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MIDTPUNKTET 496

Indhold
Ud med byggekraner og gravemaskiner!
Debat – Penge – Kursus – Næste blok til FU
Lun start på varmeåret med nyt budget
Servicecentralen – Selskabslokalerne – Rotteguf – Fedt & grums
Signalement af en Farum Midtpunkt beboer
Genoptryk af BR-sag fra 2005 om struktur
ØV! Solcelleanlægget bli'r forsinket
Sløser vi med vandet?
Jamen hvad skete der egentlig i 2005?
Debatpunkt 4.b – BR-FUs og ØUs rolle …
Debatpunkt 4.d – Fungerer demokratiet i FM?
Blokrådssager
Lidt at lune sig ved
Tips og ideer fra Boligudvalget
Referat af Blokrådsmødet 4. august 2016
Praktiske oplysninger

PROJEKTAFSLUTNINGSFEST
Af proceskonsulent Dea Maria Petersen, KAB

Sæt kryds i kalenderen
lørdag den 1. oktober kl. 12.00-16.00
og kom til afslutningsfest for de fem byggeprojekter:






PCB-renovering af alle blokke i Birkhøjterrasserne
Renovering af lavtage i hele Farum Midtpunkt
Miljøprojekt i det meste af bebyggelsen, men især omkring Aktivitetsparken
Boligombygninger, spredt over hele Farum Midtpunkt
Ombygning af blok 12 og 13 til Plejecenter Svanepunktet
Lukket fest for Farum Midtpunkts beboere samt personale og nøglepersoner
fra administrationen, som har måttet
trækkes med byggekraner, gravemaskiner, betonboremaskiner, støj og møg i
årevis.
Stand up komiker og tidligere Farum
Midtpunkt beboer Mette Frobenius giver
tilbage til området og leverer en halv times aktivering af lattermusklerne.

Cirkus 3 lægger igen vejen forbi Farum Midtpunkt med klovnerier for børn og
voksne.
Ole Gas Band – et af de største Kim Larsen kopiband – spiller de største hits,
som de fleste kan synge med på.
Hele dagen vil der være hoppeborg, softice, popcorn, vand og helstegt pattegris
(samt halalkød) med lækkert tilbehør.
Aktiviteterne er gratis, og øl kan købes i
Spisehuset til nedsat pris.
I den nyombyggede Servicecentral er der
mini-åbent hus, og man kan få fremvist prøveboligerne.

Nærmere program følger på blokkenes opslagstavler og på hjemmesiden 
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
DEBATTERNE FORTSÆTTER
Den 23. august fortsatte vi debatten på det ekstraordinære Blokrådsmøde.
Debatten fortsætter naturligvis på de efterfølgende blokrådsmøder, indtil vi har
afklaret, om det skal udmønte sig i en eller flere blokrådssager, og i BR-FU ser vi
frem til en konstruktiv debat omkring vores unikke beboer demokrati.
VIL DU HOLDE ØJE MED BLOKRÅDETS DISPOSITIONSKONTO?
Blokrådssekretariatet skulle allerede i »Midtpunktet« 494 have gjort opmærksom på, at der
på Blokrådsmødet i august skulle vælges medlemmer til Økonomiudvalget, og at kandidater
skulle præsentere sig i »Midtpunktet« 495. Da
den daværende blokrådssekretær var sygemeldt,
gik det desværre i glemmebogen. Derfor udskydes Valg til Økonomiudvalget til Blokrådsmødet
i oktober, så kandidaterne kan nå at præsentere sig i »Midtpunktet« 497.
Økonomiudvalget har 3 medlemmer, som i henhold til Blokrådets Forretningsorden § 14 vælges hvert år i august, og det er ifølge Blokrådets Forretningsorden
§§ 14 og 15 udvalgets opgave at holde øje med anvendelsen af midler fra Blokrådets Dispositionskonto (det er konto 119 i Farum Midtpunkts driftsbudget og
regnskab). Du kan se Blokrådets Forretningsorden på Farum Midtpunkts hjemmeside under [Beboer], [Beboerdemokratiet] – der er link til den i første linje.
Skulle du være interesseret i at blive valgt (eller genvalgt) til Økonomiudvalget,
skal du – eller dine stillere – aflevere din opstilling i Blokrådssekretariatet senest
mandag den 12. september kl. 1800, helst som mail eller på anden måde elektronisk.
TEKNIK/MILJØ UDVALGET INVITERER TIL KURSUS …
… torsdag den 8. september kl. 1900 i Stien, Paltholmterrasserne 1, hvor du
kan lære at følge dit forbrug af varme og vand
via WebMon systemet. Dine nye varme- og
vandmålere fjernaflæses nemlig online og sidder muligvis lidt utilgængelige i din lejlighed.
En repræsentant fra Brunata fortæller om
mulighederne og viser dig hvordan systemet
bruges.
Har du ikke selv pc, eller er du utryg ved at
bruge internettet, kan du altid få hjælp på
Ejendomskontoret.
NÆSTE BLOK TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Den næste blok som har mulighed for at indtræde i Blokrådets Forretningsudvalg
er blok 43, når blok 44 fratræder med udgangen af november. Perioden for blok
43 (eller blok 42, hvis blok 43 ikke kan) er fra 01.12.2016 til 30.11.2017.
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2016 – 2017
Forventet

Aktuelt

2015-16

4000

3500

3000

Vurdering af juni + juli:
Starten på året har været fin!
Vi havde en besparelse på
fjernvarmen på 16½ % – og
korrigerer vi for graddage,
ligger vi 13 % under budgettet.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i juni + juli var på
Budgettet for juni + juli var på
Besparelsen var således på

Som nogen måske husker, har vi i
nogen tid haft svært ved at overholde
fjernvarmebudgettet, når vi graddagekorrigerer vores forbrug.
Vores administrationsselskab har forholdt sig til situationen, og som vi
skrev i MP 495, har KAB fundet det
mest rigtigt at justere budgettet, så
der er bedre overensstemmelse imellem forventninger og virkelighed.

1.192 MWh (megawatt timer)
1.429 MWh
237 MWh

Det nye budget er derfor hævet fra
20.000 MWh til 23.400 MWh for året.
Umiddelbart en stor stigning, men
her skal vi huske, at det nye budget
igen indeholder blok 12 og 13.
Det nye regnskabsår er startet fint.
Vi har brugt 16½ % mindre fjernvarme end budgettet tillader. Og selv om
vi graddagekorrigerer, er besparelsen
stadig på hele 13 %.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
TILBAGE TIL SERVICECENTRALEN – UDEN LUKKEDAGE

Foto: Berit, 38 2.S – Håndværkerne studerer en arbejdstegning i Servicecentralen – 24.06.2016

Mandag den 12. september bliver Servicecentralen overdraget fra arkitekter og
håndværkere, og Ejendomskontoret begynder at pakke sammen i Selskabslokalerne.
Sidste dag i Selskabslokalerne bliver fredag den 16. september, og fra klokken
1000 når der bliver lukket for beboerbetjening, flyttes de sidste ting tilbage til Servicecentralen.
Mandag den 19. september kl. 1400-1800 slår Ejendomskontoret dørene op for
første åbningstid i den nyrenoverede Servicecentral. Slå et slag indenom når du
alligevel kommer forbi, eller kig ind på vej hjem fra arbejde.
GENOPFRISKNING AF
– OG NY MØBLERING I –
SELSKABSLOKALERNE
Allerede mandag den 19. september, når Ejendomskontoret
er rykket ud, går håndværkerne i gang med at male vægge
og ordne gulve i Selskabslokalerne. Det ta’r cirka en uges
tid, og de nye møbler (som blev besluttet på blokrådsmødet
den 4. august) kommer den 5. oktober.
Det er meget heldigt, for Selskabslokalerne er lejet ud
allerede den 7. oktober.
Og så er der ellers åbent for udlejning, for der er slet
ikke nogen der har lejet dem resten af året.
Så kom bare i gang!
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ROTTER ER VILDE MED AFFALD – SÅ LAD VÆRE MED AT SMIDE DET I …
… fællesområderne – hverken ude eller inde.
Driftspersonalet er, som meddelt på Blokrådsmødet den 4. august, i samarbejde
med Furesø Kommune i gang med en intensiv bekæmpelse af kloakrotter.
Kloakkerne under stamvejene bliver én for én kørt igennem med en skydefælde,
startende med Paltholmterrasserne og derefter terrasse for terrasse nordpå. Når
en terrasse er færdig, bliver den ”låst” med en ny rottefælde.
Sideløbende med dette gennemgås de grønne områder omkring alle blokke og
ryddes for bevoksning, som kan være adgangsveje for rotterne, og indendørs rotter bekæmpes med alle til rådighed stående midler.
Men nok så vigtigt! Rotter er vilde med spiseligt affald og gnasker med stor
fornøjelse alt i sig, som vi smider ud. Derfor er det af allerstørste betydning, at
der ikke ”tabes” affald i vores fællesområder – hverken ude eller inde. Skulle du
komme til at tabe noget affald, så fej det selv op, pak det ind og smid det ud!
Alt køkkenaffald skal pakkes i affaldsposer og placeres i de dertil indrettede affaldsbeholdere, nemlig i molokkerne langs stamvejene – og ikke på jorden ved siden af.
Til alle jer der bruges vores dejlige udendørs faciliteter – fodboldbanen, aktivitetsparken, hotspots langs den nye gittersti, legepladser og hyggekroge: Saml jeres
affald sammen og kast det i den nærmeste affaldsbøtte eller Molok. Skulle den nærmeste
være fyldt, er der ikke langt til den næste.
Og til jer der – i den bedste mening – lægger
foder til de mange fugle: Læg det ikke sådan, at
rotterne kan gnufle det i sig … og find evt. en
anden måde at fodre fugle på – hjemme på din
egen terrasse, vel at mærke.
Hvis vi ikke får krammet på de ækle kræ, risikerer vi at store dele af vores dejlige grønne områder med buske og træer omkring og imellem blokkene erstattes med flade græsplæner … eller i værste fald grus (!) for at kommunen
og driftspersonalet kan komme problemet til livs.
FRITUREFEDT, STEGEFEDT OG KAFFEGRUMS ER KØKKENAFFALD …
… og skal ikke skylles ud i køkkenvasken, men kommes i affaldsposen
Hvis du hælder friturefedtstof eller stegefedt i køkkenvasken, så stivner det nede i
kloakken og danner forstoppelse – og til sidst lukker kloakken helt til.
Kloakrotterne vil – også på denne måde – have et fast foderdepot og kan
derfor yngle og blive til mange, mange flere! Vi har lige haft sådanne fedtforstoppelser i både Nygård- og Paltholmterrasserne. Og udover det ulækre i at kloakvand kommer op til overfladen, så koster det jo også en del at rense op.
I stedet for at skylle ud – hvad enten det er i køkkenvasken eller i toilettet – så
hæld det flydende fedtstof eller kaffegrumset i en tom mælke- eller juicekarton,
luk den til og kom den i affaldsposen … som naturligvis skal i molokken.
Kloakken har heller ikke godt af bleer, bind, kattegrus, vat og vatpinde.
Og hverken kloakken eller miljøet har godt af maling, terpentin o.lign.
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Hvem er vi – os der bor i Farum Midtpunkt?
Af Berit, Fremviser
I forbindelse med en rundvisning i
foråret 2016 for en gruppe kommunale embedsfolk fra Oslo-forstaden Alna
modtog jeg baggrundsmateriale om os
her i Farum Midtpunkt, som måske
kunne være interessant at vide.

