, Kirsten/34F, Per/15H, Thomas/
143F, Stig/449A.
Herudover består afdelingsbestyrelsen af:
Bent/34D, Berit/38 2. S, Christian/149D, Gerd/206G, Hedy/
104A, Michael/452D, Steffen/
300B.
Alle ny- og genvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer erklærede
herefter, at de respekterede blokrådet som beboerdemokratiets
øverste myndighed.
6. Hans/38 2. R blev genvalgt som
afdelingsbestyrelsesformand uden
modkandidater.
7. Der var intet til eventuelt.
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Furesø tiltrækker flere nye borgere end andre kommuner
Sakset fra Furesø Avis 25.92.2016

Furesø var i 2015 den kommune i landet, som tiltrak flest nye borgere

Foto: Aktivitetspladsen – indvielsen foråret 2015

Furesø Kommune havde i 2015 over
1.000 flere borgere end året før, og
det indbringer kommunen en sikker
førerplads som landets mest attraktive bo- og bosætningskommune. Det
viser de seneste tal fra Danmarks
Statistik, der opgør tilstrømningen af
nye borgere til 1.079 eller 2,8 procent
flere end året før. Til sammenligning
oplevede København en tilflytning på
1,95 procent nye indbyggere. Det oplyser Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

”Da Farum og Værløse i sin tid blev
sammenlagt, var det nok den mest
omdiskuterede
kommunesammenlægning i landet. Og Furesø fik en del
store udfordringer i dåbsgave med
kæmpegæld, høj særskat i Farum og
politisk uro. Byrådet har lagt mange
kræfter i at få kommunen på ret
kurs. Efter et langt sejt træk og et
helt bredt samarbejde i byrådet, er
Furesø nu en kommune med styr på
økonomien, lav skat og spændende
byudviklingsmuligheder”, siger han.

For borgmester Ole Bondo Christensen (S) dækker den positive udvikling
over mere end blot en national førsteplads.

Det er arbejdet med visionen
Omkring
kommunesammenlægningen var der ca. 37.670 indbyggere i
Furesø, og efter at have stået i stam-
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pe i flere år, er indbyggertallet for alvor kommet i vækst.
”For fire år siden formulerede byrådet
en samlet vision for kommunen. Vores mål er at Furesø skal være en
kommune med stærke fællesskaber,
hvor borgerne engagerer sig og tager
ansvar. Vi er en meget attraktiv bosætningskommune midt i al det
grønne med masser af idræts-, kultur
og fritidstilbud og tæt på Rådhuspladsen”, slår Ole Bondo Christensen
fast og understreger, at det stigende
indbyggertal skaber et behov for, at
Furesø videreudvikler sig.
”Vækst er ikke et mål i sig selv. Vi
ønsker en bæredygtig udvikling, hvor
vi tager både sociale, økonomiske og
miljømæssige hensyn”, understreger
borgmesteren og fortsætter:
”Derfor har vores strategi taget udgangspunkt i have styr på den kommunale økonomi, samtidig med at vi
sikrer en bæredygtig byudvikling i

respekt for den natur og plads, som
mange tilflyttere og indbyggere netop
sætter så stor pris på her i Furesø. Vi
inviterer folk til at komme og bidrage
til fællesskaberne i Furesø”.
Ifølge borgmesteren er et af de vigtige
elementer i at lykkes som en attraktiv
bosætningskommune den vellykkede
renovering af det pcb-ramte boligbyggeri Farum Midtpunkt med i alt 4.000
boliger *). Renoveringen har givet mulighed for at skabe attraktive familieboliger, og ifølge Furesø Kommune er
alle boliger i dag udlejet, hvor der tidligere blev betalt tomgangsleje for de
boliger, kommunen havde anvisningsret til. Samtidig er der igen
kommet gang i udbygningen af de to
store, nye boligområder i kommunen,
Laanshøj og Farum Kaserne.
hss
*) Red. bemærkning: der sku’ nok ha’
stået borgere eller beboere – Farum
Midtpunkt har 1.580 boliger.

Foto 1 : Hans, 38 2. R – Fuglehaven og gitterstien, januar 2016
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Foto: ukendt beboer – Hund på træ … sprang den mon selv derop?
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Livsfarlig line
Af Paul, beboer i blok 45
Torsdag den 18. februar klokken 18
var jeg næsten ved vejs ende efter en
lang og hård løbetur ved Furesøen.
Jeg drejede fra Vestblokgangstrøget
ned ad den nordligste sti i området
som skulle tage mig til blok 45, hvor
jeg bor. Lidt fremme stod en hund
inde på græsset til venstre for stien
og over for – på gangstien – stod to
personer og talte sammen. Cykelstien
var fri, så den tog jeg. Desværre var
hunden i snor – der var med andre
ord spændt en hundesnor hen over
cykelstien, og i mørket havde jeg ingen chance for at se den. Jeg slap
nådigt med et ansigt der lignede noget fra en boksering og et sæt hudafskrabninger ned ad venstre side af
kroppen. Knogler og tænder var hele,
og det priser jeg mig lykkelig for – for
jeg hamrede ansigtet ned i asfalten.

