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MIDTPUNKTET 499

Indhold
Fire fede fester
Ejendomskontoret advarer
Budgetmøde 9. januar – Nye priser fra YouSee – Prøvefelt i blok 24
Genbrugsgruppen efterlyser
Pas på vores børn og unge – bliv Natteravn
Jul i vaskeriet og Servicecentralen
Fat i farver og saks
Mest godt nyt … men også lidt skidt
Oktober var kold, og vi brugte lidt for meget varme
Gode råd fra Boligudvalget
Hvor går du? – Hvor kører du?
Hunde har ikke godt af fed mad og småkager
Blokrådssager
Referat af blokrådsmødet 3. november 2016
Praktiske oplysninger

Børnenes julefest 2016
Af Børne- og Ungdomsudvalget

Lørdag d. 10. december og søndag d.11. december
afholder Børne- og Ungdomsudvalget traditionen tro den årlige julefest for børn i
alderen 0-14 år. Festen holdes over 2 dage, så flest muligt kan være med til festlighederne, og det foregår i selskabslokalerne, Nygårdterrasserne 206. Hvis du vil
deltage, skal du udfylde tilmeldingsblanketten nedenfor og aflevere den til Børneog Ungdomsudvalget i Servicecentralen mandag d.28. november eller mandag d.
5. december mellem kl. 14-20.

Tilmeldingsblanket
0-14 år

Voksne

Lørdag d.10. december
Hold 1: Klokken 10-12
Hold 2: Klokken 13-15
Søndag d. 11. december
Hold 1: Klokken 10-12
Hold 2: Klokken 13-15
Navn(e) og alder:
Adresse:

Tlf.:

Børn under 7 år skal være i følgeskab med en voksen. Du skal huske at medbringe din deltagerbillet, som du får ved tilmelding.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
GLATFØREBEKÆMPELSE
Farum Midtpunkt er af det offentlige pålagt en fejepligt, der betyder, at vi skal
have folk ude i tidsrummet fra kl. 6 til 22, når der er risiko for glat føre.
Fejepligten betyder, at man skal være i gang med at rydde – ikke at hele Farum
Midtpunkt skal fremstå som slikket – fra kl. 6.
Pas på alligevel – der er glat på især vestblokgangstrøget om vinteren. Når temperaturen nærmer sig 0 grader, er der på grund af underafkøling fare for at miste
fodfæstet på Farum Midtpunkts ellers flot ryddede stier og trapper.


NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
BUDGETMØDE I JANUAR 2017
Alle beboere i Farum Midtpunkt inviteres til møde om

Farum Midtpunkts driftsbudget for 2017/2018
Det afholdes

mandag den 9. januar 2017
kl. 18:30
i Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
NYE PRISER PÅ TV-PAKKER FRA YouSee
1. januar 2017 stiger priserne på alle tre Tv-pakker fra YouSee. Derfor varsler
Dansk Kabel TV prisstigninger:
Tv-pakke
Grundpakke

Program afgift Koda/CopyDan Adm.-gebyr Pakkepris i alt
kr. 69,72

kr. 41,88

kr. 10

kr. 121,60

Mellempakke *)

kr. 261,15

kr. 46,28

kr. 10

kr. 317,43

Fuldpakke *)

kr. 366,42

kr. 54,92

kr. 10

kr. 431,34

*) Mellem- og fuldpakken fås også som Bland-selv.
Fra 9. januar til 24. februar 2017
 forbedres billedkvaliteten på en række af de mest sete tv-kanaler
 ændres startfrekvensen, hvilket betyder at tv-kanaler eventuelt skal
indlæses igen
 lukker FM-radio via kabel-tv-stikket
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Endnu bedre billedkvalitet på vej
I det nye år åbner YouSee for mere båndbredde på en række af de mest sete tvkanaler. Herved vil tv-signalet – og dermed billedkvaliteten – blive endnu skarpere. Ændringen gælder de fleste HD-kanaler.
RENOVERING AF INDRE GANGSTRØG – PRØVEFELT I BLOK 24
Projekt prøvefelt nærmer sig sin afslutning!
Der er gang i renovering af et almindeligt opgangsfelt i 135 samt loft og vægge
på spindeltrappen i 136.
Desværre er der leveringstid på lysarmatur, så prøvefeltet er først helt færdigt
efter nytår. Derfor er der endnu ikke fastlagt dato for, hvornår beboere fra de andre blokke kan besigtige.


NATTERAVNENE
Af Berit, Bladudvalget

Claus Just Rasmussen
Tlf.: 40564072
Mail: claus@just-rasmussen.dk

Blokrådet opfordrer beboere, som er interesseret i at passe på vores børn og unge,
til at melde sig under fanerne hos Natteravnene Farum (se referat af seneste blokrådsmøde). Foreningen har med sin nuværende bemanding ikke kapacitet til at gå i
bydelen Farum Midtpunkt og opfordrer til, at
vi selv stiller noget mandskab til rådighed.

eller via

Se mere på farum.natteravnene.dk

… eller klik på "Bliv Natteravn!"
i det gule banner nederst på skærmen.

Bliv Natteravn ved at kontakte:

Natteravnenes Landssekretariat
c/o Fonden for Socialt Ansvar
Olivia Hansens Gade 2, st. tv
1799 København V
Tlf.: 7012 1299
Mail: natteravnene@socialtansvar.dk
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JULENS
ÅBNINGSTIDER
VASKERIET
24. december åbent
25. & 26. december åbent
31. december åbent til kl. 1600
1. januar lukket

EJENDOMSKONTORET
22. december, beboerservice kl. 8-10
26. december lukket
29. december, beboerservice kl. 8-10

Blokrådets Sekretariat
Lukket mellem jul & nytår
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Energisk side

VARMEØKONOMI

Af Ole Andersen, konsulent
for Teknik/Miljø Udvalget

Status pr. 31. okt. 2016
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

1.835.925,2.409.810,573.885,-

Til trods for merforbruget i oktober måned, ser status på varme aconto regnskabet fortsat fornuftigt ud.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

ENERGIHJØRNET
Vores udgifter til
vand, varme og el
Energiministeren har meldt ud, at forsyningssektoren samlet set skal være effektiviseret for kr. 5,9 mia. årligt i 2025.
Det er ikke til at vide, hvad det kommer
til at betyde for den enkelte husstand,
men et kvalificeret gæt kunne være en
besparelse på kr. 150,- til 250,- pr. md.
Når PSO-afgiften nu samtidig fjernes helt
fra vores el-regning, bliver der yderligere
en besparelse på kr. 45,- til 75,- pr. md.
Vores gennemsnitlige udgifter til vand,
varme og el for en lejlighed på 129 m2 i
Farum Midtpunkt lige nu er pr. måned:




Situationen pr. 31. okt. 2016
Døgnforbruget for hele Midtpunktet de
seneste 3 måneder:
August:
September:
Oktober:

451 m3/døgn
465 m3/døgn
480 m3/døgn

Det ser ud til, at vi er i en periode med et
stigende vandforbrug.
Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen
alene af blokke, som ikke er berørt af
PCB-renoveringen og plejecenterbyggeriet, får vi ved sammenligning med tidligere perioder:
Oktober 2016 i forhold til
okt. 2015 - besparelse:

ca. 3 %

kr. 2.000,-

Regnskabsåret 2016/17
i forhold regnskabsåret
2015/16 - merforbrug:

ca. 3 %

Hvis det hele går som planlagt, kan vi
således se frem til en besparelse på 10 15 %.

Regnskabsåret 2016/17
i forhold til referenceåret
2006/07- besparelse:

ca. 20 %

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

Vand (jf. årsopg.):
Varme (jf. årsopg):
El (skøn):

I alt pr. måned ca.
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VANDSTATUS

kr.
kr.
kr.

588,712,700,-

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 oktober:
Vi har mødt en ny situation – vi har
brugt ca. 10 % mere fjernvarme
end budgettet tilskriver os.
Korrigerer vi for graddage reduceres merforbruget dog til ca. 3%.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i oktober var på
Budgettet for oktober var på
Merforbruget var således på

1.761 MWh (megawatt timer)
1.606 MWh
155 MWh

Situationen er ny for os! Efter en meget lang periode med forbrug under
budgettet har vi i oktober måned
brugt ca. 10 % mere fjernvarme end
budgettet tilskriver os.

Det kan sammenlignes med at køre
sportsvogn på en strækning med hastighedsbegrænsningen 40 km i timen. Der skal ikke pilles meget ved
speederen før vi kører for hurtigt.

Det er der sandsynligvis to forklaringer på. Den ene er, at med oktober
måned har vi lige sluppet september
med begyndende varmebehov til nu
at mærke varmesæsonen melde sig.

Den anden årsag er (og det er nok her
den plausible forklaring ligger) at oktober måned havde 225 graddage,
hvor normalen er 207. Korrigerer vi
for det, reduceres merforbruget heldigvis til ca. 3 %.
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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:
Dagligt: 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.