Ifølge materialet, som er fra 2014-15,
bor der 3.098 mennesker i Farum
Midtpunkts 1.580 lejligheder – heraf
er 718 børn, altså under 18 år gamle
(data er indsamlet, mens vi stadig
havde renoveringer og ombygninger,
så her bor nok en del flere nu).
Der er 212 enlige og 505 par med et
eller flere børn, resten er enlige eller
par uden børn – det kan være unge
voksne, pensionister eller voksne der
bare ikke har børn.
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Der er lige knap dobbelt så mange
(1.974) etnisk danske beboere som
beboere med anden etnisk baggrund
(1.124). Begrebet ”anden etnisk baggrund” betyder ”fra ikke-vestlige lande”, så der kan godt være nordmænd,
polakker, englændere, italienere og
amerikanere o.s.v. i gruppen ”etnisk
danske”.
Uddannelsesmæssigt er der en overvægt af beboere med grundskoleuddannelse (530) og ikke så mange med
studenterhue eller lignende (129), ligesom der er næsten dobbelt så mange med erhvervsuddannelse og kort
videregående uddannelse (500) end
med mellemlang og lang videregående
uddannelse (282).
Af de 18-64 årige Farum Midtpunktbeboere er cirka dobbelt så mange i
beskæftigelse (1.141) som uden for
beskæftigelse. De sidste fordeler sig
med 111 ledige og 110 på aktivering,
ledigheds- eller revalideringsydelse,
mens 94 er på kontanthjælp, 18 er på

sygedagpenge og 189 er førtidspensionister.

Indkomstmæssigt ligger Farum Midtpunkts beboere noget under resten af
Furesø Kommune, for den gennemsnitlige indkomst er 452.808 kr. om
året her i bebyggelsen, mens gennemsnitsindkomsten i hele Furesø
Kommune er på 725.925 kr.

(Kilde: Furesø Kommune)
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Her og Nu:
Bo Bedre med et beboerdemokrati der er til at forstå
Af Niels, Strukturudvalget
Blok 14 opfordrer alle til aktivt at deltage i debatten om, hvordan vi finder en
bedre model for regler og bestemmelser samt arbejdsform (se side 19).
Et godt sted at starte kan være en BR sag fra september 2005 (MPMP375), hvor
et bredt udvalg af beboere udarbejdede en beskrivelse af en nyfortolkning af de
paragraffer vi stadig arbejder efter.
Derfor dette genoptryk i »Midtpunktet«.
1 HVORFOR DISSE
BETRAGTNINGER?
Fordi vi med de her foreslåede ændringer i Farum Midtpunkts organisation tror
- at der kan skabes et bedre samarbejde mellem beboerdemokrati og
administration
- at det kan gøres mere attraktivt at
”blande sig”, det vil sige deltage i
udvalg m.m.
- at der kan opnås en effektiv drift
af FM uden tab af beboerindflydelse
Vi lever jo i FM i den bedste af alle
verdener – eller gør vi?
Der er tegn på, at vi ikke gør det. I
februar 2004 gik Blokrådet således
ind for at give blandt andet samarbejdet med KAB et ”servicecheck”.

komme videre. Møderækken kulminerede i et seminar den 4. september
2004. Dette seminar blev afholdt hos
KAB.
På det tidspunkt havde BR-FU skiftet
medlemmer, men for at fastholde tråden fra tidligere møder besluttede
BR-FU sammen med Furesø Boligselskabs (tidl. FAB) bestyrelsesformand
allerede i vinteren/foråret 2004, at
det var den personkreds, som startede udredningsdrøftelserne med KAB,
der skulle deltage i seminaret. Nye
BR-FU medlemmer kunne selvfølgelig
også deltage og blev også indbudt. Til
seminaret var også indbudt de af
blokrådet valgte bestyrelsesmedlemmer i Furesø Boligselskab.
Det følgende er de foreløbige resultater af overvejelserne på det administrative område.

Dette skete efter, at der dels i maj ’03,
dels i december samme år havde fundet en korrespondance sted i et temmelig skarpt tonefald mellem det daværende BR-FU og KAB.

1.1 Kan vi gøre et godt
beboerdemokrati bedre?
Det tror vi – men hvad er problemerne, og hvordan tackler vi dem?

For at få orden på historikken bag det
dårlige samarbejdsklima indkaldte
ovennævnte BR-FU KAB’s topledelse
til et møde. Mødet afstedkom en række opfølgende møder, hvor KAB’s
kundechef, forretningsføreren for FM
og BR-FU drøftede hvordan vi kunne

1.1.1 Egen forretningsfører
Som ovenfor omtalt, så er der ganske
meget ”sand” i grænsefladen mellem
FM og KAB. Det hævdes fra FM’s
side, at KAB ikke altid har den forventelige forståelse for den måde, beboerdemokratiet og dets organer fun-
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gerer på i FM. Omvendt så fremfører
KAB, at det ikke altid er let at finde
ud af hvem i Midtpunktet, der skal
informeres om hvad, og hvem der har
kompetencen i en given sag.

1.1.3 Bedre betjening af beboerne
Dette kunne man opnå ved at sammenlægge de to ”kundebetjeningscentre”, der i dag findes – dels på
EJK, dels i BR sekretariatet.

Den største del af problemet skyldes
således, at der ikke er en klar kontaktflade mellem de to organisationer.
Og det er jo trist, da det kan risikere
at give dårligere service for beboerne
og dårligere arbejdsforhold for de ansatte.

Det vil kræve en opmanding på EJK
for at klare dette. Til gengæld nedlægges det nuværende BR-sekretariat. Daglig leder af EJK bliver således
styrmand for et sådan kundebetjeningsområde.

Det kunne løses ved, at Furesø Boligselskab ansætter egen forretningsfører, som organisatorisk hører under
Furesø Boligselskab, og dermed ikke
refererer til personer hos KAB.
Under vore diskussioner blev en FM
forretningsførers stilling sammenlignet lidt med den, der kendes fra Frederiksværk Boligselskab, som også
har eget forretningsførerskab, men
hvor KAB varetager opgaver som budget og regnskab, udlejning, personaleadministration, juridisk rådgivning
m.v.
Om en sådan Furesø Boligselskab
ansat forretningsfører også skal tage
sig af de øvrige boligafdelinger under
Furesø Boligselskab, er endnu ikke
klart.

Det bør resultere i længere åbningstider, end det kendes i dag.
1.1.4 Informationsmedarbejder
Beboerbladet ”Midtpunktet”, ITV og
især Web-siden skal så vidt teknik-

ENERGIHJØRNET
Solcelleanlægget bliver forsinket!
Vi har tidligere stillet en BR-sag i udsigt
til BR-mødet i september.
Det kommer desværre ikke til at ske!
Vi har været til møde med forsyningsselskabet og er enige om modellen for
placering af de nye hovedmålere.
Men Energistyrelsen skal give en principgodkendelse, før arbejderne kan gå i
gang – og det er endnu ikke sket.

Hvordan man undgår problemerne
med momsbetaling for den service,
personer ansat af boligorganisationen
yder overfor afdelingerne, er heller
ikke afklaret endnu.

Godkendelsen har været meget, meget
længe under vejs, og Boligselskabernes
Landsforening (BL) har prøvet at gøre sit
til at fremme en godkendelse.

1.1.2 Inspektør

Nu vil KAB tage kontakt til BL for at de
sammen igen at tilskynde Energistyrelsen til at fremme en godkendelse.

Inspektørjobbet (som omfatter bygnings vedligehold og den slags) flyttes
fra KAB til Furesø Boligselskab. Vi
har i FM alligevel haft en fuldtids inspektør i KAB, så det er en administrativ ændring uden indflydelse for
de daglige rutiner på området.