En line hen over en cykelsti en mørk
aften er selvsagt en dødsfælde, og da
der nu var tale om en hundesnor,
skal jeg gøre områdets hundeluftere
opmærksom på, at de lange hundesnore med udtræk er ulovlige i
bymæssig bebyggelse, jf. hundelovens § 3.
Denne gang gik det ud over en voksen
mand, men det kunne lige så godt
have været et barn.
Jeg skal dog generelt rose områdets
hundeluftere for at vise hensyn og
have styr på deres hunde. Disse
hundeejere er klar over at de lange
liner er farlige – både for hunden og
for områdets øvrige trafikanter.
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Tips & ideer til vedligeholdelse af din bolig:
Bemærk, vi bragte denne vejledning i marts nummeret af »Midtpunktet«.
Vi har lige et par rettelser, markeret med gult.
Sådan vedligeholder og rengør du:
 Glasfiberkabinerne i badeværelserne:
Efter bad skrabes væggene og tørres efter, fx med det brugte håndklæde.
1 – 2 gange årligt afkalkes vægge og poleres op med AUTOPOLISH.
 Laminat på køkkenlåger:
Dagl.: tørres med opvredet klud, evt. med opvaskemiddel
Ca. 1 gang mdl.: Vask med sæbespånevand.
 Badeværelsesgulve:
Vaskes med fx ’Probat for klinker’ efter behov.
 Parketgulve – LAD ALDRIG VÆSKE LIGGE.
Fejes og støvsuges ofte, tør evt. med en hårdtopvreden klud.
Hvis vask – sulfovand og tør efter med tør klud.

Terrasser:
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Du må aldrig højtryksspule terrassen. Underlaget kan ikke tåle det!
Algepletter på terrassen renses med ”Algefri N” fra Ecostyle, som er det eneste
lovlige algemiddel i Danmark. Algepletterne forsvinder normalt af sig selv, når
solen og varmen kommer.
Terrasseadskillelser (plankeværk) kan behandles med Gori transparent saltgrøn
– fås på Ejendomskontoret.
Nye plantekasser skal stilles på podiet med en afstand på 1-1½ cm mellem kasserne, så luft kan cirkulere. Nye plantekasser skal ikke behandles med træbeskyttelse.
Kattehegn skal godkendes på ejendomskontoret. Af brandhensyn må de aldrig
lukke terrassen af, da den er flugtvej.

Nyt møde om ”Mødestedet”
Af Niels, Strukturudvalget

Nyt møde den 11. april kl. 1900 i Servicecentralen
Kom og vær med – eller lad os demonstrere løsningen hos jer
Vi i Strukturudvalget er overbevist
om, at de direkte beboerrelaterede
mangler (login) i Farum Midtpunkts
nye hjemmeside og begrænsningerne
for debat i vores KAB App, diverse
debatforums på Facebook uden
struktur, samt den nedlagte info TVkanal vil kunne erstattes med itløsningen Mødestedets valg- og beboerdeltagelsessystemer.
De store fordele er mulighederne for
bedre at diskutere BR-sager for alle,
som ikke nødvendigvis kan møde til
husmøder og BR-møder, samt den
enkelte bloks mulighed for at samle
information om blokken, bookning af
fællesrum etc.
Indrømmet! Egen tro er ikke altid nok
– vi har mødt en vis skepsis. Der var
for eksempel kun få, der deltog i vores præsentationsmøde af it-systemet, og desværre kunne vi ikke i tilstrækkeligt omfang vise hvordan det
vil se ud og fungere for Farum Midtpunkt. – Det vil ikke være muligt uden at bruge nogle penge på lidt programmering og opsætning.
Demo modellen viser de overordnede
standard funktioner. Dem vil vi gerne
vise jer – derfor: kontakt os, og vi
kommer til f.eks. jeres husmøde.
Det er ikke et stort super it-system vi
søger penge til – det er et kommunikations værktøj, der kan åbne og levendegøre vort beboerdemokrati.
Vi er inde i en periode hvor der bruges rigtig mange penge, men vores
budget er kun af samme størrelse

som det godkendte toilet til Genbrugsen, for at de kan bilægge deres strid
med blokkens fællesrum.
De afsatte penge i budgettet kan vi
ikke bruge før Blokrådet giver grønt
lys. Derfor søger vi en tilbagemelding,
før vi rejser denne vigtige BR-sag, der
er en forudsætning for en opdatering
af vores demokratiske struktur. Derfor håber vi meget på jeres opbakning!
Kontakt os på:
strukturudvalget@blok46.dk
Aktiv gruppe:
Michael 452D
Leif 242B
Niels 112E



VARMEØKONOMI
Status pr. 29. februar 2016:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