Farum Midtpunkt har adskilt blød og hård trafik
Af Berit, Bladudvalget
Arkitekternes idé
Fra arkitekternes side
var der fra begyndelsen
en skarp adskillelse af
hård og blød trafik: Motoriserede køretøjer (med
undtagelse af Ejendomskontorets håndværkere)
var simpelt hen bandlyst
fra stisystemet, hvor gående og cyklende (bløde
trafikanter) kunne boltre
sig af hjertens lyst, mens
biler, knallerter og motorcykler (hård
trafik) var henvist til stamveje og Pområder.
Trafikadskillelsen var også tydelig
ved, at almindeligt køkkenaffald skulle kastes i sugerørene ved spindeltrapperne.
Trafikadskillelsen
har aldrig været total
Men allerede da de første beboere
flyttede ind, var der behov for steder
at komme af med andet affald end
køkkenaffald. Så på hver vendeplads
blev der etableret containere til større
affald. De blev senere fulgt op af papir- og glascontainere langs stamvejene. Og da sugerørene endeligt måtte
opgives (blandt andet på grund af
forkert anvendelse) blev de erstattet
af de nuværende molokker, som også
står langs stamvejene.
Derfor er der gående trafik i Pområder og på stamveje.
Cyklister skal slet ikke køre i P-områderne eller på stamvejene, men det er
altså ikke alle cyklister, der helt har
forstået det.
Heller ikke alle knallertkørere har
helt forstået, at de ligesom al anden
motoriseret trafik skal holde sig i nederste etage.

Forskellige adgangsveje
Det har aldrig været – og er stadig
ikke – meningen, at man går ind i eller ud af Farum Midtpunkt via stamvejene.
Som gående/cyklende er der adgang til bydelen via stisystemet med
indgange i nordvest, sydvest og sydøst samt midtfor mod øst (broen over
motorvejen) og senest også ved den
store åbning ind til Aktivitetsparken
midtfor mod vest, samt ved den nye
plads syd for Svanepunktet (blok 12
og 13) med trapper og ramper til Skolestien (se de gule pile på kortet).
Brug stisystemet, hvis du er til fods
eller på cykel.
Det har heller aldrig været – og er
stadig ikke – meningen at man kører
med motor- eller elektriske køretøjer
på stisystemet, altså undtagen kørestole og Ejendomskontorets håndværkere. Alle andre motorkøretøjer –
også knallerter – skal holde sig til
stamvejene og P-områderne.
Og på stisystemet man skal heller
ikke ræse afsted på cykel, for der
kommer løbende børn, trillende bolde, mødre og bedstemødre, og de ser
sig (heller) ikke altid for.
Brug stisystemet, men husk at se
dig for.
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Få hunden sikkert gennem julen
Af Gerd, 206B, (kilde: Samvirke)
Julen er for mange en undskyldning
for at forkæle hunden lidt ekstra –
men pas på med den fede julemad og
småkagerne til hunden i juletiden. Og
husk også rutinerne fra dagligdagen.
Sådan forkæler du hunden
Alle vil gerne nyde julen – og hunden
skal da ikke glemmes. Mange hundeejere vil gerne gøre lidt ekstra godt for
hunden, nu hvor alle vi andre skal til
højbords og svælge i julemaden. Vil
du forkæle hunden, så se her, hvad
du skal passe på – og hvad du kan
gøre!
Rester fra middagsbordet
er ikke til hundens mave!
Julemaden er til mennesker, og hundens mave er ikke indrettet til at spise den samme fede mad, som vi
mennesker fortærer i julen. Får en
hund for fed mad, kan det – ud over
dårlig mave og en masse natlige hundelufteture – resultere i akut betændelse i bugspytkirtlen. Er hunden i
forvejen lidt overvægtigt, bliver risikoen for betændelse eller ubehag større.
Hunden må aldrig få ben,
der starter med "F"
Selvom et skrog fra julebordet er
lækkert for en hund, så må hunden
aldrig få ben der starter med ”F” som
fugl-, fisk- eller flæskeben. Vil du give
hunden noget ekstra lækkert, kan du
give den en hundegodbid som for eksempel et tyggeben, griseøre eller lignende. Husk at hunden heller ikke
må få alkohol.
Pas også på, at affaldsbeholderen er
forsvarligt lukket, da nogle hunde
kan finde på at flå den i stykker for at
få fri adgang til alle juleresterne.
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Chokolade og småkager
er farligt for hunde
Ligesom mad fra middagsbordet må
hunden heller ikke få småkager, slik
og chokolade. Småkager indeholder
oftest store mængder fedt og sukker,
og chokolade er livsfarligt for hunde.
Chokolade indeholder teobromin, der
er giftigt for hunde. Hvis hunden spiser for meget chokolade kan den blive
alvorligt syg og dø af chokoladeforgiftning. Symptomerne for chokoladeforgiftning er opkast, rastløshed, meget savl, koordinationsproblemer,
muskelsvaghed,
mavesmerter
og
kramper. Symptomerne viser sig cirka 4-24 timer efter at hunden har
spist chokoladen. I øvrigt er også
frugtsten og avokado giftige for især
små hunde.

Der findes forskellige former for
»hundechokolade«, hvor mængderne
af teobromin er meget, meget små.
Den chokolade kan hunden tåle. Kontakt dyrlægen, hvis du insisterer på,
at hunden skal have denne chokolade
i stedet for en godbid eller et tyggeben.
Husk rutinerne
– og giv hunden et frirum

Pas på med pynt og julegaver
Pas på hunden – og på juletræet.
Sørg for at juletræet står stabilt.
Hunden er nysgerrig, og en lidt grundig inspektion af træet kan få det til
at vælte.
Støvsug ofte! Hundens mave er sart,
og grannåle er ikke for hundemaver.
Pas også på med at lade pynt hænge
alt for lavt. Hunden slår nemt glaskugler ned med halen, og en knust
glaskugle er ikke godt for sarte trædepuder.
Stearinlys skal også være placeret så
hunden ikke kan komme i nærheden
af dem. En ivrig hund kan let vælte et
tændt lys og starte en ildebrand.
Skulle den få den ide at smage på
stearinlyset bliver der virkelig gang i
maven og du kan være sikker på at
skulle ud det meste af natten!

Hunden er et vanedyr, og det er vigtigt, at du fastholder de rutiner, som
du og hunden også har i det daglige.
Gå så vidt muligt tur med hunden på
samme tid, som normalt – og det
samme antal gange. Der er også
sundt for hundens bedste ven at få
lidt motion i juledagene!

Elektriske ledninger bør have jordforbindelse og være placeret så de ikke
er lette at komme til.
Julegaver
Skal du give din hund julegaver, så
husk at det bedste for hunden er nyt
legetøj, godbidder eller gnaveben. Pas
på med små ting, der kan sætte sig
fast i hundens luftveje eller spiserør.

De ekstra fridage er også en god mulighed for at være aktiv sammen med
din hund. »Fra alle os til alle jer« og
julemiddagen kan nydes i fred og ro,
hvis hunden har fået en lang tur og
er træt og fornøjet.

Når det kommer til menneskets gaver, er det også vigtigt at holde øje
med hunden. Små ting – for eksempel
legoklodser i en børnegave – skal man
passe på, hunden ikke smager på.

Hvis der kommer mange julegæster er
det en god ide, at hunden har et ”helle” hvor den kan være i fred og ro hvis
den ønsker det. Især hvis der er mindre børn blandt gæsterne, da de ofte
er meget interesserede i hunden.

Gavebånd er en meget større fare for
vores husdyr end mange tror! De er
både flotte og spændende. Hvis din
hund spiser dem, kan de snøre sig
om tarmene og skære dem i stykker.
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 499.a:
Ændring af »Grundloven«
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
I forbindelse med sommerens og efteråret debatter om henholdsvis ansættelse af personale samt ændringer
i Blokrådets Forretningsudvalgs sammensætning og valgperiode er såvel
Farum Midtpunkts »Grundlov« som
Blokrådets Forretningsorden blevet
gennemgået, og begge steder er der
behov for justeringer. Denne blokrådssag omhandler udelukkende ændringer i »Grundloven«, og vedtages
de på dette blokrådsmøde, optages
det/de pågældende forslag til endelig
vedtagelse på næste blokrådsmøde,
hvor blokrådssagen om ændringer i
Blokrådets Forretningsorden også vil
rejses.
Huslejekonsekvenser:
Denne blokrådssag har ingen huslejekonsekvenser.
Læsevejledning:
I nedenstående blokrådssag er nuværende tekst, forslag til ændring samt
begrundelse for forslaget stillet op
under hinanden efterfulgt af et afstemningstema. Både i nuværende
tekst og i forslagene er de ord, som
foreslås ændret, markeret med gul.
Hvis du har brug for at læse hele
»Grundloven« og/eller hele Blokrådets
Forretningsorden, kan du downloade
dem i et samlet dokument fra hjemmesiden på farum-midtpunkt.dk,
[Beboer] (øverst til højre), [Beboerdemokratiet] (knapperne til venstre) –
eller du kan rekvirere dokumentet i
Blokrådssekretariatet.
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BR-MØDE 499

