OBS!!!

DAGSORDEN

MIDTPUNKTET 516

til blokrådsmødet torsdag den 7. juni 2018 kl. 19:00
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra 3. maj 2018
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Nyt fra Ejendomskontoret
c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg
d. Nyt fra andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Annullering af BR-sag 514.a
b. Åbent Hus i Farum Midtpunkt
6. Eventuelt

(Strategiforum)

(s 10)
(s 11)

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Meld dig i Sekretariatet

senest torsdag den 7. juni
som bartender til
Farum Midtpunkts Sankthansfest

INDHOLD
Side
3
4
5
6
9
10
12
13
17
20

2

MIDTPUNKTET 516

Indhold
Kom og giv dit besyv med
Tiende tur med Thomas
Hvis den har fjer og vinger og si'r pip … så' det nok en fugl
Penge, loppemarked, regnskaber, ny i BR-FU, kommissorier,
lukket dør, ny app, oversigt, grundlovsdag, invitation,
nyt rengøringsfirma, efterlysning
Der er andre end fuglene, der skal flyve
Blokrådssager
Sne, frost og sommer – kort sagt:
Tidsbegrænset ændring af BR-møder
aprilsvejr
Blokrådet
Referat af blokrådsmødet
I maj, juni, juli og september 2018 starter
3. maj 2018
blokrådsmøderne kl. 19:00, og sidste frist
Lille stigning i vandforbruget
for afstemninger er kl. 21:30.
– så pas på ikke at bruge for meget
Husmødevedtagne ændrings- og udsættelPraktiske oplysninger
sesforslag skal være BR-FU i hænde senest kl. 17:30 på dagen for BR-mødet.

ÅBEN DØR
D. 31. MAJ
KL. 17 -19
I SERVICECENTRALEN

Stil spørgsmål, og kom med gode idéer,
så vi sammen kan bygge videre på et
Farum Midtpunkt, hvor der er trygt og plads til alle.
Mød op, når det passer dig i ovenstående tidsrum,
og få en snak med:
Nordsjællands Politi
Forebyggelseskonsulenten
SSP i Furesø kommune
Furesø kommunes Ungeafdeling
Blokrådet
Næste arrangement afholdes d. 30. august
– samme tid og sted.
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Ti år med Thomas
Af Hans, Friarealudvalget
Som man kan se på næste side afholder Friarealudvalget den årlige fugletur tirsdag den 12. juni. Turen bliver
guidet af biolog Thomas Vikstrøm.
Det bliver 10. gang, at Thomas guider
os rundt i området og fortæller løst og
fast om vores fugle. Det vil vi gerne
fejre ved her at tegne et lille portræt
af Thomas og hans arbejde for Danmarks fugle.
Thomas Vikstrøm boede i Farum
Midtpunkt fra 1990 til 2009. Han har
en del familie som stadig bor her, så
han kommer af og til forbi. Mens han
boede her, foretog han på egen hånd
flere fugletællinger i bebyggelsen. I
2009 var han primus motor i Friareal
udvalgets fugletælling, hvor vi kortlagde, hvilke arter som ynglede i bebyggelsen, samt hvor mange ynglende
par der var af hver art. Tællingen omfattede også voldområdet og Birkhøjmarken.
Thomas har været ansat i Dansk Ornitologisk Forening siden 2003. Han
styrede det såkaldte Caretakerprojekt
frem til 2013. Projektet bestod af ca.
900 frivillige, som overvågede og beskyttede de danske fuglelokaliteter,
som har international betydning for
fuglelivet. Blandt disse fuglelokaliteter er Furesø og Farum Sø.
Siden 2011 har Thomas været projektleder på Atlas III. Dette er en opfølgning fra de første Atlas-projekter,
som fandt sted i 1970’erne og
1990’erne. Godt 1.500 frivillige har
kortlagt udbredelsen af de 200 danske arter af ynglefugle. Kortlægningen
foregår i godt 2.200 kvadrater på 5 x
5 km. Det er således massive data,
der modtages, bearbejdes og sammenlignes med data fra de tidligere
projekter.
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Foto: Hans, FAU – Ornitolog Thomas Vikstrøm