9.503.372,12.143.613,2.640.241,-

Tendensen med komfortabelt varme a
conto regnskab fortsætter.
– Med kun 3 måneder tilbage af regnskabsåret kan det ikke gå galt.
Vi kommer til at ende med et bragende
overskud. 
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 492.a:
Valg til følgegruppe vedr. ombygning af Servicecentralen
Forslagsstiller: BR-sekretariatet
På Blokrådsmødet den 3. marts 2016
blev det besluttet, at Servicecentralen
og Ejendomskontoret skal ombygges.
Derfor skal der nedsættes en følgegruppe. Følgegruppen skal være hurtigtarbejdende, da ombygningen vil
foregå over en kort periode. Det anbefales derfor, at følgegruppen kun består af 3-5 beboere.
En følgegruppe må ifølge Blokrådets Forretningsorden højst bestå af
7 medlemmer. BR-FU indkalder til
første møde i følgegruppen.
Huslejekonsekvenser:
Denne blokrådssag har ingen huslejekonsekvenser.
Kandidaterne:
Berit/38 2.S, Bo/401A, Casper H./
163F, Erik Moesby/80F, Leif P./
242B, Thomas/143F præsenterer sig
selv herunder i alfabetisk rækkefølge:
Berit Sandfeld/38.2.S
Hermed opstiller jeg til følgegruppen
vedrørende ombygning af Servicecentralen og Ejendomskontoret.
Jeg har i alle de år jeg har boet i Farum Midtpunkt (siden 1977), deltaget
i beboerdemokratiet. De første 7 år
arbejdede jeg som BR-sekretær, og
efterfølgende har jeg været aktiv i flere udvalg, arbejds- og følgegrupper –
mest kontinuerligt i Bladudvalget i
samarbejde med BR-sekretariatet.
Jeg er med i den lille gruppe beboere,
som hver anden søndag holder IT for
@lle og står til rådighed for andre be18
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boere med min viden inden for ITområdet. I de seneste år har jeg desuden været fast boligfremviser.
Da langt størstedelen af disse aktiviteter foregår i Servicecentralen, har
jeg et godt kendskab til dennes gode
og dårlige sider, og jeg ser det besluttede ombygningsforslag som meget
positivt for såvel ansatte som beboerdemokrater.
Fra mit medlemskab af følgegruppen
for boligombygninger i Farum Midtpunkt har jeg et godt kendskab til
arbejdsgangen fra tegning til færdigt
resultat – og til samarbejdet med arkitekter og rådgivere. Da jeg har afsluttet den erhvervsaktive del af mit
liv, kan jeg bruge den nødvendige tid
på at deltage i den hurtigtarbejdende
følgegruppe.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Berit/38 2.S til følgegruppen.

Bo Ehrenreich Hansen, 401A
Jeg har boet i Farum Midtpunkt i 8
år og har deltaget aktivt i Midtpunktets beboerdemokrati i ca. 6 år, primært som blokrådsrepræsentant for
de blokke vi har boet i (vi har været
genhuset i 3 år under renoveringen af
Birkhøjterrasserne, derfor flere blokke). I det sidste halvandet års tid har
jeg været aktiv som omviser, og jeg
har siddet i Boligudvalget siden det
blev genetableret.
Jeg mener nu at være klar til at ”tage
næste skridt” og prøve kræfter med
følgegruppen til ombygningen af vores
alles Ejendomskontor.

BLOKRÅDSSAGER
Jeg har en ganske bred viden om en
masse forskellige fag, som jeg gerne
vil stille til rådighed sammen med mit
engagement, så vi kan få et forhåbentlig gnidningsløst projekt gennemført .
Personlig baggrund:
Jeg bor sammen med min kæreste
igennem 13 år og vores datter.
Jeg har som nævnt beskæftiget mig
med mangt og meget, her kan nævnes byggeri (typehuse), jord & beton,
skibsbygning (svejser på B&W), produktionsarbejde i tyndplade industrien, div. lagerarbejde, it-support og administration og andre typer produktionsarbejder.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Bo/401A til følgegruppen.
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bidrage meget til en rettidig og prismæssigt forsvarlig udførelse af ombygningen/projektet.
Jeg er af den holdning, at det er vigtigt at vi som beboere er deltagende i
beboerdemokratiet, og i de deraf følgende udvalg/grupper. Den eneste
grund til at jeg ikke har deltaget tidligere har været et travlt familie- og arbejdsliv.

ENERGIHJØRNET
Energitjek
Vi blev tildelt et energitjek af Furesø Kommune og inviteret til et
møde.
Tjekket er foretaget af EnergiTjenesten, og mødet er afholdt.

Casper Hoffmann/163F
Mit navn er Casper Hofmann, 40 år.
Jeg bor sammen med min kæreste i
Bybækterrasserne 163F, vi har boet i
Farum Midtpunkt siden 2010.
Jeg er uddannet procesteknolog og
arbejder hos NovoZymes i en pilotafdeling, hvor jeg er med til at udvikle
ny enzymformulering. Jeg har tidligere
arbejdet
med
udvikling
af
biobrændstof og har en fortid i transportbranchen.