»GRUNDLOVEN«
Ændringer i »Grundloven« skal vedtages enslydende ved almindelig stemmeflerhed på to efter hinanden følgende ordinære blokrådsmøder (jf §
7).
§3 (nuværende tekst)
Blokrådet består af 2 repræsentanter
fra hver blok. Undtaget herfor er: familieboligerne i blok 12 og 13, der
fremover har status af én enhed med
2 stemmer i blokrådet, og vestblok A
der har 4 repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. BR-repræsentanterne vælges af de enkelte
husmøder.
§3 (forslag)
Blokrådet består af 2 repræsentanter
fra hver blok. Undtaget herfra er: familieboligerne i blok 12 og 13 der
fremover har status af én enhed med
2 repræsentanter, og vestblok A der
har 4 repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. BR-repræsentanterne vælges af de enkelte
husmøder.
Begrundelse
Her er mest tale om redaktionelle
korrektioner: ”Herfor” ændres til ”herfra”, ”fremover” slettes (ændringen er
trådt i kraft), ”stemmer i blokrådet”
ændres til ”repræsentanter” (samme
formulering som for vestblok A).
Afstemningstema:
»Grundlovens« § 3, stk. 1 ændres som
ovenfor beskrevet.
§4 (nuværende tekst)
Blokrådets arbejdsområde bestemmes af blokrådsrepræsentanterne.
Blokrådet er dog altid forpligtiget til

BLOKRÅDSSAGER
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 (forslag)
Blokrådets arbejdsområde bestemmes af blokrådsrepræsentanterne.
Blokrådet er dog altid forpligtiget til
at beskæftige sig med de opgaver,
som – i henhold til gældende lovgivning og deraf afledte bestemmelser –
er pålagt afdelingsmøder og afdelingsbestyrelser, jvf. nedenfor stk. 2,
3 og 4.
Begrundelse
Formuleringen af § 4 har faktisk været problematisk lige siden lov om boligbyggeri nr. 83 af 19. marts 1975 og
resten af smøren ændrede sig ude i
virkeligheden. Med den foreslåede
ændring er vi mere ”fremtidssikrede”.
Afstemningstema:
»Grundlovens« § 4 ændres som ovenfor beskrevet.
§7 (nuværende tekst)
Ændringer eller tilføjelser til denne
grundlov skal vedtages enslydende
ved almindelig stemmeflerhed på to
efter hinanden følgende ordinære
blokrådsmøder.
§7 (forslag)
Ændringer eller tilføjelser til denne
grundlov skal vedtages enslydende
ved almindeligt stemmeflertal på to
efter hinanden følgende ordinære
blokrådsmøder.
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Begrundelse
Her er der tale om redaktionelle korrektioner, da de to ord ”stemmeflerhed” og ”stemmeflertal” har samme
betydning – dog er sidstnævnte mere
almindeligt anvendt.
Afstemningstema:
»Grundlovens« § 7 ændres som ovenfor beskrevet.
OBS! Vedtages et eller flere forslag til
ændring af »Grundloven«, optages
det/de pågældende forslag til endelig
vedtagelse på næste blokrådsmøde.
BR-sag 499.b:
Driftsregnskab 2015-16
Forslagsstillere:
KAB og Blokrådssekretariatet
Sammen med dette nummer af bladet
er udsendt et komprimeret regnskab:
et ’læse-let-regnskab’.
Bemærk! Driftsregnskabet viser et
overskud på 8.926.373 kr., som afskrives på egenfinansiering vedrørende nyt affaldssystem, ombygning af
servicecentral, nyt CTS-anlæg, LEDbelysning i parkeringsareal, udskiftning af varme- og vandmålere, 2 stk.
elevatorer og korrektioner til reguleringskonto tidligere år med 8.088.099
kr. og overført til opsamlet resultat
med 838.274 kr.
Hvis du er interesseret i et komplet
eksemplar af driftsregnskabet, kan
det hentes enten på Ejendomskontoret, i BR-sekretariatet eller på Farum
Midtpunkts hjemmeside. Du kan også rekvirere det i elektronisk form ved
at sende en mail til blokraad@farummidtpunkt.dk.
15

BLOKRÅDSSAGER
Eventuelle spørgsmål til regnskabet
kan også mailes til:
blokraad@farum-midtpunkt.dk.
Driftsregnskabet vil ikke blive gennemgået punkt for punkt på blokrådsmødet, men der kan selvfølgelig
stilles spørgsmål til afdelingsleder
Palle Rye og økonomimedarbejder
Anne Brønnum Kristensen fra KAB.
I nedenstående gennemgang redegøres for regnskabets vigtigste punkter.
I gennemgangen henvises til sidetallene i driftsregnskabet og tilhørende
noter.
SIDE 1 OG 2
STAMOPLYSNINGER
OM BEBYGGELSEN
Farum Midtpunkt havde i regnskabsåret 2015-16 1.580 boliger, heraf 26
ungdomsboliger.
Under erhvervslejemål hører lægerne,
tandlægen, Nærbiksen og Spisehuset.
Herudover er der institutioner, fællesfaciliteter, garagebure og lagerrum
mv.
SIDE 3
ORDINÆRE UDGIFTER
Nettokapitaludgifter
Ydelsen på 26.512.401 dækker ydelse
på lån på 870.398 kr. og 25.642.003
kr. er ydelse til udamortiserede lån.
Ydelsen er budgetteret til 26.514.000
kr., det vil sige en mindre udgift på
1.599 kr.
Offentlige og andre faste udgifter
Ejendomsskatterne er ca. 164.000 kr.
lavere end budgetteret. Dette skyldes
16
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mindre stigning i beregningsgrundlaget end forventet.
Vandafgiften (inkl. miljøafgift) er budgetteret til 1.250.000 mio. kr. Udgiften er ca. 262.000 kr. lavere end
budgetteret.
Renovation (inkl. miljøafgift) er budgetteret til knap 4.0 mio. kr. Udgiften
er ca. 29.000 kr. højere end budgetteret.
Forsikringer er ca. 262.000 kr. mindre.
Afdelingens energiforbrug er ca.
357.000 kr. lavere end budgetteret.
Dette skyldes bl.a. diverse energibesparende foranstaltninger på gangstrøgene og etablering af LEDbelysning i P-arealer og på gangstrøgene.
Administrationsbidrag til Furesø Boligselskab er administrationsbidraget
til KAB samt udgifter til drift af Furesø Boligselskab. Udgiften er ca.
598.000 kr. mindre end budgetteret.
Dette skyldes, at der er kommet flere
lejemålsenheder i Furesø Boligselskab.
De offentlige og andre faste udgifter
er på 31.541.956 kr. mod budgettets
32.911.000 kr.
Variable udgifter
Konto 114 – Renholdelse
Se side 10 – note 3, dækker:
1 Ejendomsfunktionærer: lønninger
til ”gårdmænd”, personalet på ejendomskontoret, andet driftspersonale
samt kommunikationsmedarbejder.
Der er også indtægter på denne kon-
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to: f.eks. refusion af løn ved sygdom
og kurser. På kontoen bogføres også
overarbejdstimer i forbindelse med
snerydning samt udgifter til sikkerhedsorganisation
og
fællestillidsmand, arbejdsskadeforsikring m.v.
2 Rengøring: dækker primært udgifter til rengøringsfirmaer, vinduespudsning mv. Besparelsen på ca.
484.000 kr. skyldes bl.a. nyt rengøringsfirma og besparelse på storskrald.
5 Traktoromkostninger: indeholder
udgifter til diesel, vejsalt, urea og
vægtafgifter. Er ca. 8.000 kr. større
end budgetteret.
8 Renholdelse diverse: udgifterne er
i lighed med tidligere år mindre end
budgetteret.
Tilbage til side 3
Konto 115 – Almindelig
vedligeholdelse
Udgifterne på konto 115 omfatter ikke-planlagte udgifter – eksempelvis
mindre snedkerarbejde, låse og nøgler, dørpumper, gulvskader mv.
Regnskabet viser i lighed med tidligere år udgifter under det budgetterede.
Konto 116 – Planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser
Udgifterne på konto 116 er afholdt af
afdelingens henlæggelser.
I 2015-2016 er der budgetteret med
32.044.000 kr. til formålet
– der er brugt 26.852.901 kr.
Konto 117 – Istandsættelse
ved fraflytning mv.
Udgifterne (B-ordning) dækkes
henlæggelser.

af
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Der er afholdt udgifter for 2.271.240
kr. til den del af istandsættelsen, som
afdelingen skal betale i fraflyttede lejligheder. Beløbet er dækket af henlæggelser.
Kontoen til indvendig vedligeholdelse
vedrører den enkelte lejligheds individuelle vedligeholdelseskonto. Kontoen
kan anvendes til male- og gulvlakeringsarbejder.
På kontoen til indvendig vedligeholdelse er anvendt 1.103.511 kr. Beløbet er dækket af henlæggelser.
Konto 118 – Særlige aktiviteter
Drift af fællesvaskeri
Udgifterne udgør 340.603 kr. mod
budgetterede 537.000 kr. Indtægterne (brugerbetalingen) har været på
855.438 kr.
Ikke alle udgifter vedrørende vaskeriet er medtaget f.eks. vand- og vedligeholdelsesudgifter. Det vil sige, at
overskuddet/nettoindtægten
på
514.835 kr. ikke er retvisende i forhold til omkostningerne ved at drive
vaskeriet.
Drift af møde- og selskabslokaler
Udgifterne udgør 75.941 kr. mod
budgetterede 70.000 kr. Lejeindtægten er på 31.801 kr.
Også her gælder det, at ikke alle omkostningerne ved at drive selskabslokalerne er udgiftsført. Det vil sige, at
underskuddet på 44.140 kr. ved at
drive selskabslokalerne angiveligt er
lidt større end anført.
Konto 119 – Diverse udgifter
Udgifterne er på 2.093.292 kr. mod
de budgetterede 2.242.000 kr.
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Kontoen dækker udgifter til beboerdemokratiet med mere. På side 12,
note 8 er udgifterne udspecificeret. I
lighed med tidligere år er diverse udgifterne mindre end budgetteret.
Konto 119-8999 Afsat til uforudsete
udgiftsstigninger – er udelukkende et
budgettal og anses for at være en buffer for eventuelle prisstigninger.
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134 Ekstraordinære udgifter udgør
3.680.309 kr.
De
ekstraordinære
udgifter
på
29.754.889 kr. er ca. 4.000.000 kr.
mindre
end
de
budgetterede
33.785.000 kr.
De samlede udgifter er på i alt
155.793.021 kr. Medtaget årets overskud er tallet 164.719.394 kr.