Så må vi se, om det hjælper …
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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ken tillader det ikke blot være præget
af en-vejs kommunikation, men af
dialog mellem de ”folkevalgte” og beboerne. I det omfang det er muligt,
bør det samme materiale kunne publiceres på de forskellige medier uden
total omskrivning.
Der forventes ansat en informationsmedarbejder til vedligehold af ITV og
hjemmeside. Om bladet Midtpunktet
skal udkomme i samme omfang og
med samme udgivelsesterminer som i
dag er ikke afklaret. Det afhænger af
de behov, som en evt. ændret mødestruktur vil indebære.
Informationsmedarbejderen refererer
til forretningsføreren, som denne
medarbejder også kan udføre sekretærmæssige opgaver for.
1.1.5 Blokrådet
Husmøder og blokråd bør modtage
informationer om forhold af væsentlig
betydning for hvad man lidt højtideligt kunne kalde for ”den demokratiske proces”. Det skal ske i så god tid
(ikke blot få dage før et hus- eller BRmøde), at en debat om sagen eller sagerne kan nå at finde sted blandt alle
beboere, ikke kun på det enkelte
husmøde. Her vil man jo ofte mangle
oplysninger eller alternative synspunkter i diskussionen. Der skal
skabes mulighed for en reel debat og
en mere kompetent beslutningsproces end den, blokrådet har mulighed
for i dag.
Til gengæld bør mængden af sager om
”farven på toiletpapiret” søges nedbragt. Rene rutinesager bør klares af
det relevante fagudvalg eller af driftsfunktionen.
Der bør tillige ændres i reglerne (BR
forretningsordenen) således, at budgetter overholdes – det betyder en begrænsning i blokrådets muligheder
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for midt i budgetåret at vedtage omkostningskrævende tiltag. Sådanne
sager skal være en del af den ordinære budgetlægning.
En anden ændring kan være, at BRmøder ikke nødvendigvis skal holdes
hver måned.
1.1.6 Blokrådets forretningsudvalg
Da BR-FU er et meget centralt placeret udvalg i FM, er det betænkeligt, at
det er så vanskeligt at rekruttere
medlemmer til det. Årsagerne kan
være mange, men at der er hyppige
og til dels meget sene aftenmøder, er
uden tvivl en af dem.
At møderne tillige er præget af en ofte
ret rutinepræget gennemgang af post
o.l. fremmer ikke deltagernes oplevelse af en effektiv og interessant organisation, som det er spændende og
udfordrende at bruge sin tid på.
Forretningsudvalgets
undertiden
svigtende evne til at uddelegere arbejdet til de fagudvalg, der som regel
er nedsat af BR, kan også medføre en
ganske stor arbejdsbyrde for medlemmerne i BR-FU.
En forretningsfører, der i bogstaveligste forstand er nærværende i FM, vil
uden tvivl kunne afklare mange simplere sager evt. efter kontakt med et
eller flere BR-FU medlemmer uden at
det giver anledning til maraton møder.
Endelig udskiftes medlemmerne af
BR-FU så tit, at en erfaringsopbygning ofte ikke kan nå at finde sted i
det omfang den burde.
1.1.6.1 Nyt BR-FU navn: ”Koordinationsudvalget” – KOU
Denne ændring af udvalgets navn
skal understrege de koordinerende
eller samordnende opgaver dette ud-

valg har. Disse opgaver har udvalget
for så vidt hele tiden haft, men som
sagt har det gamle BR-FU ofte taget
mange af de opgaver på sig, som retteligen burde have været uddelegeret
til de relevante fagudvalg.
Navneændringen skal erindre KOU
om at uddelegere i langt højere grad,
ligesom KOU også skal følge fagudvalgene og tilse, at disse rent faktisk
fungerer og kan kontaktes gennem
kontaktperson eller formand/kvinde.
1.2 Derfor foreslås
-

-

-

-

-

-

Nyt BR-FU navn: Koordinationsudvalget (KOU).
at BR og KOU møder holdes efter
behov, og at mødehyppighed således ikke skal fastlægges i Blokrådets forretningsorden som i dag.
at BR vælger 5 KOU medlemmer
efter opstilling på BR-møde. Det
ligner reglerne for de ”lukkede”
udvalg, vi har i dag (f.eks. økonomiudvalget).
at der indføres et introduktionsforløb for nye KOU medlemmer, evt.
som foreslået i BR-sag 374.c (aug.
2005)
at KOU medlemmerne vælges for
18 måneder ad gangen.
at et medlem ikke kan genvælges i
flere på hinanden følgende perioder.
at forretningsføreren deltager i
KOU’s møder.
at beboerne naturligvis kan kontakte og mødes med KOU, men ikke nødvendigvis ugentlig.
at KOU holder kontakt til øvrige
udvalg og sikrer, at disse har en
talsmand/kvinde. Om nødvendigt
ved selv at stille en sådan.

1. Repræsentantskabet er boligselskabets øverste myndighed, både
i henhold til gældende alm. love
på området samt Furesø Boligselskabs vedtægter. FM kan besætte
10 ud af de 17 pladser og har
dermed absolut flertal her.
2. Boligselskabets bestyrelse har det
overordnede ansvar for opførelse,
udlejning, administration og vedligehold af boligafdelingerne. FM
kan indstille 5 ud af 9 medlemmer. FM har således også flertal i
bestyrelsen. Kommunen har 2
pladser.

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. juli 2016
Døgnforbruget for hele Midtpunktet de
seneste 3 måneder:
Maj:
460 m3/døgn
Juni:
453 m3/døgn
Juli:
429 m3/døgn
Det totale forbrug er svagt faldende –
sandsynligvis på grund af ferietid.
Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen
af blokke, som ikke er berørt af PCBrenoveringen og plejecenterbyggeriet får
vi ved sammenligning med tidligere perioder, som også omfatter ferietid, til gengæld et svagt stigende forbrug:
Juli 2016 i forhold til
Juli 2015 - merforbrug:

ca. 8 %

Regnskabsåret 2015/16
i forhold til regnskabsåret
2014/15 - merforbrug:

ca. 3 %

Regnskabsåret 2015/16
i forhold til referenceåret
2006/07- besparelse:

ca. 23 %

2 ORGANISATIONSPLAN

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

Et par kommentarer til kasserne i
vedstående diagram:

v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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3. KAB er hyret af Furesø Boligselskab til at varetage den daglige
administration i bebyggelserne i
henhold til de opgaver, boligselskabet har. KAB er derfor placeret
på planen som en rådgivende stab
– ikke som en besluttende del af
organisationen.
4. Forretningsfører. Er som tidligere
nævnt ansat af Furesø Boligselskab og refererer til dettes bestyrelse, ikke til KAB. Men trækker
naturligvis på de ydelser, der her
er aftalt. Skal have et tæt samarbejde med KOU, som pilen antyder – se tillige ’kasse’ 6.
5. Blokrådet – ingen organisatoriske
ændringer her.
6. KOU og Blokrådets øvrige udvalg.
Dobbeltpilen i diagrammet mellem forretningsføreren og KOU
skal indikere, at der skal være et
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tæt samarbejde og en god kommunikation her. Man kunne næsten fristes til at sige, at denne pil
er det vigtigste element i hele organisationen, idet den symboliserer det, vi ikke har været så gode
til tidligere:
En tæt sammenkædning af beboerdemokratiet og den teknisk/administrative del af FM’s organisation, hvor målet er at ”trække på
samme hammel”!
7. Inspektør med drift og vedligehold
af bygninger og anlæg ude og inde
som arbejdsområde.
8. Ejendomsmester. Daglig leder af
de dele af ejendomskontoret, der
har med ejendomsfunktionærer
og beboerbetjening af gøre.
9. Informationsmedarbejder. Redaktion af ”Midtpunktet”, ITV og
hjemmeside.

10. Ejendomsfunktionærer.
11. Servicekontor. Modtager og behandler beboerhenvendelser.
3 BR FORRETNINGSORDEN
De foreslåede ændringer vil, hvis de
gennemføres, naturligvis medføre en
del tilpasninger i forretningsordenen.
Det gælder alle de paragraffer, der
omhandler BR-FU's forhold med
f.eks. faste mødeterminer og dagsordener.
Ud over de redaktionelle ændringer,
der er forårsaget af BR-FU's navneskift, så vil ændringer være nødvendige i:
§ 4 om BR møde- og bladterminer
§ 12 om Blokrådssekretariatet
§ 16 om BR-FU valg
§ 17 om BR-FU opgaver, mødeterminer og dagsorden
§ 18 om BR sekretær
De præcise ændringer er ikke udarbejdet endnu, men det bliver de naturligvis, hvis BR vælger at gå videre
med sagen.
(Forretningsordenen kan ses i Midtpunktet nr. 373 eller på hjemmesiden.)
4 SAGEN – OG DET
VIDERE FORLØB:
Formålet med denne BR-sag er dels
at få bragt sagen op på husmøderne
og i Blokrådet, dels at få en tilkendegivelse fra BR om tilslutning eller ikke
til organisatoriske ændringer af denne art. BR har jo som tidligere omtalt
mere end antydet, at man var indstillet på ændringer.
Derfor spørger vi nu Blokrådet, men
… det er da også klart, at nærværende BR-sag ikke kan stå alene. De videre forhandlinger med KAB skal af-

klare betingelser og økonomi for en
organisation som den foreslåede. Det
er klart arbejdsgruppens intention, at
ændringerne ikke skal koste huslejestigninger og at det på lidt længere
sigt skal føre til en mere effektiv drift
af ’butikken Farum Midtpunkt’ uden
tab af beboerindflydelse. Men de endelige budgetter er jo ikke lagt endnu.
Desuden vil de krævede ændringer i
BR forretningsordenen også medføre
en eller flere BR sager. På trods af, at
sagen her således ikke er ’fuldstændig’, så vælger vi alligevel at fremlægge den for Blokrådet nu.
5 FORBEHOLD
Der er ikke i denne beskrivelse taget
hensyn til de organisatoriske ændringer, der vil blive påtvunget os, såfremt der i Farum Midtpunkt frasælges lejemål som ejerlejligheder.
6 AFSTEMNINGSTEMA
Blokrådet giver sin tilslutning til, at
nedenstående arbejdsgruppe fortsætter en modernisering af FM's organisation efter de her skitserede retningslinjer – med de forbedringer,
som debatten i den kommende tid
måtte give anledning til.
Gruppen forpligter sig til at fremsætte
BR-sager i det omfang foreslåede ændringer i økonomi og forretningsorden
gør det nødvendigt. Ja – det er egentlig overflødigt at skrive det – men alligevel…