Rapporten anviser:
 Fokus på afkøling af fjernvarmevand
(har vi hele tiden)
 Øge isolering under lejligheder mod
p-områder
(urentabelt)
 Ældre radiatortermostater skiftes
(sker løbende)
 Solcelleanlæg anbefales
(er planlagt)
 Vaskeriet omstilles til forsyning med
varmt vand
(urentabelt ved solcelleanlæg)

Jeg har læst projektledelse og -styring
på Niels Brock og er i min jobfunktion med til at opsætte præmisserne for ombygninger og fremtidige
erhvervelsesprojekter.

Vi lærte ikke meget, men dialog er altid
godt, og det er da også rart at blive bekræftet i, at Midtpunktet gør det rigtigt
godt.

Jeg ønsker at være med i følgegruppen, da jeg mener at jeg med min
baggrund og faglige viden vil kunne

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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BLOKRÅDSSAGER
Jeg har tidligere siddet i afdelingsbestyrelsen i vores forhenværende bolig,
og i beboerrådet på Rebæk Søpark
Kollegiet. Begge steder har jeg deltaget i den proces der er omkring et beboerdemokrati.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Casper/163F til følgegruppen.

Erik Moesby Nordstrøm/80F
Jeg ønsker at indgå i følgegruppen for
ombygningen af Servicecentralen og
opstiller hermed. Jeg har både tiden
og viljen til at give mig kast med denne opgave.
Jeg er engageret i ombygningen og
har været medforslagsstiller til BRsagen som medlem af Blokrådets Forretningsudvalg.
Jeg er generelt meget aktiv indenfor
den almene boligsektor: Jeg er både
medlem af Økonomiudvalget i Farum
Midtpunkt, medlem af Furesø Boligselskabs
organisationsbestyrelse,
KAB’s repræsentantskab og medlem
af BL’s repræsentantskab, 2. kreds.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er
64 år, gift med Lis og har både børn
og børnebørn. Jeg er selvpensioneret
og har et betydeligt arbejdsoverskud
og stort netværk, som jeg kan bruge i
forbindelse med mit frivillige arbejde –
i denne sammenhæng til ombygningen af Servicecentralen.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Erik/80F til følgegruppen.
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Leif/242B
Jeg vil godt stille op til følgegruppen.
Jeg har boet i Farum Midtpunkt i 5½
år og er med i følgende udvalg: Bolignet, TMU og indre gangstrøg. Jeg
kunne godt tænke mig at følge ombygningen af Servicecentralen.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Leif/242B til følgegruppen.

Thomas/143F
Jeg stiller mig hermed til rådighed for
den kommende hurtigtarbejdende
følgegruppe for ombygning af Servicecentralen og mandskabsrum.
Jeg har fulgt projektet løbende og føler det er naturligt at tilbyde at følge
det i mål. Følgegruppearbejde er ikke
nyt for mig, jeg har erfaring fra en del
af de projekter, der har kørt i bydelen
de seneste år.
Der har været sagt og skrevet meget
om det forestående projekt – nu er
det vigtigt at få det gennemført fornuftigt.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Thomas/143F til
følgegruppen.

BLOKRÅDSSAGER

BR-sag 492.b: Ladestandere til elbiler og plads til dele el-bil
Forslagsstiller: Teknik/Miljø-udvalget
v/Frank Carlsen og Ole Andersen
TMU har sporet interesse fra beboere
om P-pladser med mulighed for at
oplade el-biler. TMU ser tre muligheder for at opfylde behovet:
1. Der etableres fire ”offentlige” ladestik til el-biler, så gæster med elbil kan benytte dem.
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2. Der tilbydes en dele el-bil med fast
base i Farum Midtpunkt.
3. Som et supplement vil beboere for
egen regning kunne få opladet deres el-bil nær egen bolig. Det lader
sig i de fleste tilfælde gøre ved at
føre el frem fra egen installation til
udvalgt reserveret P-plads. Dette
har nogle beboere allerede aftale
med Ejendomskontoret om og fået
gjort.
21