SIDE 4
Henlæggelser
Henlæggelserne er opsparingen til at
imødegå årets udgifter med. Opsparingens størrelse beregnes efter pris
pr. kvm.
På side 15, note 12 – er en specifikation på henlæggelserne.

SIDE 5
INDTÆGTER
Ordinære indtægter på 148.144.975
kr. er husleje for boligerne, hyblerne,
erhvervslejemål, institutioner, kældre
og garagebure mv.

på

Renteindtægterne er ca. 4.8 mio. kr.
større end budgetteret.

De samlede ordinære udgifter er på
125.038.131 kr.

Andre ordinære indtægter udgør leje
af antenneplads, som har givet os en
indtægt på 66.453 kr.

De samlede henlæggelser
186.360.768 kr.

er

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder er 895.262 kr. mod
budget på 896.000 kr.
126 Afskrivning på forbedringsarbejder er lidt højere end budgetteret.
127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader er ca. 15.000.000 kr. lavere.
129 og 130 Tab ved fraflytning og
lejeledighed er delvis dækket af henlæggelser, idet der er en direkte udgift
på 1.065.853 kr. på tab ved lejeledighed.
131 Renteudgifter
6.223.238 kr.
18

beløber

sig

til

Med indtægterne fra vaskeriet, selskabslokalerne og indsamling af indkøbsvogne kommer de ordinære indtægter op på 155.598.124 kr., hvilket
er ca. 431.000 kr. mindre end budgetteret.
Med de ekstraordinære indtægter
9.121.270 kr. – bl.a. tilbagebetaling
af ejendomsskatter tidligere år inkl.
renter – kommer indtægterne op på
164.719.394 kr.

SIDE 6-8
Aktiver og passiver – et øjebliksbillede
af Farum Midtpunkts økonomi.
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SIDE 9-15
Note-apparat. Der er i gennemgangen
henvist til noterne.
SIDE 27
Oplistet oversigt over konti med afvigelser.
VEDHÆFTET LANGTIDSBUDGET
Her kan man følge udviklingen gennem de næste ti år.
Huslejekonsekvenser:
Huslejekonsekvenser: Ingen – de har
fundet sted for mere end et år siden.
Afstemningstema:
Blokrådet tager driftsregnskabet for
2015-2016 til efterretning.
BR-sag 499.c: Renovering af loftet i
Genbrugsen
Forslagsstiller: Genbrugsgruppen
Der er nu samlet en gruppe på 7 beboere, som har som mål at starte
Genbrugsen op igen. Vi vil selvfølgelig
gerne være flere. Derfor afholder vi,
som beskrevet andetsteds i bladet,
endnu et møde, hvor interesserede
kan komme og tale med os.
Men gruppens lyst til at komme i
gang er stor. Derfor var gruppen samlet lørdag den 12. november for at
rydde Genbrugsens lagerrum i Pniveauet.
Men Genbrugsens lokale oppe på
gangstrøget trænger ganske voldsomt
til en opfriskning, så det bliver hyggeligere at komme i Genbrugsen både
for de aktive og for kunderne.
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Normal istandsættelse omfatter maling af vægge og istandsættelse af
gulv. Dette arbejde kan afholdes over
den normale drift. Men herudover
trænger loftet også til en modernisering. Lofterne består af plader af
stenuld, som er limet op på betonloftet og lukket med en sort maling. Den
form for lofter holder ikke evigt, og
regnes i dag for ikke for brugbare.
Driften har indhentet tilbud på opsættelse af et nyt loft samt den tilhørende ændring af loftbelysning.
Løsningsforslag
Loft arbejdet omfatter opsætning af
skinnesystem. Opsætning af Ecophon
loft bestående af 60 x 60 plader
20mm Focus A T24.
El arbejder omfatter: Nedtagning og
bortskaffelse af de nuværende installationer. Opsætning af nye installationer, samt 10 stk. LED armaturer 60
X 60 som nedlægges i det nye lofts
skinnesystem. Armaturerne fordeles
med 5 armaturer i 2 rækker.
Huslejekonsekvenser:
Den samlede pris med moms udgør
84.425 kr. Driftslederen og vores
økonomimedarbejder i KAB foreslår,
at udgifterne kan afholdes nu, men
indarbejdes i det kommende budget.
Hermed undgås at Genbrugsen ligger
stille et halvt år.
Beløbet vil belaste det kommende
budget med 5,44 kr. pr måned over et
år for en stor lejlighed samt 2,28 kr.
pr. måned for en lille lejlighed.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager at renovere loftet i
Genbrugsen som beskrevet i ovenstående Blokrådssag.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 498 3. NOVEMBER 2016

1. Godkendelse af dirigent
(Tove/BR-FU)
2. Godkendelse af dagsorden
(Godk. u/bemærkn.)
3. Godkendelse af referat fra oktober 2016
(Godk. m/bemærkn.)
Godkendelse af referat af ekstraordinært
blokrådsmøde 23. august 2016
(Godk. u/bemærkn.)
4. Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
(afstemning:)
a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
(Michael: 24/6/0,
Thomas: 29/0/1)
b. Ændring af Forretningsorden § 16: Bemanding og valgperiode i BRFU
(27/2/2)
6. Eventuelt
STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Gerd
Martha
Tove
Elsemarie
C
Hannelore
12 & Morten
13
Hans
14
Hanni
Ingvar
15
Anne
Sophie
16
Lis
Erik
24
Thomas
25
Inge
32
Leif

Adresse
206B
205B
201B
202B
7E
38 2.S
38 2.R
55E
55E
75D
72E
80F
80F
143F
155C
242B

Blok Navn
33
Erling
Inge
35
Maiken
36
Michael
41
Merete
Bo
42
Niels
Jørgen
43
Henrik
Camilla
44
Mogens
Tove
45
Stig
46
Michael
Michael

Adresse
262A
262A
287E2
294D
401A
401A
414F
410F
428D
424F
437A
431D
449A
451A
452D

Gæster:
Der var ingen gæster på mødet.
Uden stemmeret:
Palle/EJK

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

uden

3. Godkendelse af
referat fra oktober 2016
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger:

med

Maiken/287E2 lod en rosende bemærkning falde til referenten ved
møde 497 for et godt referat.
Palle/EJK henviser til, at der på s. 27
i referatet står Dansk Rengøringsservice under punktet rengøring af indre
gangstrøg, der mentes dog Dansk
Service Rådgivning.
Godkendelse af referat fra ekstraordinært BR-møde d. 23. august
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Der var ingen gæster på dette møde.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret
Rengøring
Palle/EJK orienterer (med brug af
endnu et fint diasshow) om status på
rengøring. Det går stadig fremad med
rengøringen af trappereposerne – også vurderet ud fra antallet af klager.
Gulvene i Birkhøjterrasserne kommer der også færre klager på end tidligere. Som nævnt ved sidste blokrådsmøde har der været kørt et forsøg
i et prøveområde i Blok 41. Gulvet i
prøvefeltet er blevet ”0-stillet”, og det
ser ud til, det holder. Driften har hentet tilbud hjem på ”0-stilling” af hele
gulvet i blokken, og det vil blive brugt
som referencegulv gennem vinterperioden. Hvis det viser sig, at det er nok,
at det er blevet gjort denne ene gang,
så vil det være en blokrådssag til
budgettet. Hvis det derimod viser sig,
at det skal gøres efter vinteren hvert
år, så er det en anden sag. Palle op-