Hilsen Strukturgruppen:
Baldur 273F, Birgit 217D, Gerd 206G,
Hans 222F, Henry 258F, Inga 205G,
John 406F, Kirsten 34F, Mads 417F,
Mette 417F, Niels 112E, Torben 164B
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Supplement til Strukturudvalgets indlæg
Af Berit, Bladudvalget og 38 2.S
Det er lykkedes at fremskaffe de oplysninger fra 2005, som ”omkranser” den genoptrykte blokrådssag på de foregående sider, for at du kan danne dig et helhedsindtryk af sagens forløb. Men da ”genoptryk” af ca. et halvt års heftig debat samt
diverse blokrådssager ville fylde mindst 10 sider, kommer her et komprimeret
sammendrag, efterfulgt af min personlige vurdering af hvor vi står i dag.
April 2005
4. september-gruppen oplæser en
”Orientering til Blokrådet i Farum
Midtpunkt fra ’4. septembergruppen”.
Orienteringen er dækket af indledningen til BR-sagen på de foregående
sider og skitserer kort gruppens personsammensætning og formål.
Deltagerne i blokrådsmødet udtrykker forundring over, at seminaret ikke har valgt at få nedsat et åbent udvalg under Blokrådet.
Gruppen forklarer, at det skyldes et
ønske om at kunne arbejde hurtigt
med henblik på en blokrådssag senest i november, og forsikrer at der
intet hemmeligt er i sagen.
Maj 2005
I »Midtpunktet« starter en artikelserie
om beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt. Den fortsætter året ud.
På blokrådsmødet i maj er der ingen
blokrådssager til behandling, så mødet bruges i stedet til en debat om
ønsker og forventninger til fremtiden i
Farum Midtpunkt. En del af debatten
går på beboerdemokratiets struktur.
4. septembergruppen er i mellemtiden blevet knyttet tættere til boligselskabets bestyrelse, da nogle af de påtænkte tiltag vil involvere administrationsaftalen mellem bestyrelsen og
KAB.
Der er tydelig afstand mellem medlemmer af ’4. septembergruppen’ og
16

mødets øvrige deltagere (ikke ret
mange – formentlig fordi der ikke er
sager til behandling). Gruppen vil have strømlinet beboerdemokratiet med
flere administrative beslutninger i
”småtingsafdelingen” og flere beføjelser til udvalgene, mens de af de øvrige deltagere som udtaler sig, ønsker
at fastholde den flade beslutningsstruktur og det kollektive ansvar. Der
er dog bred enighed om, at det er
svært at rekruttere nye medlemmer,
f.eks. til BR-FU.
August 2005
Til blokrådsmødet i august rejser BRsekretariatet med BR-FUs godkendelse en BR-sag om 1) Hvervning af BRFU medlemmer, 2) Skoling af BR-FU
medlemmer og 3) Forlængelse af FUs
valgperiode fra 12 til 24 måneder.
Sekretariatet trækker sagen indtil
septembermødet, idet der orienteres
om at 4. septembergruppen (som nu
hedder Furesø Boligselskabs Strukturgruppe) vil have en BR-sag klar til
dette møde. Så kan begge sager debatteres samlet.
At sagen er trukket hindrer dog ikke
en livlig debat på mødet. Strukturgruppen løfter sløret for enkelte elementer i BR-sagen, men der er stadig
nogen mistillid fra salen.
September 2005
BR-sekretariatet genfremsætter en
udvidet og meget argumenterende
BR-sag med august-sagens 3 elemen-

ter samt forslag om nedsættelse af et
Strukturudvalg, som skal arbejde
med de to forslag og rejse forslag om
eventuelle strukturændringer senest i
december 2005. Og Strukturgruppen
fremsætter den lovede BR-sag. Den er
aftrykt på de foregående sider.
Blokrådet vedtager med et snævert
flertal sekretariatets afstemningstema
med en fastholdelse af 12 måneder i
BR-FU, og med et klart flertal nedsættelse af et Strukturudvalg. Strukturgruppens forslag forkastes efter en
heftig debat.
Oktober 2005
Strukturudvalget påbegynder sit arbejde.
De heftige debatter og blokrådssager
gør sig stadig gældende i indlæg fra
begge sider i »Midtpunktet«.
November 2005
Strukturudvalget meddeler, at man
næppe kan nå at blive færdig til december, hvilket Blokrådets Forretningsudvalg accepterer.
Efter 2005
Til dette sammendrag har jeg lånt
Midtpunkterne fra 2005 (MP368MP378) af en beboer (alt i Servicecentralen er i depot under ombygningen),
så jeg kan ikke følge historien længere end til udgangen af året.
Om den interne uddannelse af medlemmerne af BR-FU blev iværksat,
ved jeg ikke. Og om Strukturudvalgets arbejde mundede ud i blokrådssager, erindrer jeg ikke.
Hvor er vi i 2016?
Der er løbet meget vand i stranden
siden den genoptrykte blokrådssag
skabte furore i Farum Midtpunkts
beboerdemokrati i 2005, og meget har
ændret sig i de seneste 11 år.

Blokrådssagen tager afsæt helt tilbage i 2003-2004, hvor samarbejdet
mellem Farum Midtpunkt mildt sagt
var anstrengt, og noget måtte gøres!
Via omrokeringer og nyansættelser i
administrationsselskabet og i driften i
Farum Midtpunkt var samarbejdsklimaet allerede i løbet af 2005 forbedret – en proces, som er fortsat op
gennem årene og har resulteret i et
langt bedre samarbejde, hvor alle –
såvel beboerdemokrater som administration og driftspersonale – ”trækker
på samme hammel” om at udvikle
Farum Midtpunkt og få det til at fungere bedst muligt.
En del af Strukturgruppens ideer er
gældende praksis i dag. KAB har ændret intern struktur, og beboerdemokratiets nærmeste medarbejdere er
driftslederen (ansat af FURBO) og
driftschefen (ansat af KAB). Én af
dem deltager i BR-FUs møder til gensidig orientering. BR-FU mødes kun
hver anden uge samt en time før BRmøder (meget af kontakten mellem
BR-sekretariatet og BR-FU sker via
mail). Den nye blokrådssekretær servicerer beboerdemokratiet og refererer
til driftslederen. En stor del af HKarbejdet er flyttet fra BR-sekretariatet
til KAB eller Ejendomskontoret. BRsekretariatets åbningstider er koordineret med Ejendomskontorets.
Birthe Pia, daværende – meget vidende og meget magtfulde – BR-sekretær,
er ikke mere. Jytte (daværende sekretariatsmedarbejder) afløste kortvarigt
og blev i 2008 efterfulgt af Inga, som
mange nuværende beboerdemokrater
kender. Da Inga fratrådte i 2015, blev
Elsebeth ansat, men fratrådte i forsommeren 2016. I skrivende stund er
vi uden BR-sekretær (driftslederen og
redaktøren af MP ”holder skruen i
vandet”) … men en ny BR-sekretær
tiltræder i september.
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DEBATPUNKT 4.b

BR-MØDE 496

BR-FUs og ØUs rolle i ansættelse af en Blokrådssekretær
Af Blokrådets Forretningsudvalg
Forretningsordenen siger, at det er
BR-FU og ØU der har opgaven.
KAB/v. driftschef Frank Carlsen siger, at det er driftschefen, den daglige
leder og KAB’s HR-afdeling der gennemgår ansøgningerne og finder 5 10 kandidater, som der så skal kigges
nærmere på sammen med BR-FU og
ØU, for at finde de personer der skal
indkaldes til samtale.
BR-FU og ØU har ingen indflydelse
på udvælgelsen af personer.
Grundloven og forretningsordenen er
vedtaget (29. januar 1973) 8. maj
1974, og ændret til den grundlov vi
kender i dag i april og maj 1976.
Grundlovens § 3 er ændret i BR-sag
479 og 480 2015. Det er de ændringer vi kender til, og som vi kan forholde os til.

»GRUNDLOVEN«
§ 4: (…) Blokrådet er dog altid forpligtiget
til at beskæftige sig med de opgaver, som
– i henhold til lov om boligbyggeri nr. 83 af
19. marts 1975, boligministeriets organisationscirkulære samt de heraf afledte normalvedtægter for Farum Boligselskab – er
pålagt afdelingsmøder og afdelingsbestyrelser, jvf. nedenfor stk. 2, 3 og 4.
§ 4, stk. 3: (…) Blokrådet skal orienteres
om ledelsens ansættelse og afskedigelse
af ejendomsfunktionærer.
§ 5, stk. 3: Forretningsordenen skal endvidere rumme bestemmelser for, hvordan
BR kan uddelegere ansvaret for realiseringen af BR-beslutninger til udvalg og
arbejdsgrupper.
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Forretningsordenen siger, at BR-FU
og ØU har beføjelsen, men virkeligheden siger noget andet. Hvornår er der
sket ændring?
Når blokrådet er øverste myndighed, hvornår har de så lavet ændringen?
(Red.: Afdelingens beføjelser reguleres overordnet af Almenboligloven, Organisationscirkulæret og Furesø Boligselskabs vedtægter.
Faktaboksene indeholder relevante
uddrag af »Grundloven« og Blokrådets
Forretningsorden.)

BLOKRÅDETS FORRETNINGSORDEN
§ 2: BR behandler sager, som rejses af
enkelte beboere, af udvalg og aktiviteter i
bebyggelsen eller af blokkenes husmøder,
og varetager i øvrigt arbejdsopgaver i overensstemmelse med »Grundlovens« § 4.
§ 17: BR-FU er BRs sekretariat (…). BRFU ekspederer BRs beslutninger og fungerer som BRs forretningsfører mellem
BR-møderne, herunder forestår korrespondancen og anden kontakt med KAB
og andre i det omfang, dette arbejde ikke
kan varetages af udvalg, arbejdsgrupper
eller andre dertil særligt udpegede.
§ 17, stk. 6: (…) BR-FU har sammen med
Økonomiudvalget ansvaret for driften af
BRs aktiviteter i Servicecentralen.
§ 18: BR og dets udvalg bistås i arbejdet
af en lønnet BR-sekretær. Dennes arbejdsområde begrænses af den til enhver
tid gældende arbejdsbeskrivelse for BRsekretæren.
Denne forretningsorden er inklusive alle
ændringer fra december 1988 til februar
2015. Sidste ændring, der omfatter § 3,
har virkning pr. 1. juni 2015.