BLOKRÅDSSAGER
Fordelene med disse tiltag er:
 Farum Midtpunkt understøtter
signalet om grøn profil for bebyggelsen.
 Gæster i el-bil til Farum Midtpunkt får mulighed for at lade bilen op under besøget.
 Beboere med traditionel bil får
mulighed for at prøve el-bil.
 Beboere uden bil får adgang til dele el-bil på rimelige vilkår.
Forslaget
På den baggrund foreslår TMU:
1. At der reserveres fire P-pladser i
blok C forbeholdt el-biler (se illustration). Farum Midtpunkt indgår
aftale med el-leverandøren E.ON
om at forsyne P-området for elbiler med 4 stk. ladestik.
2. At den ene af de 4 p-pladser reserveres en dele el-bil. Farum Midt-
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punkt indgår aftale med udlejningsfirmaet Greenabout om at
placere en dele el-bil med fast base
i Farum Midtpunkt.
Huslejekonsekvenser:
Ingen huslejekonsekvenser. Beløbet
kan rummes inden for driftsbudgettet
(se faktaboks).
Afstemningstema:
Blokrådet følger TMU’s indstilling om
at indgå aftale med E.ON om at etablere ladestandere i Farum Midtpunkt,
der kan forsyne 4 p-pladser med el,
og at pladserne reserveres for el-biler
– heraf den ene til en dele el-bil.
Desuden vedtages det, at der indgås aftale med Greenabout om, at
firmaet placerer en dele el-bil med
fast base i Farum Midtpunkt.

FAKTABOKS
Økonomi – Farum Midtpunkt
Udgifter til indretning af P-pladser og etablering af ladestik andrager i alt ca.
kr. 30.000,-. Beløbet vil kunne rummes inden for driftsbudgettet.
Brugere af ladestandere betaler for deres el-forbrug direkte til E.ON.
Placering af dele el-bil i Farum Midtpunkt er uden udgift for afdelingen.
Greenabout betaler for dele el-bilens el-forbrug til Farum Midtpunkt.
Økonomi – dele el-bil
Der betales alene for lejetid – altså ingen abonnementsbetaling.
Typiske lejepriser:
 Fra ca. kr. 69,- pr. time (laveste timepris ved regelmæssigt behov).
 Ca. kr. 500,- pr. dag – ca. kr. 800,- for en weekend.
 Prisen for afregnet lejeperiode er inkl. el og fri km (bilen kan typisk køre 140
km pr. fuld opladning).
Ladetid
Opladning ved stander i Farum Midtpunkt er ca. 3 timer ved helt fladt batteri.
Opladningstid uden for Farum Midtpunkt er ved et almindeligt 220 V stik ca. 8
timer ved helt fladt batteri.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 491 3. MARTS 2016

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
(Erik, BR-FU)
Godkendelse af dagsorden
(Godk. u/bemærkn.)
Godkendelse af referat fra februar 2016
(Godk. u/bemærkn.)
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
(afstemning:)
a. Ombygning af Ejendomskontoret og Servicecentralen (21/15/1)
b. Driftsbudget 2016-17
(26/7/2)
6. Eventuelt
STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Tove
Martha
Gerd
Alice
B
Per
Pia
C
Hannelore
Oskar G.
11
Kirsten
Bent Høgh
12 & Anders S.
13
Jørn O.
14
Ingvar F.
15
Eva B.
Per Long
16
Lis
Erik
24
Thomas
25
Tine
26
Jakob

Adresse
201G
205B
206B
208B
15H
20D
7E
10I
34F
34D
49 st.V
47 2.B
55E
71B
70E
80F
80F
143F
155A
101B

Blok Navn
Casper H.
31
Anne Charlotte
Torben S.
32
Leif P.
33
Vibeke V.
35
Maiken
Mikkel
36
Michael
41
Merete
Bo
42
Niels
Lars
43
Erik
44
45
46

Adresse
163F
239A
241A
242B
260A
287E2
287E2
294D
401A
401A
414F
419E
423A

Karin Flex
Tove Witt
Else-Marie A.
Stig A.
Michael Quist
Teresa L.

438A
431D
449A
449A
452D
465F

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Frank Carlsen og Anne Brønnum, 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 februar 2016
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger.

uden

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Nyt medlem til
Forretningsudvalget
Der er kommet et nyt medlem til Forretningsudvalget. Det er Leif Pedersen
fra blok 32. Leif afløser Vibeke
Vangsgaard fra blok 33. Velkommen
til Leif, og tak for indsatsen, Vibeke.
Hurtigtarbejdende følgegruppe
Hvis BR-sag 491 a – ”Ombygning af
Servicecentralen og Ejendomskontoret” bliver vedtaget, skal der til næste
blokrådsmøde nedsættes en følgegruppe. Det skal præciseres at følgegruppen skal være hurtigtarbejdende
for at nå tidsplanen. Hvis altså sagen
bliver vedtaget.
Det blev præciseret, at en følgegruppe
højst må bestå af 7 medlemmer ifølge
Forretningsordenen.
Besparelse på
gruset på gangstrøget
Ejendomskontoret er tæt på en løsning med at genanvende gruset på
gangstrøget – det grus som strøes ud,
når der er glat. Med den nye løsning
vil Farum Midtpunkt kunne spare ca.
80 procent af, hvad det normalt koster at deponere gruset. Samtidig vil
vi kunne genanvende ca. 50 procent
af gruset, næste gang det bliver nødvendigt at strø grus.
Frank Carlsen forklarede, at det normalt koster ca. 200.000 kr. at få renset gruset, fordi det kategoriseres
som farligt affald. Med den nye meto24