fordrer til, at der ikke tages nogen
beslutning omkring det, før man har
set, hvordan det går med referencegulvet i Blok 41.
Bo/41 fortæller, at de netop har haft
en arbejdsweekend i blokken, hvor de
kunne se, at det gjorde en gevaldig
forskel at støvsuge gulvet. Derfor opfordrer han til, at rengøringsselskabet
også skal støvsuge gulvet, inden det
bliver vasket.
Palle/EJK oplyser, at det faktisk er en
del af aftalen, at rengøringen skal
støvsuge gulvet i Birkhøjterrasserne.
Eftersom der er en del i salen, der tilkendegiver, at dette ikke sker, lover
Palle at tjekke op på det.
Michael/452D fortæller, at de i Blok
46 for et år siden i forbindelse med
rengøringsdag håndskurede to grå
felter. Der gik ikke ret lang tid, før de
lignede de andre felter igen. Derfor
spørger han til, hvad ”0-stilling” er,
og om garantien kan dække noget,
hvis det viser sig ikke at virke.
Palle/EJK forklarer at ”0-stilling” vil
sige, at der bliver brugt en hvid diamantrondel, og derefter bruges en
vaskepolish. Med hensyn til spørgsmålet om garanti, så har han talt
med Bente Heltberg om, om det er et
rådgiveransvar, eller om ansvaret
kunne ligge ved entreprenøren. Det er
ikke helt ligetil, idet gulvet er lavet
som bestilt, hvorfor ansvaret ikke ligger ved entreprenøren. Palle forklarer,
at Bente tvivler stærkt på, hvorvidt
ansvaret påhviler rådgiver.
Thomas/143F spørger til om driften
får lagt ”0-stillingen” ind i det kommende budget, så beboerne kan få
mulighed for at tage stilling til det.
Han mener ikke, at man kan vente
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med at evaluere til efter vinter, da
midlerne, i fald de bliver nødvendige,
da ikke vil være der.
Palle/EJK gentager, at det er en mulighed at sætte et beløb af (ca.
100.000) via en blokrådssag til ”0stillingen”, men hvis det viser sig, at
det skal foretages hvert år, så skal
der rejses en blokrådssag igen. Alternativt kunne man lægge 100.000 til
side hvert år, og så få en huslejestigning som ikke er nødvendig.
Thomas/143F forslår, at de til næste
år vurderer, om de vil bruge pengene
på en evt. ”0-stilling”. Hvis pengene
bliver reserveret, foreligger muligheden for dette, men den mulighed er
der ikke, hvis pengene ikke er reserveret.
Michael/452D kommenterer, at det
vel ikke er en blokrådssag, hvis det
skal foregå hvert år, men at det derimod må ligge på budgettet under
vedligeholdelse.
Malerturnus
Palle/EJK orienterer om, at det i indeværende budgetår er Birkhøjterrasserne og blok A, der står for tur. Det
er dog ikke så lang tid siden, at
Birkhøjterrasserne er taget i brug efter PCB-sagen, og derfor er det heller
ikke lang tid siden, at der er blevet
malet. Derfor har driften besluttet
kun at male, de områder, der trænger. Den normale turnus kører over
fem år, og derfor giver det ikke mening at male noget op, der er blevet
malet for et par år siden. Det økonomiske overskud, som dette fører med
sig, vil blive anvendt på de hoveddøre
(til lejlighederne), der trænger. Herefter kører malerturnussen over i blok
A. Dette vil ikke medføre, at blokke
kommer til at fremstå som umalede.
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Rotter
Palle/EKJ forklarer, at rotter er et
problem på landsplan – og dermed
også i Farum Midtpunkt. De fleste
rotter i Farum Midtpunkt er overfladerotter, som holdes i live af affald,
hundelort og andre godter. Driften er
i et godt samarbejde med kommunen,
og de følger den rottehandlingsplan,
som foreligger i kommunalt regi.
I nordenden af Blok 25 har der været
et stort problem, da der har været
rotter indenfor i 2-3 lejligheder. I en
af lejlighederne boede der også små
børn, hvorfor driften i går pga. sundhedsfare har fået et påbud, om at familien i lejligheden skulle genhuses.
Familien er blevet genhuset dags dato.
For at finde ud af, hvordan rotterne
kom ind, blev der lavet røgprøver,
men man fandt ikke brud på kloakkerne. Derfor tror man, det er overfladerotter, der er kommet ind via
kattehegn eller udluftningskanaler.
Dette kommer til at få en økonomisk
konsekvens for Farum Midtpunkt, da

Sæt lys på hunden i den mørke tid
Bladudvalget

… og også gerne lys på hundesnoren.

driften har fået et påbud om at lukke
udluftningskanalerne (hvilket er blevet gjort) så der ikke kommer rotter
ned – indtil videre gælder påbuddet
Blok 25. Driften har oprettet en sag
på det, så de kan følge, hvad omkostningerne bliver.
Erik/80F fortæller, at han på vej til
dagens blokrådsmøde så en af de gode rotter – den var død.
Hjertestarter
Palle/EJK fortæller, at der er indhentet tilbud på hjertestartere, som sendes til Furesø Boligselskab, der skal
tage stilling til, om det er nok med to
hjertestartere, eller om der er økonomi til en ekstra. Han forklarer desuden, at Inge/BR-FU arbejder på at
indhente tilbud om førstehjælpskursus – evt. finansieret af Trygfonden.
Michael/46 fortæller, at der var en
på deres husmøde, der havde undersøgt en masse om hjertestartere, og
at hun gjorde opmærksom på vigtigheden i, at hjertestarterne både skal
kunne bruges på børn og voksne.
Hun anbefalede en fra hjerteforeningen, som kunne anvendes både på
børn og voksne.
Effektivisering af arbejdsgange
Palle/EJK fortæller om et nyt tiltag,
der er blevet lavet på hjemmesiden i
form af medarbejder login. Alle medarbejdere er udstyret med smartphones, så de via deres login, kan finde
den information, de skal bruge i deres
hverdag, hvis de skifter blok, arbejdsområde eller lignende. Tanken er, at
det skal skabe et løft i kvalitet som i
fleksibilitet.
Den Grønne Plads
Driften kan orientere om, at arbejdet
med den Grønne Plads er ved at nå
sin ende. Der var aflevering af projektet d. 2. november 2016. Der er et par

mangler, der vil blive rettet med det
samme samt nogle mangler ved jordarbejdet og belægning, der vil blive
udbedret i foråret 2017.
Berit/38 2.S spørger, om der ikke tidligere var en aflukket kant i de udskårne huller i hegnet.
Palle/EJK forklarer, at han dags dato
har hørt, at der ikke er en aflukning i
de udskårne huller. Driften har
vendt, om der kan laves en profil indvendigt, så afslutningen bliver pæn –
der arbejdes på sagen.
Gamle cykelrum
Næsten alle de gamle cykelrum under
blokkene ved Paltholm- og Bybækterrasserne er ved at være færdige, så de
står snart klar, dels til udlejning dels
til brug af driften.
Infoskærme
I samarbejde med North Star er Palle
og Maiken ved at få tilpasset det system/de skabeloner, som skærmene
skal køre efter.
Telefontid lukket
Telefontiden på ejendomskontoret er
lukket fredag d.4. november grundet
møde.
Sam Production
Grundet visitationszonen i Farum
Midtpunkt, har Sam Production fået
forbud af politiet mod at filme, hvorfor optagelserne ikke bliver aktuelle.
Gerd/206B spørger til, hvem der indenfor politiet har givet forbuddet.
Hun mener ikke, at de uden videre,
på trods af visitationszonen, kan give
forbud mod at filme.
Palle/EJK fortæller at visitationszonen blev indført efter alt var aftalt
med filmselskabet. Filmselskabet rettede selv henvendelse til politiet, fordi
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de skulle filme bl.a. skudepisoder
udenfor. Politiet kunne ikke garantere
for deres sikkerhed, og derfor valgte
selskabet ikke at filme i Farum Midtpunkt.
Gerd/FURBO oplyser, at hun har møde med politidirektøren dagen efter,
og at hun vil rejse problematikken
der. Hun mener, at en sag i den dur
kan være vanskelig for Farum Midtpunkt, da den kan have store konsekvenser for Farum Midtpunkts fremadrettede ry.
Natteravnene
BR-FU har været i kontakt med Natteravnene i Farum. De har meldt tilbage, at status på deres forening på
nuværende tidspunkt er, at de mangler frivillige, og at det derfor ikke bliver til ret mange ture. De lægger op til
at rekruttere frivillige fra Farum
Midtpunkt, som kunne gå turene.
Thomas/143F foreslår, at der kunne
lægges en notits om ovenstående i
»Midtpunktet« med kontaktinformationer til Natteravnene i Farum.
(Se side 5)

lige lokaler hører under driften. Hun
mener ikke, det er noget, der skal søges om, men at det selvfølgelig skal
ind i budgettet, da det ikke er omkostningsfrit. Gerd forklarer, at der
tidligere er blevet udført vedligeholdelse i Varmestuen.
Mødetider mellem drift og udvalg
BR-FU appellerer til, at alle udvalg,
der ønsker, at driften deltager i møderne, såfremt det er muligt, afholder
møderne i dagstimerne (eller i umiddelbar forlængelse af endt arbejdsdag). Tanken er, at mødet ofte kan
gennemføres, selvom alle udvalgsmedlemmer ikke er repræsenteret.
Gerd/206B minder om, at det altid
har været en regel, at møder så vidt
muligt afholdes indenfor arbejdstiden.
Kommende budgetmøde
Dato for kommende budgetmøde er d.
9. januar 2017, og deadline for indgivelse til blokrådssekretariatet for
budgetønsker er d. 14. november
2016.