Også i fritiden arbejder Thomas med
projektet. Som frivillig har han været
kvadratsansvarlig for atlaskvadratet
GF28 Stavnsholt, hvori bl.a. Farum
Midtpunkt ligger. Fra dette arbejde
kunne Thomas fortælle os, at den
eneste rågekoloni i det 25 kvadratkilometer store areal er den lille koloni, vi har her i Midtpunktet.
Thomas styrer også det såkaldte
Punkttællingsprogram. Siden 1975
har ca. 300 fuglekikkere overvåget
bestandsudviklingen for landets almindelige fugle ved stikprøvetællinger. Dette program giver bl.a. oplysninger om, hvor udbredte de enkelte
arter er, samt hvilke arter som er i
fremgang, og hvilke som går tilbage.
Det er således fra dette program vi
ved, at solsorten også klarer sig fint i
de områder, hvor der også er mange
husskader.
Friarealudvalget vil hermed takke
Thomas Vikstrøm for hans utrættelige arbejde for vores fugle. Vi glæder
os til igen at gå ud i friarealerne for at
høre og se på fugle sammen med
Thomas.
Hilsen
Friarealudvalget



Fugletur 2018 i Farum Midtpunkt
Af Hans, Friarealudvalget

Fugleturen finder sted tirsdag den 12. juni kl. 1900
Vi mødes foran Servicecentralen

Turen forventes at vare halvanden til
to timer. Men man kan god falde fra
hen ad vejen. Du behøver ikke en
kikkert, men hvis du har en, er det
naturligvis en god ide at tage den
med.
Igen i år guides turen af biolog Thomas Wikstrøm. Thomas fører os
rundt i terrænet, hvor vi ser på fugle
og lytter til de forskellige fuglestemmer. Thomas fortæller os hen ad ve-

jen løst og fast om de fuglearter, som
vi nu støder på.
Det er 10. gang Thomas guider vores
fugletur. Derfor bringer vi et portræt
af Thomas på forrige side.
OBS! Turen er ikke velegnet for barnevogne og gangbesværede.
Husk fornuftigt fodtøj.
Vi ses
Friarealudvalget
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NYT FRA UDVALG OG DRIFT
VALG TIL ØKONOMIUDVALGET
I henhold til Blokrådets Forretningsorden skal der vælges 3 medlemmer til Økonomiudvalget på blokrådsmødet i juli (jf. ændringer vedtaget på BR-møde 514).
Udvalgets opgave er at føre løbende kontrol med anvendelsen af Blokrådets dispositionskonto og at udarbejde budget og regnskab herfor i samråd med BRs
udvalg og personale.
Hvis du er interesseret i at tage del i dette arbejde, skal du indgive dit kandidatur senest torsdag d. 14. juni 2018 (afleveringsfrist til »Midtpunktet« 517) i Sekretariatets postkasse eller per mail til bladudvalg@farum-midtpunkt.dk.
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET – LOPPEMARKED
Den 21. april var der loppemarked på Vestblokgangstrøget. Børne- og Ungdomsudvalget stod bag arrangementet. Det var en hyggelig dag med god stemning
blandt bodindehaverne og besøgende – en succes, så vi ses om et års tid igen.
INDLEVERING AF BLOKREGNSKABER FOR 2017 - 2018
Tidspunktet nærmer sig, hvor blokkenes underskriftsberettigede
skal aflevere regnskab for Husmødets Dispositionskonto for perioden 01.07.17 – 30.06.18. Regnskabet skal være underskrevet af
blokkenes to underskriftsberettigede. Det underskrevne regnskab samt husmødereferat, hvoraf det fremgår, at husmødet har godkendt regnskabet, sendes til Anne Brønnum
senest d 4. september 2018 på anb@kab-bolig.dk.
Sekretariatet kan være behjælpeligt med at scanne
regnskab ind.
Det er vigtigt, at regnskab og husmødereferat indsendes senest ved deadline, da kontoen ellers vil
blive lukket.
NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Den 1. juni 2018 træder Kirsten/Blok 11 ind i Forretningsudvalget. Kirsten har
sæde indtil den 30. november 2019 – vi ser frem til samarbejdet.
Samtidig takker vi Henrik/Blok 43 for de mange bidrag og konstruktive debatter gennem de sidste 1½ år.
KOMMISSORIER FRA UDVALG
Blokrådet Forretningsudvalg takker for modtagne kommissorier. De vil blive gennemgået, inden de bliver sendt
til godkendelse i Blokrådet.
PSST! INGEN ÅBEN DØR I JUNI OG JULI
Åben Dør afholdes ikke i juni og juli, så ønsker du at vende nogle oplevelser med politi, forebyggelseskonsulent,
kommune eller Blokråd, så kom forbi torsdag d. 31. maj.
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TIP SSP OM UTRYGGE OPLEVELSER VIA APP
I app’en Furesø Borgertip kan du nu tippe kommunens SSP-konsulent om episoder, hvor du har følt dig utryg. Det kan for eksempel være en gruppe unge, som
har opført sig højrøstet eller uhensigtsmæssigt. Med afsæt i dit tip kan SSPkonsulenten tage en snak med de unge eller fokusere på et særligt område.
En kriminel handling skal til enhver tid fortsat anmeldes til politiet på 114, eller 112 hvis det er akut.
Furesø Kommunes
app:

Hent app’en til din
iPhone ved at scanne
denne QR-kode:

Hent app’en til din
Android smartphone
ved at scanne denne
QR-kode:

Furesøs SSP-konsulent tager sig blandt andet af det opsøgende gadeplansarbejde. SSP er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, og arbejdet drejer sig grundlæggende om at hjælpe børn og unge til at trives og forebygge kriminalitet og beslægtede problemstillinger.
FÅ OVERBLIK OVER HUSLEJEKONSEKVENSER VED BR-BESLUTNINGER
Forretningsudvalget har udarbejdet en oversigt, der skal gøre det nemmere for dig
at følge med i huslejestigninger som følge af vedtagne blokrådssager. Oversigten
er tænkt som et fast indlæg i Midtpunktet, så du til hver en tid kan holde dig orienteret.

EJENDOMSKONTORET LUKKET GRUNDLOVSDAG
Tirsdag den 5. juni holder vi Grundlovsdag,
og derfor er Ejendomskontoret lukket.
7

SENIORKLUBBEN INVITERER!!!!
Kom til

ÅBENT HUS lørdag den 9. juni 2018
kl. 1100 til 1500
i Seniorklubben
Nygårdterrasserne 215A
Alle seniorer 50+ er velkomne til arrangementet. Der serveres kaffe og kage.
RENGØRING
Nuværende rengøringsfirma Strøyer + Strøyer er opsagt pr. 1. juni 2018. Driften
har valgt at tage en del af rengøringen in house, og der er ansat to medarbejdere
til at rengøre trapper, trappereposer og gulve i Birkhøjterrasserne. Denne løsning
skal gerne resultere i renere trapper og gangstrøg. Der vil være en indkøringsperiode, hvilket driften håber, at beboerne vil udvise forståelse for.
HJÆLPERE TIL SANKTHANSAFTEN EFTERLYSES
Inden længe rammer vi atter aftenen, hvor bålet skal tændes, heksen skal sendes
mod Bloksbjerg, søde toner fra Midsommervisen skal synges, og sidst men ikke
mindst, så skal alle de glade beboere, der kommer til Farum Midtpunkts årlige
Sankthansfest, betjenes, hvis og når de ønsker at nyde ”en kold fra kassen”. Festlighederne løber som bekendt af stablen d. 23. juni, og er du frisk på at give en
hjælpende hånd, så skriv en mail til blokraad@farum-midtpunkt.dk (eller henvend dig i Blokrådssekretariatet).

OBS!
Der er i skrivende
stund
ingen som har
meldt sig, og
uden jer vil der
ikke være salg
af drikkevarer,
så kom til tasterne og send
en mail til Sekretariatet om,
at du glæder
dig til at give
en hjælpende
hånd.