DEBATPUNKT 4.d

BR-MØDE 496

Fungerer 'vores' demokrati i Farum Midtpunkt?
Af Ingvar, 55E
På blokrådsmødet primo juni afleverede Blok 14 et oplæg til en blokrådssag med et ændringsforslag til § 16 i
Farum Midtpunkts forretningsorden.
Ændringsforslaget drejer sig om
valg af medlemmer til Blokrådets forretningsudvalg (BR-FU) med det ønske, at der for hvert valg af et BR-FUmedlem også vælges en suppleant fra
samme blok, og at suppleanten ved
alle former for fravær af blokkens ordinære medlem deltager med fuld
kompetence i BR og BR-FU's møder.
Som det er nu, kan der ikke vælges
suppleanter.
Det er et stort demokratisk problem,
at der ved møder kun stiller et par
beboer-medlemmer op, når fravær
ikke kan undgås. – Vi har endda i år
været vidne til, at der slet ikke deltog
noget medlem af BR-FU til et Blokrådsmøde, så et tidligere BR-FU-medlem måtte overtage ordstyrerens rolle.
For at få et kontinuerligt arbejde i
BR-FU er det vigtigt, at der til de 2
månedlige møder deltager 4 beboervalgte repræsentanter i møderne med
blandt andet driftens repræsentanter.
De 4 personer er samtidig forpligtede til deltagelse i BR-møderne, så BRFU til enhver tid er fuldtalligt og ansvarligt til stede ved møderne, og så
BR-FU-medlemmer ikke erstattes af
tilfældigt tilstedeværende.
Demokrati til diskussion
På sidste BR-møde skabte oplægget
fra Blok 14 ganske megen debat, og
der fremkom mange gode meninger
og tanker, selvom forslaget til ændring af Forretningsordenens § 16

kun blev afleveret som oplæg til en
blokrådssag.
Det viste sig bl.a. i diskussionerne,
at BR-FU's sammensætning og arbejdsform ofte har været diskuteret,
uden at det har medført ændringer.
Derfor foreslår Blok 14, at vi tager
diskussionen NU og udskyder blokrådssagen 2-3 måneder til efter en
indgående debat.
Blok-14 henstiller til BR-FU at:
Diskussionen om BR-FU tages op
som et selvstændigt punkt på dagsordenen på BR-møderne både i august og september til indgående diskussion, for – i sin endelige udformning – at komme til afstemning som
blokrådssag på BR-mødet i oktober
eller senest i november.
Derved vil vi alle have mulighed for
at diskutere forslaget på vore husmøder i de enkelte blokke før en afstemning.
Forslagets foreløbige ordlyd:
”BR-FU består af 4 personer, valgt af
de enkelte blokke på skift af og
blandt blokkens beboere.
Valgperioden er 12 måneder.
Der vælges i blokken en suppleant
for BR-FU-medlemmet, som ved almindeligt forfald deltager i BR og BRFU møderne med fuld kompetence.”
Forslaget er rettet mod den nuværende, uholdbare tilstand.
Måske bør vi også diskutere om
f.eks. antallet af BR-FU-medlemmer
er det rigtige – om valgperioden kun
skal være 1 år m.m.
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BLOKRÅDSSAG
BR-sag 496.a:
Slukning af lys på gyngeplads
Forslagsstiller: Blok 33s husmøde
Beboerne i de østvendte lejligheder i
Blok 33 er om eftermiddagen, men
især i aften- og til dels nattetimerne
voldsomt generet af støjende børn og
unge på den gyngeplads, som er etableret i forbindelse med den nye miljøsti under blok 34 tæt ved stamvejen.
Om formiddagen besøges gyngepladsen jævnligt af mødre med mindre
børn og af børnehaver. Her er støjniveauet acceptabelt.
Om eftermiddagen overtages den relativt lille plads med 3 gynger af 12-14
børn i alderen 8-14 år med hunde,
fodbolde og cykler. De slås, råber og
skriger, så støjniveauet i timevis er
meget massivt. Eller af andre i samme aldersgruppe, men med medbragte tæpper, take-away og høj musik på

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. juli 2016
Variabel fjernvarme
Aconto til rådighed
Overskud

kr. 521.378,kr. 871.089,kr. 349.711,-

Året er startet stærkt med et pænt overskud.
Fortsætter det på den måde, kan vi nok
se frem til en reduktion i vores aconto
betalinger, når vi regulerer pr. 1. december 2016.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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BR-MØDE 496
telefonerne. De solbader, hviner og
kommunikerer meget højt.
Det ville være acceptabelt, hvis det så
sluttede der. Det gør det imidlertid
ikke!
Om aftenen – mellem kl. 16 og 18:30
og igen mellem kl. 20 og 22:30 – er
det mindre grupper af store børn under 18 år, som dominerer stedet i timevis med meget støjende adfærd.
Og sent om aftenen og til ud på natten
overtages pladsen så af unge over 18
år, som snakker meget højt og længe
– til tider tydeligt under indtagelse af
alkohol. Sommetider får de besøg af
et par biler, som holder ved siden af
med åbne døre og høj musik og salg
af stoffer.
Så sent som kl. 03:00 har vi oplevet
unge, som på vej hjem fra en festlig
aften lige skal have sig en gyngetur.
Og det går ikke stille for sig.
Vi har naturligvis prøvet at bede de
meget støjende unge mennesker om
at dæmpe sig, men uden held – i stedet er vi blevet mødt med tilråb og
stenkast mod vores terrasser.
Gyngepladsens placering i parkeringsområdet bevirker, at alle lyde
forstærkes mangefold – og der er altså ikke ret mange meter op til boligerne, især de 1-værelsers. Vi kan
ikke høre radio eller se tv om eftermiddagen og om aftenen uden at bruge headset for at holde larmen ude,
og vi har jo netop kun ét rum, som vi
også skal sove i (det er som bekendt
ikke lovligt at sove i pulterrummet).
Vi bliver vækket af støjen flere gange
hver nat og er derfor i konstant

BLOKRÅDSSAG
alarmberedskab. Og den afbrudte
søvn påvirker vores dagligdag væsentligt.
Løsningsforslag
Allerhelst ønsker vi, at området omkring gyngepladsen støjdæmpes, så
den lydforstærkende effekt af pladsens placering reduceres i betydeligt
omfang. Men det koster formentlig
mange penge og kan ikke gøres uden
forudgående målinger og beregninger
– altså ikke en løsning som hjælper
os her og nu.

BR-MØDE 496
I stedet foreslår vi, at lyset på gyngepladsen og under gyngerne slukkes
kl. 20:00. Det kan i det mindste give
et signal om, at ”nu er det for sent at
lege”.
Huslejekonsekvenser
Forslaget har ingen huslejekonsekvenser.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at lyset under
gyngerne og på selve gyngepladsen
under blok 34 slukkes kl. 20:00.

Tips & ideer til vedligeholdelse af din bolig:
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:







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.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 495 4. AUGUST 2016

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
(Leif/BR-FU)
Godkendelse af dagsorden
(Godk. m/bemærkn.)
Godkendelse af referat fra juni 2016
(Godk. m/bemærkn.)
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
Debat: BR-FUs og ØUs rolle i ansættelse af en Blokrådssekretær
c. Andre udvalg
d. Debat: Fungerer ’vores’ demokrati i Farum Midtpunkt (udskudt)
5. Blokrådssager:
(afstemning:)
a. Start på EU-udbud for Internet og telefoni
(trukket)
b. Ombygning af 228A
(27/6/0)
c. Møblering af Selskabslokalerne
(33/0/0)
d. Farum Midtpunkts hjemmeside
(30/1/2)
e. Slukning af stjernemur
(Slukkes: 30/2/1,
24: 9/20/4,
22: 19/8/6)
6. Eventuelt
STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER

Listen er uheldigvis bortkommet efter mødet i Stien 
Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Frank Carlsen, KAB

Undskyld! Det er aldrig sket før!
Jeg kan ikke tjekke op mod deltagerlisten, så læseren må venligst tilgive
eventuelle forkerte adresser.
Berit/referent

Berit/vikarierende sekretær oplyser at
det simpelt hen er blevet glemt!

1. Godkendelse af dirigent
Leif/BR-FU godkendes som dirigent.

Med disse bemærkninger godkendes
dagsordenen.

2. Godkendelse af dagsorden
Leif/dirigent bytter på BR-FUs vegne
om på punkt 4 og 5, da der er mange
vigtige blokrådssager, som ikke kan
vente til næste møde.

3. Godkendelse af
referat fra juni 2016
Referatet godkendes med følgende bemærkning:

Erik/80F spørger, hvorfor der ikke er
en BR-sag med valg til Økonomiudvalget?
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(Ref.anm.: Procedure for valg vil straks
blive iværksat.)