Tove/BR-FU supplerer, at Gerd har
opfordret BR-FU til at tale med driften om, om pengene skal rejses, eller
om de kan indgå under drift. BR-FU
finder ud af, hvordan økonomien ser
ud, så en eventuel udgift vil kunne
komme med i kommende budget.

Ny politik for KAB’s håndtering
af trusler og voldsepisoder
Politikken er udarbejdet som følge af,
at medarbejdere i KAB og boligorganisationerne undertiden udsættes for
vold eller trusler. Politikken er udarbejdet med særligt fokus på vigtigheden af at forebygge trusler og vold.
Politikken angiver også, at der kan
ske en politianmeldelse af forholdet,
og at det vil have konsekvenser for
den truende eller voldelige beboer
(der er et link til dette under nyheder
på hjemmesiden).

Gerd/206B understreger, at det hun
sagde til BR-FU, og som stadig er
hendes klare overbevisning er, at vedligeholdelsen af offentlige/halv-offent-

Rygepolitik indbefattet e-cigaretter
Der er i juni 2016 sket en ændring i
rygelovgivningen. Ændringen indebærer, at arbejdsgiveren skal have en

Lokalerne i Nygaardterrasserne
215 (nuværende Seniorklub)
BR-FU rejser i det nye år en blokrådssag omhandlende tildeling og
istandsættelse af lokalerne.
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rygepolitik, også for e-cigaretter. KAB
har ændret den nuværende rygepolitik herefter, således at e-cigaretter er
ligestillet med almindelige cigaretter.
Det betyder, at rygning af e-cigaretter
ligesom almindelige cigaretter kun
kan foregå udendørs eller i dertil indrettede rygebokse (der er et link til
dette under nyheder på hjemmesiden).
Skriftligt mandat til periodeforlængelse for siddende BR-FUmedlem mer (jf. BR-sag 498.b)
For at BR-sag 498.b kan effektueres,
kræver det, at de nuværende medlemmer af BR-FU får skriftligt mandat på husmøderne til forlængelse af
funktionstiden fra 12 til 18 måneder.
Tove/Dirigent venter med punktet/
meddelelsen ovenfor, indtil Blokrådssagen er på. Der springes derfor direkte til punkt 4.c.
4.c Andre udvalg
Bolignetudvalget (BNU)
Michael/BNU fortæller, at de er i afslutningsfasen for offentliggørelse af
EU-udbuddet til ny internetleverandør. Samarbejdet med KABs projektleder og rådgiver har været utilfredsstillende, idet de ikke overholder

Husk cykellygterne i den mørke tid
Bladudvalget

… og kør ikke for hurtigt. Der kan
være glat – især om morgenen

deadlines og aftaler. BNU kæmper
hårdt for at få det igennem, men de er
bekymrede for, at det kan påvirke
EU-udbuddet negativt.
Bladudvalget (BU)
Berit/BU informerer om, at »Midtpunktet« nu ligger på hjemmesiden
tilbage fra slutningen af 2008.
Økonomiudvalget (ØU)
Hans/ØU fortæller, at der er dannet
en gruppe på 6 mennesker, som skal
være med til at få startet Genbrugsen
op igen. Lørdag d.12. november tømmer de lokalerne, og han opfordrer til,
at man dukker op, hvis man vil give
en hånd med. Desuden opfordrer
Hans til, at flere melder sig ind i
gruppen, da de mangler hænder.
KAB-konference
Hans/38 2.R, fortæller, at han, Berit
og Erik deltog i konferencen. Temaet
for konferencen var ”Velfærd i forandring – KAB-fællesskabet i udvikling”.
Konferencens første dag handlede
om den almene boligsektors rolle i
velfærdsstaten, og i hovedtræk bestod
programmet af:
1. Oplæg ved Kristian Weise, direktør
for tænketanken Cevea om, hvilke
udfordringer velfærdsstaten står
overfor, og hvordan den almene
sektor spiller ind i udfordringerne
set i forhold til fællesskab og
sammenhængskraft.
2. Oplæg ved Mattias Tesfaye, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og Benedikte Kiær, konservativ borgmester i Helsingør Kommune om velfædsstatens udfordringer og perspektiver set fra hhv.
folketingspolitiker og borgmester
samt efterfølgende debat.
3. Oplæg ved Jens Elmelund om,
hvilken betydning udviklingen af
velfærdstaten har for KABfællesskabet.
4. Workshops
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Der var fire forskellige workshops, og
Hans valgte workshoppen med titlen
”Pas på huslejen”. I korte træk handlede den om, hvilken betydning kontanthjælpsloftet har for afdelingerne i
form af huslejerestance. I forlængelse
af dette har regeringen nedsat en effektiviseringsenhed, da der indtil
2020 skal spares 1,5 mia. i den almene sektor, hvilket svarer til en besparelse på 8,2 % i afdelingen Farum
Midtpunkt. KAB har i den forbindelse
lavet en såkaldt 360 graders analyse,
der kan understøtte afdelingernes arbejde, så man kan holde huslejen nede. Besparelserne skal laves på de
ting, som beboerne har indflydelse
på. Hans fortæller, at KAB kom med
et forsigtigt gæt på, at man ved 360
graders undersøgelsen kan hente op
til halvdelen af besparelsen.
Berit/38 2.S har været på en af de
andre workshops og vil gerne fortælle
om den, men det bliver besluttet i salen, at det ikke bliver et punkt på dette møde, da der er meget på programmet, og tiden derfor ikke er til
det. Der opfordres derimod til, at det
kommer op på næste møde eller sættes i »Midtpunktet« som artikel.
Jørgen/410F spørger Hans, om der er
nogle artikler eller andet fra seminaret.
Hans/38 2.R svarer, at flere af indlæggene vil blive lagt ind på KABs
hjemmeside.
Michael/451A spørger til, om de 8 %,
som Hans omtalte, er en besparelse
om året, eller om det er i alt. Michael
spørger også til, om 360 graders undersøgelsen er iværksat, og om det er
iværksat af KAB eller af ØU.
Hans/38 2.R forklarer, at besparelsen
er op til 2020, og at det er KAB, der
laver 360 graders undersøgelsen.
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5. Blokrådssager
BR-sag 498.a: Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
Tove/dirigent henstiller til, at de to
kandidater bliver valgt med akklamation, da der netop er to pladser.
Dette afstedkommer uenighed fra salen, da det tilkendegives, at man også
kan undlade at stemme.
Stig/449A supplerer, at hvis der bare
er én person, der forlanger skriftlig
afstemning, så skal det afholdes.
Der er imidlertid ingen, der kræver
skriftlig afstemning, så den forløber
ved håndsoprækning.
Ved denne afstemning var der kun
mødt 30 stemmeberettigede op, hvilket fremgår af det samlede antal
stemmer nedenfor.
Afstemning
Michael vælges med 24 stemmer for,
6 imod, 0 undlod at stemme.
Thomas vælges med 29 stemmer for,
0 imod, 1 undlod at stemme.
Maiken/287E2 undrer sig over, hvorfor der er nogle blokke, der stemmer i
mod, når kandidater stiller op til frivilligt arbejde. Hun spørger blokkene,
om de kan give en forklaring.
Der kommer et par tilkendegivelser i
salen på, at det er en beslutning, der
ligger på husmødet, som man ikke
behøver at oplyse blokrådet om.
Michael/452D kommenterer, at han
ikke synes, det er et spørgsmål, der
skal stilles, fordi det er en del af
stemmeprocessen, og at det derfor er
hemmeligt. Han uddyber, at man måske kunne spørge til en generel holdning til frivilligt arbejde.

BR-sag 498.b: Ændring af Forretningsorden § 16: Bemanding og
valgperiode i BR-FU

Ændringsforslag fra Blok 12
På linje med artiklen i MP498, side
16, mener Blok 12’s husmøde ikke, at
Blokrådet kan vedtage forslag med
tilbagevirkende kraft. De på nuværende tidspunkt valgte medlemmer af
BR-FU samt det kommende medlem
fra Blok 43 er alle valgt for en periode
på 12 måneder, og en udvidelse af
valgperioden kan derfor kun gælde
fremtidige medlemmer af BR-FU.
Vores forslag er som konsekvens heraf, at udvidelsen af valgperioden foretages efter følgende plan:
Blok 44 fratræder efter 12 mdr.:
30.11.2016
Blok 43 sidder i 12 mdr.:
01.12.2016 – 30.11.2017
Blok 32 fratræder efter 12 mdr.:
28.02.2017
Blok 31 sidder evt. i 15 mdr.:
01.12.2016 – 28.02.2018
Blok 14 fratræder efter 12 mdr.:
31.05.2017
Blok 12 & 13 sidder i 18 mdr.:
01.12.2016 – 31.05.2018
Blok 25 fratræder efter 12 mdr.:
31.08.2017
Blok 24 sidder i 18 mdr.:
01.03.2017 – 31.08.2018
Blok 42 sidder i 18 mdr.:
01.06.2017 – 30.11.2018
Blok A sidder i 18 mdr.:
01.09.2017 – 28.02.2019
Såfremt Blok 31 har mulighed for det,
kan blokkens husmøde vælge et medlem til BR-FU fra 1. december 2016
for 15 måneder. I så fald kan BR-FU
allerede være oppe på 6 medlemmer
fra denne dato, men ellers vil det være fuldtalligt fra 1. marts 2017.