de, som stadig er et forsøg, ser det ud
til at Farum Midtpunkt vil kunne
spare en del penge.
Kommentaren udløste spontant bifald
fra salen.
Nørklerne i Seniorklubbens lokaler
En gruppe kreative beboere i Farum
Midtpunkt, der kalder sig Nørklerne,
har fået lov til at dele lokaler med Seniorklubben. Foreløbig er der bevilliget en prøveperiode på 6 måneder.
Formålet med Nørklerne er at skabe
netværk blandt de kreative beboere i
Farum Midtpunkt, så de kan hjælpe
hinanden og udvikle ideer. Der er stor
tilslutning til Nørklerne, der nu er
oppe på 39 medlemmer. Nørklerne og
Seniorklubben er glade for at dele lokaler med hinanden, og der er udarbejdet en midlertidig samarbejdsaftale.
Varmestuen
BR-FU har drøftet Varmestuen med
sine samarbejdspartnere. Konklusionen er, at Varmestuen fortsat skal
være lukket.
Flere mente at problemerne i Varmestuen med hashhandel er flyttet ud i
blokkene i stedet for – og at Varmestuen burde åbne igen. Det blev
nævnt, at Farum Midtpunkt ikke kan
stille et rum til hashhandel til rådighed.
Thomas/143F nævnte, at der var en
artikel i beboerbladet Midtpunktet om
forebyggelseskonsulenten, som var
relevant med hensyn til problemstillingen i blokkene. Erik/BR-FU opfordrede folk til at lade være med at købe hash, da det ville afhjælpe en del
af problemet.
Genbrugsen
Forretningsudvalget mener ikke, at
der er overensstemmelse mellem det

oprindelige formål med Genbrugsen
og den nuværende aktivitet. Derfor vil
Forretningsudvalget igangsætte en
tilbundsgående undersøgelse af aktivitetsniveauet og fx undersøge om
Genbrugsen stadig kan fritages for
moms.
Berit/38 2.S opfordrede til at se på
Genbrugsens oprindelige kommissorium i bladet. Erik/BR-FU fortalte, at
det havde BR-FU allerede kigget på.
Gerd nævnte, at kommissoriet var
blevet ændret flere gange gennem tiden, og ønskede BR-FU god fornøjelse
med at få styr på det. Flere nævnte,
at man kunne se på, hvordan rammerne fremadrettet skulle være for
Genbrugsen.
En del af de fremmødte havde tidligere fået opfattelsen af, at BR-FU havde
ønsket at lukke Genbrugsen. Erik/
BR-FU præciserede, at der kun var
tale om at undersøge forholdene og
anvise en retning for Genbrugsens
virke.

4.c Andre udvalg
Teknik- og Miljøudvalget
Som tidligere oplyst skal varmemålerne på radiatorerne udskiftes på
grund af en mulig fejl i sendermodulet. Udskiftning af varmemålerne udføres som en garantisag og er aftalt
med Brunata til udførelse i juni måned.
Da vandmålerne jævnfør lovgivningen
skal udskiftes i løbet af 2016, er der
indgået aftale med Brunata om, at
der i samme forbindelse udskiftes
vandmålere. De nye vandmålere er,
ligesom målerne på radiatorne, målere der kan fjernaflæses. Fremadrettet
vil der derfor være adgang for den enkelte beboer til at følge sit vand- og
varmeforbrug på et onlinesystem.

Der vil blive holdt en instruktionsaften til det nye system (WEBMON) i
Servicecentralen i efteråret 2016, når
systemet er online.
Strukturudvalget
Michael/Strukturudvalget fortalte, at
der havde været indkaldt til et åbent
møde for alle beboere, hvor man
kunne afprøve det digitale beboerdemokrati. Men af tekniske årsager blev
det i stedet en diskussion på mødet
om at indføre den digitale løsning.
Michael nævnte, at hvis der er nogle
husmøder, som er interesserede i at
se en demo-udgave af det digitale beboerdemokrati, så kan man henvende
sig til Strukturudvalget. Strukturudvalget har allerede vist det til 4
husmøder.
(Se http://puls.valgservice.dk/farummidtpunkt)
5. Blokrådssager
BR-sag 491.a:
Ombygning af Ejendomskontoret
og Servicecentralen
Casper/163F nævnte, at der havde
været meget lidt fokus på risikoen for
et straks-påbud fra Arbejdstilsynet i
sagen om ombygningen. Han mente
det var et problem, og sagde at Farum Midtpunkt risikerer dobbeltudgifter i år, hvis der kommer et strakspåbud.
Frank Carlsen/KAB fortalte, at Servicecentralen og Ejendomskontoret
har knopskudt i 20 år og at den store
løsning på 12 millioner ville være den
rigtige løsning. Han mente dog godt,
at man kunne nøjes med den nødtørftige løsning til 4 millioner uden et
straks-påbud fra Arbejdstilsynet.
Berit/38 2. S fortalte, at hun går ind
for BR-sagen med den store løsning.
Hun mente, at der inden for en over25