Gerd/206B skal hilse
husmøde: Beboere, der
deltaget i mødet, kan
skyld følge med, få en

fra blok A’s
ikke selv har
for en gangs
klar fornem-

melse af stemningen på mødet, og
forstå den debat der førte frem til afstemningerne.
5. Blokrådssager
BR-sag 495.a: Start på EU-udbud
for Internet og telefoni
Udsættelsesforslag fra Blok 21
Husmødet forstod ikke hvilke krav
sagen indeholder til en leverandør, og
fandt ønsket omkring en åben buffer
til uforudsete udgifter, der er indeholdt i de forskellige afstemningstemaer for et EU udbud, i strid med
kravet til en BR sag. Derfor ønsker
husmødet at BR sagen udsættes.
Udsættelsesforslaget behandles ikke,
da Michael/BNU trækker sagen på
udvalgets vegne. Udvalget har reageret på forkerte informationer.
Ingen afstemning
Sagen er trukket.
BR-sag 495.b: Ombygning af 228A

boligselskaber i kommunen, og det er
kommunen der har udlejningsforpligtelsen og dermed også betaler. Der er
således ingen udgifter for Farum
Midtpunkt ved etablering af boligen,
men derimod en huslejeindtægt.
Mogens/44 er bekymret for at beboerne i flygtningeboligen bliver alene,
og synes at kommunen skal passe på
dem.
Thomas/FURBO fortæller, at det netop er nogle af de ting boligselskabet
har forhandlet med Furesø Kommune
om, og at kommunen har ansat en
kompetent person til at varetage kontakten til flygtningene.
Michael/46 synes, at udgiften til ”Div.
honorarer …” er meget stor, men
Frank/KAB understreger, at alle udgifter betales af Furesø Kommune.
Niels/11 refererer husmødets bekymring for vandalisering, hærværk og
voldtægter. Blokken har sidste vinter
været meget belastet af unge.
Alf/A (tidligere medlem af togklubben
som havde en del af lokalerne) og
Gerd/A anbefaler et tjek af terrassen
ovenpå, da der tidligere har været
vandskade i loftet. Denne problemstilling bør inddrages i byggeomkostningerne.

Casper/26, Bo/41 og Ingvar/14 vil
gerne vide, hvem der står for f.eks.
retablering, og hvor længe det er tanken, at flygtningene skal bo der?
Frank/KAB forklarer, at aftalen om
boliger til flygtninge er en konsekvens
af Folketingets lovgivning. Furesø
Kommune har indgået aftale med alle

Gerd/FURBO fastslår, at det ikke er
et spørgsmål om vi vil have flygtninge
boende – som følge af lovgivningen
skal vi!
Og de ungegrupper der ”huserer”
rundt omkring i Farum Midtpunkt,
har intet med flygtningeproblematikken at gøre.
Thomas/FURBO oplyser som svar til
Henrik/43, at flere andre deleboliger i
Farum Midtpunkt bebos af flygtninge.
At det er en blokrådssag skyldes, at
det er en ombygning til en ny bolig.
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Michael/452D mener ikke der vil blive
flere voldtægter i Farum Midtpunkt
på grund af flygtninge.
Han fastslår, at der er tale om et
lille antal flygtningeboliger i forhold til
Farum Midtpunkts størrelse, og gør
opmærksom på at de ”små” værelser
altså er på 18 m2! (ref.anm.: det store
værelse i 2-plans lejlighedernes underetage er 14m2)
Erik/FURBO oplyser, at der p.t. bor
39 flygtninge i 11 bofællesskaber –
delelejligheder – i Farum Midtpunkt.
De har fået asyl, de er screenet, de
har lært lidt dansk, og der er tilknyttet en mentor fra kommunen.

ende, men der er (i hvert fald i princippet) tale om midlertidige boliger.
Alle boliger kontrolleres for antal
beboere af kommunen.
… I øvrigt synes hun, at staten bør
sørge for at flygtningene spredes over
hele landet.
Afstemning
Ombygningen af 228A vedtages med
27 stemmer for, 6 stemmer imod, og
ingen undlod at stemme.
BR-sag 495.c:
Møblering af Selskabslokalerne

Jette/409D synes forslaget er for
småt og for pauvert. Der er for få toilet- og badefaciliteter.
FourDesign stole oliven og sort

Gertrud/432A bakker op om kritikken. Med det forventede antal beboere i lejligheden og deres kulturelle
traditioner er toilet- og badeforholdene problematiske, og der må nødvendigvis findes en anden løsning.
Niels/11 er stadig bekymret for, at
kommunen glemmer sit ansvar for
flygtningene, når først de er flyttet
ind.
Hans/38 2.R har været med på sidelinjen som tidligere medlem af Furesø
Boligselskabs bestyrelse. Han takker
organisationsbestyrelsen for, at den
har fået gennemført, at også de øvrige
almene boligselskaber tager deres del
af ansvaret.
Gerd/FURBO takker for rosen og oplyser, at de nuværende flygtninge bor
i store et-plans lejligheder, som er
nemmere at dele op end de to-plans.
Der bor også flygtninge i boligselskabets andre afdelinger, og vi ved
endnu ikke hvor længe de bliver bo24

Erik/MFU viser – og demonstrerer –
eksempler på borde og stole til såvel
Servicecentralen som Selskabslokalerne, som er stillet op bagest i lokalet.
Anne/15 er stærkt interesseret i at
komme med på rabatordningen – blok
15s fællesrum trænger!
Henrik/43 anbefaler, at der sørges for
internetmuligheder i Selskabslokalerne.
Gerd/206B roser udvalget for en god
sagsfremlæggelse.
Afstemning
Møblering af Selskabslokalerne vedtages énstemmigt med 33 stemmer.
BR-sag 495.d:
Farum Midtpunkts hjemmeside
Indsigelse fra Frank Carlsen, KAB
Jeg må præcisere, at KAB ikke har
bedt BNU om at hjælpe med at opdatere indholdet på hjemmesiden, da

dette arbejde ikke udføres af KAB,
men af blokrådssekretæren og fremadrettet ved sygdom og ferie af personalet på ejendomskontoret samt redaktøren på Midtpunktet, hvilket vi
bestemt mener er den bedste og mest
professionelle måde at drive hjemmesiden på.
BNU må have misforstået, hvad jeg
tidligere har oplyst: at KAB/undertegnede i flere år har opfordret til, at der
nedsættes en politisk styregruppe for
hjemmesiden, da der løbende over
årene har været stor kritik af hjemmesidens indhold og uenighed om
hvad den skal kunne.
En styregruppe kunne dels være
sparringspartner for, hvordan siden
skal præsentere Midtpunktet – dels
sikre dens fremadrettede udvikling.
Thomas/143F husker en tidligere
gruppe bestående af Blokrådssekretæren, Bladudvalget og andre interesserede, som valgte den nuværende
hjemmesideløsning, udarbejdet af en
udvikler der bor i Brasilien. Heldigvis
er den lavet i samme system som det
der bruges i KAB, hvilket gør den
nem at vedligeholde.
Casper/26 synes godt nok der skal
gøres noget fornuftigt ved hjemmesiden!

Hans/ØU er ked af at Bolignetudvalget kommer med denne sag netop nu,
hvor vi er i gang med at ansætte en
ny blokrådssekretær. Det er bedre at
have en ansat tovholder og en tilknyttet gruppe. Han er bekymret ved tan-

ken om at BNU, som er et lukket udvalg, tager ejerskab til hjemmesiden.
Michael/BNU beroliger: Det skal kun
være midlertidigt, indtil den nyansatte blokrådssekretær er klar til at tage
over. Hjemmesiden synes ikke at være opdateret for nylig.
Det virker ikke særlig gennemtænkt
at have udvikleren siddende i Brasilien, hvis der pludselig er behov for
”brandslukning”.
Gertrud/432A giver ham ret og undrer sig over, at redaktøren for »Midtpunktet« skal have noget med hjemmesiden at gøre.
Berit/38 2.S og redaktør på »Midtpunktet« oplyser, at hun i sit arbejdsliv er IT-uddannet og har arbejdet
med hjemmesider.
Både Anne/75E og Erik/80F synes
det vil være en god hjælp, at Bolignetudvalget kan give en hånd med.
Karen/14 mener at vi på sigt skal have flere sprog på hjemmesiden, men
det er hverken Gertrud/432A eller
Erik/80F enige i, da det forsinker integrationen – og i øvrigt, ifølge Casper/163F, er frygtelig dyrt.
Afstemning
Blokrådet vedtager, at BNU-medlemmer oprettes som administratorer i
hjemmesidens CMS-system, med 30
stemmer for, 1 stemme imod, og 2
undlod at stemme.
BR-sag 495.e:
Slukning af stjernemur
Alf/201D og forslagsstiller mener, at
der først skal stemmes om der overhovedet skal slukkes. Hvis der stemmes for slukning, skal Blokrådet derefter stemme om tidspunktet. Han
stiller ændringsforslag om, at lyset
slukkes ved midnat.
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Foto: Gerd, 206B – Sådan så stjernemuren ud med lys på

Anne/15 har stor sympati for forslaget, mens Casper/26 synes der er tale om en meningsløs gestus.
Thomas/143F minder om, at der også
er støj alle mulige andre steder, og at
der derfor kun er tale om symptombehandling, og Bo/41 mener, at belysningen på stjernemuren er en
tryghedsskabende foranstaltning.
Michael/452D skal på blokkens vegne
stemme for slukning, men mener
personligt at de støjende unge blot vil
flytte et andet sted hen.
Gerd/A skal også stemme for, men
blokken er ked af at stjernemuren
skal slukkes. Hun minder om, at vi jo
bor i et tætbefolket område.
Anne/75D finder det for vagt at lade
være med at gøre noget. Vi skal give
vores beboere ordentlige vilkår!
Thomas/143F spørger, om der ikke
vil blive for mørkt til gennemgang
over pladsen, hvis lyset i stjernemuren slukkes, men Alf/201D tror på at
lyset fra platformene, vejen og stisystemet vil være nok til at man kan
orientere sig.
Han medgiver at der er tale om
symptombehandling, men fastholder
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at slukningen vil give såvel herboende
som udefra kommende unge et signal
om, at nu er det på tide at gå hjem.
Anita/257B fortæller, at der også er
store problemer med støjende unge
fra om eftermiddagen til sent om aftenen på gyngepladsen under blokken overfor.
Gerd/MSFG synes stadig at aktivitetsparken med stjernemuren er en
god reklame for Farum Midtpunkt, og
gør opmærksom på at der er masser
af lys andre steder i bebyggelsen,
hvor unge så vil trække hen.
Adskillige mødedeltagere, heriblandt
Henrik/43, Per/70E, Vibeke/33 og
Charlotte/31, er enige om at problemet skal tages alvorligt, og at vi skal
prøve at komme det til livs ved at
slukke om natten.
Casper/26 er slet ikke sikker på, at
lys-dioderne kan tåle at blive tændt
og slukket så ofte.
Kamilla/424F synes der skal stemmes om det nu – så må vi tage eventuelle afledte problemer op senere.
Efter en debat om afstemningsregler
og -rækkefølge samt en kombineret

ryge- og summepause kommer sagen
til afstemning:

skine, men flere overvejelser er i
gang.