Afstemningstema:
Udvidelsen af valgperioden i BR-FU
sker ved nyvalg efter ovenstående
plan, således at de fremtidige skiftedatoer bliver:
Blok 16-11 & C: 1. december
Blok 26-21 & B: 1. marts
Blok 36-31 & A: 1. september
Blok 46-41 & A: 1. juni
Afstemningstemaet medfører en ændring af Blokrådets Forretningsorden
§ 16, stk. 2.
Tove/BR-FU og dirigent ved mødet
forklarer, at BR-FU appellerer til, at
man stemmer for BR-sag 498.b. Hun
understreger, at der ikke er tale om
lovgivning med tilbagevirkende kraft,
da alle nusiddende medlemmer samt
kommende medlem fra Blok 43 allerede har fået godkendt en forlængelse
af deres valgperiode. Hun foreslår, at
der holdes en summepause, inden
der stemmes om ændringsforslaget.
Berit/38 2.S vil gerne have lov til at
argumentere for ændringsforslaget,
inden der holdes summepause.
Thomas/143F efterlyser en forklaring
på Forretningsudvalgets indstilling til
rækkefølgen af ændringsforslag. Som
han ser det, er der to ændringsforslag.
Tove/BR-FU forklarer, at der har været en fejl i ordlyden af blokrådssag
498.b i bladet, hvorfor den foreligger
som løsark på mødet i redigeret form.
Michael/452D spørger til kommende
valgprocedure. Altså først summepause, derefter en forholdsvis kort
debat, hvorefter der er afstemning.
Tove/dirigent kan oplyse, at det er
korrekt forstået.
Stig/449A har selv siddet i Forretningsudvalget og undrer sig over,
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hvad alle de nye medlemmer skal lave.
Tove/BR-FU forklarer, at der dels er
mange møder, og at alle ikke altid har
mulighed for at deltage, dels er der
mange opgaver – herunder mange
udvalg der skal følges op på.
Michael/452D mener, at debatten,
som Stig tager op, burde være diskuteret til bunds på nuværende tidspunkt, eftersom det har været oppe
på omkring fire møder.
Kirsten/34F gør opmærksom på, at
det ofte har været svært at rekruttere
medlemmer til Forretningsudvalget,
og det mener hun ikke har været en
del af diskussionen. Kirsten ser ikke
et problem i at prøve noget nyt – man
kan jo altid gå tilbage til det gamle,
hvis det nye ikke virker.

Tove/dirigent kalder folk tilbage fra
summepausen. Hun spørger forsamlingen, om der er stemning for, om
ændringsforslaget skal gennemgås,
eller om de kan gå direkte til afstemning.
Da der ikke er enighed i salen om at
man går direkte til afstemning, foreslår Michael/452D om det var en idé
at tage et par indlæg om emnet, inden der stemmes.
Thomas/24 kunne godt tænke sig at
høre Blok 12’s motivation for ændringsforslaget.
Tove/dirigent foreslår, at der stemmes nu, da det var det, der blev aftalt
inden pausen.
Kirsten/34F fastholder, at hvis der er
nogen, der har kommentarer, så har
de ret til at blive hørt.

Berit/12 understreger, at ændringsforslaget ikke er stillet for at så tvivl
ved, om der skal foretages en udvidelse af Forretningsudvalget samt
funktionsperioden eller ej – det går
udelukkende på, at man ikke lovgiver
med tilbagevirkende kraft. Berit mener, det er en principiel sag.

Jørgen/410F mener, at Berit skal have lov til at fremlægge forslaget fra
Blok 12.

Gerd/A har ikke været til husmødet,
men hun ved, at man i blokken er
uforstående overfor, at der ikke er et
tema, der går på at bevare den eksisterende struktur. Gerd mener, at
mange har fået det indtryk, at man
kun kunne sige ja eller nej til den forelagte ændring.

Michael/452D synes heller ikke, der
er grund til at fremlægge forslaget
igen, men derimod, at en debat om
det kunne være en idé. Han mener,
det ville være ærgerligt at gå til en direkte afstemning, uden at man får
mulighed for at høre de holdninger,
der måtte være.

Anne/75D forklarer, at hvis man gerne vil beholde den nuværende struktur, så stemmer man bare nej til begge forslag – det kræver ikke et afstemningstema.
Og så er der summepause!
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Lis/80F synes ikke, der er grund til,
at Berit fremlægger ændringsforslaget, da det blev gjort på sidste blokrådsmøde.

Berit/38 2.S/12/forfatter til artiklen i
»Midtpunktet« forklarer igen, at ændringsforslaget ikke går på at forhindre en udvidelse af Forretningsudvalget og valgperioden, men at det udelukkende går på, at man ikke lovgiver

med tilbagevirkende kraft. Og det
mener hun, man gør, hvis man vedtager Blok 14’s forslag.

Afstemning 2
Det oprindelige forslag vedtages med
følgende stemmefordeling: 27/2/2

Michael/Blok 46 fortæller, at de i
blokken har haft en diskussion om
Blok 14’s forslag samt om de ændringsforslag, som de forestillede sig
ville komme, og deres holdning var
helt klart, at man sagtens kan lovgive
med tilbagevirkende kraft, da dette er
blevet gjort mange gange før. Desuden mener blokken, at i kraft af, at
debatten har gået på at få videreført
den viden, som BR-FU oparbejder,
hvorfor det må være oplagt, at de, der
allerede har erfaringen, får forlænget
perioden.

6. Eventuelt
Michael/46 er blevet gjort opmærksom på, at en del af vedligeholdelsesplanen for lavtagene består i, at de
skal gødes en gang årligt (specielt
dem i Birkhøjterrasserne). Han spørger driften, om dette er korrekt, og i
så fald om det er udført efter planen.

Thomas/24 kan følge både Michaels
og Berits argumenter. Han mener, at
det i udgangspunktet er en uskik at
lovgive med tilbagevirkende kraft –
især når man nu på forhånd er blevet
gjort opmærksom på problemstillingen.
Hannelore/7E refererer til, at der tidligere er blevet lovgivet med tilbagevirkende kraft i forbindelse med ændringen af et årligt beløb der skulle
betales i Seniorbofællesskabsforeningen.
Inge/155C gør forsamlingen opmærksom på, at alle, der sidder i BR-FU,
har opbakning fra deres husmøder
om at forlænge funktionstiden, og der
er afleveret referater til Maiken/blokrådssekretær, hvoraf det fremgår.
Tove/dirigent konstaterer, at der ikke
er flere, der vil sige noget, så nu
stemmes der.
Afstemning 1
Blok 12’s ændringsforslag forkastes
med følgende stemmefordeling:
7/21/3