skuelig årrække kunne blive problematisk med den lille løsning af hensyn til arbejdsmiljøet. Hun så en stor
forbedring for både de ansatte og beboerne, hvis de valgte den store løsning. Hun blev bakket op af flere,
blandt andet Gerd, der udtalte, at
”endelig får vi ordentlige steder at arbejde for beboerdemokraterne”.
Der udspillede sig en diskussion om
finansieringen af de to løsninger. Det
kunne se ud som om prisen var nogenlunde den samme på de to løsninger. Frank Carlsen fortalte, at i virkeligheden kunne Farum Midtpunkt
godt låne pengene af Furesø Boligselskab, men problemet er, at man ikke
må egenfinansiere sager med en løbe
tid på over 10 år, derfor er den store
løsning finansieret med et 20 års kreditforeningslån og den lille sag finansieret over 10 år af egne midler. Han
fortalte desuden, at det ikke giver
mening at optage et lån til den lille
løsning over 20 år. Den lille løsning
vil nemlig ikke kunne holde i 20 år,
og så giver det ikke mening, at afdelingen stadig betaler af på et lån til
noget man ikke har mere.

tralen med sin mobiltelefon. Det viste
sig at være 78 decibel. Dvs. vi burde
alle have høreværn på noget af tiden.
En mente, at der var lavet en
skræmmekampagne i aften ved at tale om lydniveauet og strakspålæg fra
Arbejdstilsynet.
Casper/163F blev stødt over at få
prædikatet ”skræmmekampagne” påduttet. Han mente, at beboerne ikke
bare skulle kigge på huslejen i år. Der
kunne blive problemer på sigt, hvis
den kortsigtede løsning blev valgt.
Søren/38 2. T mente at lækre arbejdsforhold ville skabe bedre resultater.
Én foreslog, at man ventede et år med
at gennemføre ombygningen, da beboerne har været plaget af ombygningen af blok 12 og 13. Det var der ikke
stemning for blandt de fremmødte.
Afstemning
21 stemte for, 15 stemte imod, og 1
undlod at stemme.
Forslaget blev vedtaget.

Michael Quist/blok 46 mente, at det
var en meget dyr løsning i forhold til,
hvad man får ud af det. Casper/163F
nævnte, at han havde erfaring med
ombygninger fra sit arbejde og på den
baggrund mente han at 12 millioner
er ”ingenting”.

BR-sag 491.b:
Driftsbudget 2016-17
Gerd/206B fortalte, at hun havde
fundet en lille fejl i budgettet. Der
stod anført en lejlighed på 190m2,
men der var kun store lejligheder på
129m2.

Per/70E/Blok 15 fortalte, at han
havde været på informationsmødet
om ombygningen. Her havde der været en rundvisning som viste, at de
ansatte sad klumpet sammen i et
hjørne af Ejendomskontoret, mens
der var masser af plads på de resterende m2.

Michael/blok 36 undrede sig over
konto 201. Han så en afvigelse fra
sidste års budget til dette års budget
på 5 millioner. Anne Brønnum fra
KAB fortalte, at det hang sammen
med at tallene var renset for blok 12
og 13’s husleje.

Casper/163F fortalte, at han i aften
havde målt lydniveauet i Servicecen26

Der var en diskussion om, hvor indtægterne til Farum Midtpunkt var i
budgettet, når der blev udlånt ansatte

til plejehjemmet Skovvangen. Frank
Carlsen fortalte, at man skulle se udgifterne til de ansatte på Skovvangens
budget og regnskab. Der er tale om at
flere medarbejder fra Farum Midtpunkt eksempelvis er ansat 8 % på
Skovvang og det resterende tidsrum i
Farum Midtpunkt, svarende til i alt
ca. 1,6 medarbejder fra Farum Midtpunkt. Hans fortalte, at hvis de var
udlånt, ville der skulle betales moms.
I BL er man ved at forsøge at ændre
på tingene, så de almene boligselskaber ikke er nødt til at delansætte personalet på de forskellige afdelinger,
de betjener.
Afstemningstema 1:
26 stemte for, 7 stemte imod, og 2
undlod at stemme.
Dermed er afstemningstema 1 vedtaget, og afstemningstema 2 bortfalder.

6. Eventuelt
Træer til fældning
Der blev talt om muligheden for at få
fældet nogle træer i Farum Midtpunkt
for at få mere lys på terrasserne.
Det blev nævnt at Farum Midtpunkt er kendt for, at der er en del
grønt mellem blokkene. Det er samtidig med til at give et rigt fugleliv.
Tv-kanaler
Torben/241A fortalte, at man fra 1.
januar 2015 selv kan vælge tvpakker, når man bor i et boligselskab. Han spurgte til, hvornår det
blev muligt i Farum Midtpunkt.
Michael Q./452D foreslog, at Torben
kontaktede YouSee og betalte for de
kanaler, han ønskede. Steffen/300B
fortalte, at man også kunne vælge
mellem den lille pakke og den store
pakke, der hvor beboerne allerede betaler for tv.