Afstemning 1:
Først vedtager Blokrådet med 30
stemmer for, 2 imod og 1 undlod, at
der skal slukkes for Stjernemuren.

Alf/201D håber det bliver en der larmer mindre.

Afstemning 2:
Derefter forkaster Blokrådet med 9
stemmer for, 20 imod og 4 undlod
forslagsstillerens ændringsforslag om
først at slukke kl. 2400.
Afstemning 3:
Endelig vedtager Blokrådet med 19
stemmer for, 8 imod og 6 undlod, at
der skal slukkes allerede kl. 2200.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Der var ingen gæster på dette møde.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Nyt medlem af BR-FU – og næste
blok til Forretningsudvalget
Inge, 155C, blok 25, indtræder med
øjeblikkelig virkning i BR-FU og sidder frem til 31.08.2017.
Den næste blok til at holde sig klar
i starthullerne er blok 43, hvis mandat går fra 01.12.2016 til 30.11.2017.
Besøg af Bo Bedre Japan
Afledt af kontakten til Bo Bedre (se
MP495 side 11) har vi haft besøg af
redaktøren for Bo Bedre Japan, som
arbejder på en artikel om Farum
Midtpunkt. Palle Rye, Berit og Dea
viste ham rundt og fortalte. Artiklen
kan muligvis afføde yderligere besøg
fra interesserede japanere.
Fejemaskinen …
… er brudt ned og har været det i et
par uger. En leje-fejemaskine er leveret i denne uge. I langtidsbudgettet er
der kalkuleret med køb af ny fejema-

Frank/KAB sukker og forklarer, at
Ejendomskontoret virkelig har prøvet
at finde en fejemaskine der larmer
mindre, men de lydsvage kan simpelt
hen ikke klare opgaven.
Ombygningen af cykelrum
Ombygningen kører i store træk som
planlagt. Der har været problemer
med at få nedriverne til at afskærme
de nyskårne dørhuller, indtil der
kommer dør i, men hovedentreprenøren burde nu have styr på dette.
Gerd/A minder Ejendomskontoret om
at lyset skal ændres, så det ikke går
på den automatiske tænd/sluk.
Både Bo/401A og Erling/262A undrer
sig: Er der overhovedet en plan?
Michael/452D gør opmærksom på, at
der foregår narkohandel under blok
12 og 13, hvor der er lys hele døgnet.
Adskillige, herunder Casper/163F,
Ingvar/14 og Michael/46 kan berette
om uhensigtsmæssige arbejdsgange,
blandt andet at der er fjernet en væg
ind til et lukket bur.
Gerd/206B opfordrer til at meddele
den slags uhensigtsmæssigheder til
Ejendomskontoret, f.eks. ved hjælp af
app’en.
Frank/KAB forklarer, at der optimeres, så de cykelrum som har indgang
inde i et parkeringsbur, vil blive brugt
af driften, mens resten udlejes.
Vedligeholdelse af grønne områder
Med al den sol og regn vi har fået, er
de grønne områder ret så frodige.
Driftspersonalet kæmper bravt her i
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ferietiden for at komme hele vejen
rundt … også med fjernelse af
ukrudt.
Alf/201D roser gartnerne for deres
vedligeholdelse af vores dejlige grønne
områder.
Rotter ingen adgang!
Der er fortaget en forebyggende indsats i samarbejde med kommunen
omkring kloakrotter. Herunder har
driften undersøgt, om der var grene
eller andet der kunne virke som adgangsvej til boligerne for de firbenede
kræ. To steder ved en blok er der
fjernet problematisk bevoksning. Der
forsættes med samme undersøgelse
og beskæring rundt om resten af Farum Midtpunkts blokke.
Frank/KAB forklarer, at rottebekæmpelse er kommunens ansvar, og at vi
selvfølgelig samarbejder, men det tager ca. 4-5 år at udskifte alle kloakdæksler. Lige nu kører der i kloakkerne skydefælder med digitalt display fra den ene ende til den anden
(p.t. i kloakken fra blok C til blok 16),
hvorefter kloakken sikres effektivt.
Derefter får de andre kvarterers kloakker en lignende behandling.
Gertrud/432A opfordrer indstændigt! til, at man ikke kaster sit affald
fra sig alle steder.
Udskiftning af vandog varmemålere
Brunata har nu været hele Farum
Midtpunkt igennem, men der resterer
nogle boliger, hvor det ikke har været
muligt at arbejde. Brunata udarbejder en plan for det resterende arbejde.
Frank/KAB minder om, at Teknik/
Miljø Udvalget inviterer til møde
her i Stien den 8. september kl.
19:00 om applikationen Webmon.
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Med den kan man selv kontrollere sit
forbrug på el, vand og varme – også
hvis/når vi får solcelleanlæg. Fejl kan
opdages og rettes meget tidligere end
nu.
Har man ikke selv pc eller printer,
kan man få hjælp på Ejendomskontoret.
Asfaltering og afmærkning
på stamvejene
NCC starter op igen i næste uge med
den manglende opmærkning, og derefter bliver trafikpladserne færdiggjort.
Casper/163F gør opmærksom på, at
folk kører rasende stærkt på stamvejene. Der er stort behov for fartbegrænsning!
Niels/112E roser det flotte asfaltarbejde, men Gerd/206B mener, at det
samtidig også gør det livsfarligt at
færdes på stamvejene.
Berit/MSFG oplyser, at ”skildpadder”
lægges ud i større mængde ved alle
trafikpladser, og at Ejendomskontoret
vistnok stadig har ”bræmmerne” fra
blok 12 og 13 liggende, som kan lægges ud igen snarest muligt.
På egne vegne (Berit/38 2.S) så hun
hellere skærver på stamvejene – det
kan sagtens få bilisterne til at sætte
farten ned!
Lavtage – 1-års eftersyn
Der skal snart foretages 1-års eftersyn af lavtagesagen ud fra returnerede svarskemaer fra beboerne. Rådgivers umiddelbare reaktion ved gennemsyn af de returnerede skemaer
er, at alle ovenlys bør gennemgås.
Casper/163F og Thomas/143F henleder opmærksomheden på håndværkernes kørsel med tungt grej på E- og
F-lejlighedernes terrasser. Det har

haft alvorlige konsekvenser for fliserne!
Andre igangværende arbejder
 Ombygningen af servicecentralen
kører som planlagt.
 Ombygningen af det katodiske beskyttelsesanlæg pågår i Birkhøjterrasserne.
 Rensning af ventilatorer på højtagene forventes afsluttet i denne
uge.
 Hegn omkring Grønne Plads er stadig i gang.
 Dilationsfuger på Vestgangstrøget
er i gang.
”Katodisk beskyttelse” er svag strøm i
søjlerne i P-niveau for at hindre at de
indvendige jerndragere ruster. ”Dilationsfuger” er de asfaltfuger som sørger for at betonpladerne på Vestblokgangstrøget kan udvide sig i varmen.
4.c Andre udvalg
Følgegruppen for ombygning
af Servicecentralen (FGSC)

ver stærkt forbedret med ”vandrende”
mikrofon og højtalere, og eksempler
på borde og stole vises her i Stien i
aften.
Markedsføringsudvalget (MFU)
Arbejdet med forskønnelse af ankomstområdet under Servicecentralen
er påbegyndt. Der er sat alu-kappe på
de store rør under loftet, og der er
udskåret hel- og halvcirkler i betonvæggene ind til det grønne område.
Ællingen på transformerstationen er
bestilt, og yderligere udsmykning er
under udarbejdelse.
Udvalget har også brugt lidt krudt
på opfriskning af Selskabslokalerne,
som jo også er en del af Farum Midtpunkts image udadtil, jf. BR-sag
495.c.
Bolignetudvalget (BNU)
Michael/BNU gør opmærksom på, at
udvalgets medlemmer bliver lidt svære at få fat i – de skal mødes med deres rådgiver i KAB.
Ingvar/14 spørger, om den nye medielov har nogen indflydelse på udbuddet? – og om den har noget med
os at gøre?

Foto Berit: Servicecentralen under ombygning

Arbejdet følger budgettet og tidsplanen, og Servicecentralen forventes
genåbnet omkring midten af september.
Følgegruppen har – både samlet og
i de to arbejdsgrupper (inventargruppe og teknikgruppe) – arbejdet tæt og
konstruktivt sammen med arkitekterne, og resultatet bliver en lys, brugervenlig og langt mere anvendelig
Servicecentral. Mødefaciliteterne bli-

Bo/401A forklarer, at den nye medielov giver brugeren mulighed for at
vælge kanaler enkeltvis (dog ikke
must-carry kanaler) i stedet for at
skulle betale for en pakke af en vis
størrelse.
Michael/BNU vil tage spørgsmålene
med til rådgiveren.
På forespørgsel henviser han angående dørtelefoner til TMU, som varetager nettet til disse.
Debat: FUs og ØUs rolle ved
ansættelse af BR-sekretær
Se »Midtpunktet« 495, side 18.
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Leif/dirigent oplyser at der er afsat 30
minutter til debatten.

bejder meget tæt sammen med Blokrådssekretæren.

Casper/163F kan ikke af beskrivelsen se, hvad det er BR-FU vil.

Ingvar/55E mener at ansættelsesforholdet i Blokrådssekretariatet er ændret i forhold til tidligere. Men 212
ansøgninger er mange at forholde sig
til.