Palle/EJK svarer, at han ved, der har
været drøftet noget omkring gødning
af lavtage. Han ved dog også, at det
ikke er blevet udført – han er usikker
på, om det er et krav, der foreligger,
men det vender han tilbage med.
Jacob/161B fortæller, at gavldørene
(Syd og den ved nr. 160) i Blok 26 enten ikke lukker ordentligt i eller
smækker i med et brag. Han spørger
til, om der kan gøres noget ved det?
Palle/EJK fortæller, at driften kigger
på det. Gavldørene er dog generelt
gamle og trætte, og netop derfor har
han haft et ønske om, at de kom med
i projektet om de indre gangstrøg.
Maiken/35 spørger Palle, om de også
kan kigge på dørene i Blok 35, da de
heller ikke lukker ordentligt. Desuden
har Blok 35 vedtaget på husmødet, at
de vil have overvågning på deres
yderdøre. Hun opfordrer til, at folk,
som bor i de blokke, der allerede har
fået dette etableret, henvender sig til
hende efter mødet, så hun kan høre
om deres erfaringer.
Erling 33 kommenterer også på larmende døre i blokken.
Palle/EJK opfordrer til, at man henvender sig på ejendomskontoret, så
kan man være sikker på, at det bliver
udført.
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Maiken/287E2 opfordrer i forlængelse
af et tidligere stillet spørgsmål til, at
man på husmøderne tager en debat
omkring frivilligt arbejde – herunder
hvordan man kan støtte og bakke op
om det i Farum Midtpunkt, og at det
derefter bliver et debatpunkt på et
blokrådsmøde.
Desuden efterlyser hun en status på
en ny skraldeordning, som tidligere er
blevet omtalt.
Palle/EJK svarer Maiken, at han går
ud fra, at det er det affaldsforsøg, der
har været tale om, som Maiken refererer til. Det er ikke startet op endnu,
da det er blevet udskudt som følge af
andre projekter, der skulle færdiggøres. Umiddelbart inden Frank Carlsen stoppede, rykkede han Vestforbrændingen for nyt i sagen. Pt. er
projektet i status quo – der blev orienteret om det på sidste organisationsbestyrelsesmøde.
Thomas/FURBO forklarer, at man
snakkede om, at faciliteterne på genbrugspladsen er blevet bedre, hvorfor
det måske kunne være en fordel, at
man afleverer der, fremfor at etablere
en opsamlingsplads på vendepladserne. Han formoder, at det er noget afdelingen skal ind over – højst sandsynlig TMU (Teknik-/Miljøudvalget).
Gerd/FURBO gør opmærksom på, at
referaterne for møderne i organisationsbestyrelsen er offentligt tilgængelig, og at de findes i Servicecentralen.
Stig/449A appellerer til hele Farum
Midtpunkt, at man ikke lukker fremmede ind i opgangene samt husker at
få lukket dørene ordentligt. Han har i
sin blok oplevet, at der er uvedkommende, der opholder sig i de indre
gangstrøg. Efter dialog med dem,
kontaktede han politiet, som gennemgik området efterfølgende.
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Stig/45 fortæller, at de har fundet ud
af, at fem ungarere har brugt deres
motionsrum til at sove i. Beboerne
ved ikke, hvordan de er kommet ind,
derfor skal blokken afgøre, om de
skal skifte nøglesystemet til deres
motionsrum ud.
Michael/46 råder Blok 45 til at blænde rummet mindre af, så man bedre
kan se ind udefra.
Bo/Blok 41 spørger til, hvornår fartbumpene (alias skildpadderne) bliver
etableret. Han synes, der bliver kørt
meget hurtigt på stamvejene.
Palle/EJK informerer om, at det snart
burde ske.
Henrik/43 synes, det er ærgerligt, at
man i forbindelse med kabelnedlægning har gravet i de nyasfalterede
stamveje
ved
Birkhøjterrasserne.
Derudover opfordrer blokken til, at
der i kommende budget udvises økonomisk mådehold, så huslejen kan
blive holdt nede.
Michael/451A stiller spørgsmålstegn
ved antallet af blokrådsmøder. Han
synes ikke, der har været de store
ting på dagsorden på de sidste mange
blokrådsmøder, og i lyset af, at det
har været svært at rekruttere folk til
BR-FU, mener han, at man skulle
overveje antallet af møder.
Maiken/287E2 undrer sig over, at 1års gennemgangen skal foregå over
flere dage. Hun ser det som et problem i forhold til arbejde og dyr i
husstanden.
Gerd/206B siger som svar til Maiken,
at det ikke er muligt at koordinere det
bedre, da arbejdstiden for det, de forskellige håndværkere skal lave, varierer.

Erling/262A kommenterer på det store antal af beboere, der benytter Parealet som gangstier. Han forklarer,
at det er veje, og at man derfor ikke
bør gå der. Han opfordrer til, at der
kommer noget om det i »Midtpunktet«.
Bo/401A svarer Erling, at der faktisk
ikke længere er den skarpe opdeling i
forhold til, hvor man må gå, og hvor
man ikke må gå. Det er sket i forbindelse med Miljøprojektet, idet der er
blevet lavet åbninger mv.
Berit/38 2.S forklarer, at udviskningen af, hvor man har hhv. blød og
hård trafik, allerede skete da molokkerne blev etableret. Hun tror også,
det skyldes, at mange gående samt
cyklister tror, at adgang sker via
stamvejene.
Berit/BU supplerer ovenstående med,
at hun sætter noget om det i kommende nummer af »Midtpunktet«.
(Se side 11)
Michael/452D kommenterer, at han
husker, at de var nogle stykker, der
desværre for sent i forhold til Miljøprojektets vedtagelse påpegede problematikken i det mindre tydelige
skel mellem gående og kørende trafik.

Blok 46 oplever, at deres ofte er overfyldt.
Camilla/424F oplever, at cyklister
kører uden lys på stierne og spørger
Berit/BU, om hun vil lave et indlæg
til »Midtpunktet« om, at der skal lys
på cyklerne, så fodgængere kan se
dem.
Inge/155E og cyklist med lys på, opfordrer ligeledes hundeejerne til at
have lys på hunde samt hundesnore.
Maiken/35 fortæller om et problem
med børn i blokken, der i høj fart
cykler ind igennem blokken – hun
spørger til andres erfaringer.
Gerd/206B opfordrer Maiken til at
finde ud af, om børnene bor i blokken. Hvis dette er tilfældet, så kan de
indkalde forældrene til husmøde om
børnenes adfærd. Desuden kan der
sættes skiltning op i blokkene om det.
Hvis dette ikke hjælper, kan KAB
kontaktes.
Tove/dirigent takker for den livlige
debat under Eventuelt samt for god ro
og orden.

Gerd/206B fortæller, at der alle dage
har været fodgængere i P-niveauet. I
forbindelse med Miljøsagen blev det
diskuteret, hvor et argument var, at
det evt. kunne medføre, at bilisterne
lærte at køre mere forsvarligt.
Erik/80F henviser til, at der er i Parealet er en hastighedsbegrænsning
på 30 km/timen, så det burde ikke
være et problem.
Michael/ 46 opfordrer beboerne i Blok
45 til at bruge deres egen molok, da

BR-MØDER 2017
3. januar
| 4. maj
2. februar
| 6. juni
7. marts
| juli mødefri
4. april
| 3. august

| 5. september
| 5. oktober
| 2. november
| 5. december
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
2 værelser i blok B.
Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat.
Leje sker gennem Ejendomskontoret.
Værelserne er møblerede, har dynetæpper
og hovedpuder; toilet med håndbruser.
Beskedent, men pænt.
Værelserne er røg- og dyrefri.

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

Personlige henvendelser:
Mandag
Torsdag

1400 – 1800
1400 – 1800

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

”BLØDE GÅRDMÆND”
Anita
telefon: 2058 6048
hverdage

kl 0700 – 1500

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
Dansk Kabel TV
telefon: 6912 1212
eller læs bloggen:
http://bolignet.farum-midtpunkt.dk

Beboerne kan træffe BR-FU i Servicecentralen mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1830
(se datoer i kalenderen s. 35)

BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Hanni
55E
Inge
155C
Leif
242B
Henrik
428D
Tove
431D

DAGINSTITUTIONER
Børnegalaxen Farum
(privat institution)
Nygårdterrasserne nr. 225A
tlf: 4499 9295
Furesø Kommunale Børnehave
Nygårdterrasserne 209A
tlf: 4495 3964
Kærnehuset
Paltholmterrasserne 6A
tlf: 7235 8550

Blok
14
25
32
43
44

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 12-13
01.06.17 – 30.11.18
Blok 24
01.09.17 – 28.02.19
Blok 31
01.03.17 – 31.08.18
Blok 42
01.12.17 – 30.11.18
Besked om medlemskab af BR-FU skal gives
i god tid, da turen ellers skal gå videre til næste blok.

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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0900 – 1800
1000 – 1400

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
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

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)
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
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.

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 facebook frem- og efterlyses katte på:
- debatgruppe
- de gyldne blokken
- kat i farum
Mail: fm-kat@sol.dk.
Mails læses en gang i døgnet
Henvendelse:
Annelise og Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste torsdag 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
Flere steder
Mandag aften el. onsdag formiddag
Kontaktpersoner:
Anne Harrysson
telefon 5190 0950
Vibeke Boyesen
telefon 2256 7742
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 215A
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
Tyrkisk Forening
Nygårdterrasserne 207A
Formand: Abidin Amik

telefon: 2628 4458

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

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

tlf. 4495 4545
www.farumlaege.dk

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212A
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405
Åbningstider
Mandag – fredag
0900 – 1900
Lørdag:
0900 – 1800
Søn- og helligdage: 1000 – 1800
Udbringning 25,- kr.
Ring onsdag eller fredag
kl. 1000 – 1200 og få varerne
bragt om eftermiddagen.
Dankort-automat. Lynlotto og tips.
Købmand: Seref Baran

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.

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.

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

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 i vestblokkene 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

KALENDER FOR DECEMBER 2016
1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

TANDLÆGE
Nygårdterrasserne 233A
tlf. 4495 4200
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk

Dato Begivenhed
1. BR-møde

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23A
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 499 OG 500
MP 499 husstandsomdeles 24.11.16
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.750
Farum Midtpunkt

12.12.16 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 500, der udkommer 27.12.16.
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:
Lis, 80F
Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.

Sted

19:30

SC

2.
3.
4.
5.

Tilmelding Julefest 14:00 – 20:00 SC
BR-FU
19:00 – 20:00 SC

6.
7. BUU

UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING
i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
Paltholmterrasserne 11
telefon: 7268 4460

Tidspunkt

8.

19:00

SC

TMU
16:30
Genbrugsgruppen 19:30

SC
SC

9.
10. Børnenes Julefest

10:00 – 12:00
SL
13:00 – 15:00

11. Børnenes Julefest

10:00 – 12:00
SL
13:00 – 15:00

12.

Frist MP 500
BU

18:00
18:30

SC
SC

FAU
BNU

16:30
19:00

SC
SC

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

20.
21.
22.
23.
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
27. MP 500

Husstandsomdeles

28.
29.

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

30.
31. Nytårsaften
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