Ombygningen af Servicecentralen
Michael fra blok 35 kunne ikke se,
hvad beboerne fik ud af at huslejen
stiger på grund af ombygningen. Berit
38 2. S nævnte, at der i den oprindelige BR-sag stod at der ikke var huslejekonsekvenser. Det var noget vrøvl,
for en investering vil altid koste penge. Derfor har man i BR-sag 491.a
konkretiseret huslejekonsekvenserne.
Frank Carlsen opfordrede til at der
mødte langt flere beboere op til budgetmødet i januar for at få indflydelse. Der jongleres med et budget på
153 millioner, i den sammenhæng er
ombygningen af Servicecentralen er
småting.
Maiken/287E2 gav udtryk for, at når
man formidlede tal og budgetter,
burde man i kommunikationen tage
udgangspunkt i, at alle skulle kunne
forstå det.
Affald
Der blev gjort opmærksom på, at en
del beboere smider affald, som gårdmændene må tage på Genbrugsstationen med. I alt bruges der 4 millioner
årligt på renovation. Det blev nævnt,
at der er en del håndværkere, der
bruger containerne til affald. BR-FU
blev opfordret til at få overvåget alle
vendepladser for at få bugt med problemet. Beboerne blev også opfordret
til at tage fotos af bil og nummerplade
samt affald, så der kunne sendes en
regning til den rette. Frank Carlsen
præciserede at ingen erhvervsdrivende må benytte containerne.

BR-MØDER 2016
5. januar
| 3. maj
2. februar
| 2. juni
3. marts
| juli mødefri
5. april
| 4. august

| 1. september
| 4. 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 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. 31)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Erik
80F
5035 9606
Pia
20E
2671 9525
Leif
242B 2032 8096
Tove
431D 5048 2382

Blok
16
B
32
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 31
01.03.17 – 28.02.18
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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”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

DAGINSTITUTIONER
Børnegalaxen Farum
(privat institution)
Nygårdterrasserne nr. 225A
telefon: 44 99 92 95
Furesø Kommunale Børnehave
Nygårdterrasserne 209A
telefon: 44 95 39 64
Kærnehuset
Paltholmterrasserne 6A
telefon: 72 35 85 50
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
FAU
Friarealudvalget
MFU
Markedsføringsudvalget
STRU
Strukturudvalget
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
ØU
Økonomiudvalget

(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)

Andre forkortelser:
ABF
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BR
Blokrådet
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
EJK
Ejendomskontoret
FURBO Furesø Boligselskab
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 ulige uger 1400 – 1600

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 3363 1000
Mail: kab@kab-bolig.dk

KATTEPROJEKTET
Blokrådets projekt vedrørende
vilde /bortløbne katte.
Modtagelse, fodring m.v. af
bortløbne tamkatte koster 100
kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr ved udlevering
af katten til ejeren.
På www.fm-kat.123hjemmeside.dk fremlyses
eller efterlyses katte.
mail: fm-kat@sol.dk.
Mails læses en gang i døgnet
Henvendelse:
Annelise og Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste onsdag i måneden kl. 1900
Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A
Formand: Sonny Laebel
telefon 2178 0540

Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
Kontakt Jan Malmros
telefon 2891 1184

Nørklerne
Nygårdterrasserne 215
Kontaktperson:
Anne Harrysson

telefon 5190 0950
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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
telefon 5263 1651

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

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405

Abonnement betales kvartalsvis forud.
Telefoni leveret af Dansk Kabel TV
Oprettelse og portering
af telefonnummer:
gratis
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser.

Åbningstider
Mandag – fredag
0900 – 1900
Lørdag:
0900 – 1800
Søn- og helligdage: 1000 – 1800

YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

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

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.

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.

Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes
mandag – fredag kl. 1730.

Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.

Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

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.
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 APRIL 2016
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1.

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213

2.
3. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

4.

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

5. BR-møde

19:30

SC

6. BUU

19:00

SC

7.
8.
9.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 492 OG 493
MP 492 husstandsomdeles 29.03.16
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.750
Farum Midtpunkt

14.04.16 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 493, der udkommer 25.04.16.
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!

10.
11.

BR-FU
”Mødestedet”

19:00 – 20:00 SC
19:00
SC

FAU
BNU

16:30
19:00

SC
SC

18:00

SC

12.
13.

14. Frist for MP 493
15.
16.
17. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

18.
19.
20.
21.
22. Store Bededag
23.
24.
25.

Intet BR-FU møde – det er flyttet
til 3. maj kl. 18:00 før BR-mødet

26. MP 493

Husstandsomdeles

27.

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

28.
29.
30.
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