Michael/452D finder det uheldigt med
så stor uenighed midt i en ansættelsessituation, og undrer sig over at der
ikke har været sat stillingsopslag op i
blokkene.
Thomas/143F forklarer, at ansættelsesudvalget fra KABs HR-afdeling får
tilsendt de 5-10 ansøgninger som i
første omgang skønnes mest relevante.
Gertrud/432A protesterer: Det er
ganske almindeligt at ansættelsesudvalget har adgang til alle ansøgninger. Hvor mange ansøgninger er der
tale om? Hvilket stillingsopslag har de
ansøgt på? Hvornår skal ansøgerne
have besked?
Hans/ØU fastslår, at der ikke er tvivl
om proceduren: ØU og FU har en
rådgivende rolle i forhold til ansættelse/opsigelse af Blokrådets personale,
men det er ikke dem der har kompetencen. Blokrådet og dets udvalg har
samme kompetence som afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet, mens
det er organisationsbestyrelsen i Furesø Boligselskab der har arbejdsgiveransvaret, som så er uddelegeret til
KAB som administrationsselskab.
Det ville være dumt ikke at benytte
sig af den professionelle HR-afdeling i
KAB som vi i forvejen betaler for via
vores administrationsbidrag.
Gertrud/432A spørger hvem der sidder i ansættelsesudvalget.
Hans/ØU svarer at der har været
enighed i FU, ØU og driften om at invitere Bladudvalget med, da dette – i
lighed med de to øvrige udvalg – ar30

Anne/75D fastslår at sekretæren er
vores – ikke KABs!
Hans/ØU oplyser, at Inga var ansat
som kommunikationsmedarbejder og
ikke som sekretær, selv om hun arbejdede i Blokrådssekretariatet.
Der er synergi mellem beboerdemokratiet og driften, så der samarbejdes
om at gøre hvad der er bedst for Farum Midtpunkt. Dea, som har været
primus motor i mange events i Farum
Midtpunkt i de seneste år, er ansat i
KAB som projektkoordinator, men er
nu overgået til andre projekter.
Stillingen som blokrådssekretær er
i de senere år blevet ”tømt” for de fleste lavpraktiske opgaver, som nu varetages af KAB. I stedet er de kommunikative opgaver opgraderet.
Thomas/143F synes det ville være en
udfordring igen at ansætte en fra bebyggelsen – det er en meget svær balancegang at være både ansat og beboer.
Casper/163F synes man skal være
lidt skarpere i kommunikationen –
BR-sekretæren er ”vores ombudsmand” i forhold til f.eks. KAB. Der
skal meldes mere klart ud.
Frank/KAB oplyser, at jobannoncen
har meget skarpere fokus på sekretariatsfunktionen end den foregående,
men uden at fravige ønsket om en
kreativ kommunikationsstrategi, som
skal drives af en professionel.
Han fastslår at Blokrådet ikke kan
ændre på lovgivningen, som siger at

organisationsbestyrelsen har arbejdsgiveransvaret.
Erik/80F mener at FU og ØU skal ansætte en ”opmand”, og er derfor nu – i
modsætning til tidligere – uenig i
Hans’ betragtninger, men konto 119
er blevet tømt for lønudgifter, og denne ændring skal dokumenteres, så
alle kender spillereglerne.
Elsebeth var åbenbart ansat på andre præmisser.
Michael/452D siger, at i hans verden
var blokrådssekretæren også vores
”vejleder” og kommunikationsmedarbejder – det er tre forskellige medarbejdere vi skal have.
Hans/ØU gør opmærksom på, at det
var i Ingas tid som blokrådssekretær,
at BR-FUs møder blev halveret, men
det er BR-FU – ikke blokrådssekretæren – der er beboernes ”ombudsmand”.
Han gentager, at vi ikke har kompetence til at løfte arbejdsgiveransvaret, og at det er nødvendigt at have
den skarpe grænse.

Frank/KAB fastslår, at processen
med ansættelsen af den nye medarbejder fortsætter som tidligere oplyst.
Annoncen er udarbejdet i samarbejde med ØU, redaktøren af »Midtpunktet« og formanden for Furesø Boligselskab. Efterfølgende blev annoncen godkendt af BR-FU, som udpegede et medlem til at deltage i det videre
forløb. BR-FU tilsluttede sig ligeledes,
at redaktøren for Midtpunktet blev en
del af gruppen omkring ansættelsen
af den nye medarbejder i blokrådssekretariatet.
Til orientering er annoncen/ jobbeskrivelsen næsten identisk med stillingsbeskrivelsen for de tre tidligere
blokrådsmedarbejdere.
Det er KAB’s – ikke afdelingens –
ansvar at ansætte medarbejdere i Furesø boligselskab, og vi har valgt at
fastholde den tidligere beslutning,
som alle interessenter i øvrigt tidligere har været enige om.
(Ref.anm.: På dette tidspunkt er referenten nødt til at forlade mødet for en
kort, men meget nødvendig bemærkning, og da hun kommer tilbage, nærmer mødet sig endelig sin afslutning.)

Ingvar/55E minder om, at der er omkring 25 % nye beboere i Farum
Midtpunkt.
Det er ikke 1974 længere, og er det
så BR-FUs ansvar hvem der bliver
ansat?

4.d Debatoplæg blok 14:
Fungerer vores demokrati?
Se »Midtpunktet« 495, side 21.

Casper/163F vil gerne i næste nummer af »Midtpunktet« have en beskrivelse af, hvad blokrådssekretæren
skal og ikke skal.

6. Eventuelt
Nu er det så sent, at ingen af de endnu tilbageværende mødedeltagere orker mere, så Leif/dirigent afslutter
mødet.


Anne/75D synes også, at ansættelsesudvalget skal have adgang til alle
ansøgninger.
Hun betvivler KABs uvildighed ved
udvælgelsen af kandidater, og er
usikker på hvad der nu sker i forhold
til deadlines.

Ingvar/55E opfordrer alle til at læse
oplægget til næste blokrådsmøde.

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.

Først fra
19. sept.

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

Personlige henvendelser:
Mandag
Torsdag

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

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk

1400 – 1800
1400 – 1800

kl 0700 – 1500

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Dansk Kabel TV
telefon: 6912 1212
Servicecentralen
eller læs bloggen:
130D indtil
Paltholmterrasserne 15
http://bolignet.farum-midtpunkt.dk
Telefon 3051 9183
19. sept.
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BORETIDER
Beboerne kan træffe BR-FU i Blokrådets
Mandag – fredag:
0900 – 1800
00
00
Sekretariat mandag i ulige uger
19 – 20
Lørdag, søndag, helligdage:
1000 – 1400
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1830
(se datoer i kalenderen s. 35)
DAGINSTITUTIONER
Børnegalaxen Farum
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
(privat institution)
Navn
Bopæl Tlf
Blok
Nygårdterrasserne nr. 225A
tlf: 4499 9295
Hanni
55E
5131 7986
14
Inge
155C 4032 0055
25
Furesø Kommunale Børnehave
Leif
242B 2032 8096
32
Nygårdterrasserne 209A
tlf: 4495 3964
Tove
431D 5048 2382
44
Kærnehuset
Paltholmterrasserne 6A
tlf: 7235 8550
Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 12-13
01.06.17 – 31.05.18
Blok 24
01.09.17 – 31.08.18
Blok 31
01.03.17 – 28.02.18
EJENDOMSKONTOR
Blok 43
01.12.16 – 30.11.17
Servicecentralen
Besked om medlemskab af BR-FU skal gives
Paltholmterrasserne 15
i god tid, da turen ellers skal gå videre til næTelefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
ste blok.
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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Først fra
19. sept.

Personlige henvendelser:
Mandag og torsdag:
Tirsdag og fredag:
Onsdag:

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket

Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:

1230 – 1330

Du 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
EL-DELEBIL
Greenabout:
www.greenabout.dk/gam1/farum-midtpunkt
FORKORTELSER
Udvalg og følgegrupper:
(å) = åbent udvalg
BNU
Bolignetudvalget
BOU
Boligudvalget
(å)
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BU
Bladudvalget
(å)
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
(å)
FAU
Friarealudvalget
(å)
FGIG
Følgegruppen for Indre Gangstrøg
FGSC
Følgegruppen for ombygning af SC
MFU
Markedsføringsudvalget
(å)
MSFG Miljøsagsfølgegruppen
STRU
Strukturudvalget
(å)
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
(å)
ØU
Økonomiudvalget
Andre forkortelser:
ABF
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BR
Blokrådet
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
EJK
Ejendomskontoret
FURBO Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
ITA
IT for @lle
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
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

33

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

LADESTANDERE TIL EL-BILER
Paltholmterrasserne 7 i P-arealet
E.ON:
www.eon.dk
LÆGEHUSET
Nygårdterrasserne 204

tlf. 4495 4545
www.farumlaege.dk

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.
Telefoni leveret af Dansk Kabel TV
Oprettelse og portering
af telefonnummer:
gratis
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser.
YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

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

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206

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

Selskabslokalerne
lejes ved henvendelse
til Ejendomskontoret.
Plads til 60 personer.

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

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).

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 eller
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

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

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

KALENDER FOR SEPTEMBER 2016
TANDLÆGE
Nygårdterrasserne 233A
tlf. 4495 4200
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk

Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

19:30

Stien

6. BOU

17:00

Bl. 41

7. BUU

19:30

Spørg

1. BR-møde
2.
3.

UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING
i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
Paltholmterrasserne 11
telefon: 7268 4460
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.

4.
5.

8.
9.
10.
11.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 496 OG 497
MP 496 husstandsomdeles 25.08.16

12. BR-FU

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

14. BNU

RC Grafisk
1.750
Farum Midtpunkt

12.09.16 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 497, der udkommer 27.09.16.
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!

19:00 – 20:00 130D

13.
19:00

Spørg

15.
16.
17.
18.
19.

Ejendomskontoret genåbner i SC

20.
21.
22.
23.
24.
25. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

26. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

27. MP 497

Husstandsomdeles

28.
29.
30.
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