Fra Bloksbjergs parkeringsplads
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SANKTHANSAFTEN
i Farum Midtpunkt

Lørdag d. 23. juni, kl. 18.00 – 23.30
på Stenalderpladsen
Kl. 18.00:

Festpladsen åbner. Grillen tændes, og der
kan købes øl og vand.
Kl. 18.00–21.00: Besøg Børne- og Ungdomsudvalgets boder
på Aktivitetspladsen.
Kl. 21.00–23.30: Levende musik og dans
Bålet tændes kl. 21.30
Alle beboere med familie og venner er velkomne!
9

BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 516.a:
Annullering af BR-sag 514.a
Forslagsstiller: Niels/112E
At Husmøderne og Blokrådsmødet
tror på fremførte argumenter i en BRsag fremsat af BF-FU (der skal tilsikre korrekt afvikling af Blokrådsmøderne) og derfor vedtager en BR-sag,
skyldes et tillidsforhold. I denne sag
om Blokrådets mødedatoer fremførtes
falske argumenter, og samtidig brød
man bevidst den Forretningsorden,
der skal sikre beboerdemokratiet.
Den skjulte årsag til ønsket om at
flytte BR juli-ferien til en august-ferie
offentliggøres i en referattilføjelse, se
Midtpunktet 515, side 25, kolonne 1
næstsidste afsnit. BR-FUs svar i
Punkt 4, der står: Det man opnår ved
at flytte mødet fra start august til
start juli er, at der rent faktisk er
personale samt BR-FU til at forberede
mødet i Blokrådet, BR-FU og driften
holder fri i juli måned, hvorfor der
ikke er nogen til at forberede mødet i
august.
Det betyder at bestemmelserne i
Forretningsorden, der har været
gældende i ca. 10 år, ændres for at
nogle enkelte personer slipper for
at tilpasse deres egne ferieplaner.
For at undgå udenomssnak opsummeres hændelsesforløbet:
På BR møde 512 under nyt fra BR-FU
blev det oplyst, at BR mødekalenderen er ændret, fordi skoleferien nu
først slutter et stykke ind i august,
derfor flyttes august mødet til juli. At
flytningen skulle have betydning for
aflevering af blokkenes regnskaber
blev afvist. Henrik mente ikke, at der
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BR-MØDE 516

er noget med godkendelse af regnskab i august. (BR-FU glemte at
blokkene afholder møde før BR møderne, når Midtpunktet er kommet.
Det er august husmødet der behandler/godkender årsregnskabet, således
at det kan afleveres på august BRmødet) Berit og Maiken indrømmede
at have overset, at Forretningsordens
§ 4 stk. 1, nævner, at der ikke holdes
BR-møde i juli. En BR-sag er derfor
nødvendig.
BR-FU fremsætter BR-sag 514.a,
hvor argumenterne for den ønskede
ændring, oplysningerne om ændringen af skoleferierne, suppleres med at
industriferien er rykket en til to uger
senere.
Nedenstående fremsendte indsigelse i
henhold til Forretningsorden afvises:
BR-FU overtræder Blokrådets Forretningsorden § 4 Stk. 4, der står ”Datoer
for BR`s ordinære møder fastlægges
for et kalenderår ad gangen senest i
oktober af BR-FU i samråd med Bladudvalget således, at Stk. 2 og 3 kan
realiseres. Planen offentliggøres senest i det nummer af ”Midtpunktet”,
som udkommer i slutningen af november”. Det betyder at møderne ikke kan
flyttes. BR-FU ændrede mødedatoen i
januar, men måtte ændre datoen fra
d. 2. til d. 4. i henhold til ”Kalender
2017” for at lovliggøre mødet.
PS.: BR-FU bedes dokumentere forskellen på 1. ferieuge i juli sammenlignet med 1. ferieuge i august. I begge
uger afholder skolerne sommerferie.
Antallet af virksomheder der holder
ferie i disse uger er betydeligt mindre
end tidligere. Industriferien er afskaffet, kun 11 % i industrien lukker i ferien.

BLOKRÅDSSAGER
BR-FU ved Henrik meddeler: Blokrådet er den øverste myndighed og kan
derfor træffe beslutninger uanset reglerne i Forretningsorden. (Udtalelsen
mangler i referatet.)
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet annullerer BR-sag 514.a
grundet:
A. Manglende overholdelse af Blokrådets Forretningsorden § 4 stk. 4.
B. Falske argumenter fremført som
beslutningsgrundlag.
Blokrådets Forretningsudvalg
orienterer til ovenstående
Der henvises til MP515 side 24-25,
Referat af BR-møde 514, Punkt 5,
Blokrådssager, hvoraf det fremgår, at
Blokrådet – efter at have forkastet
Blok 21s udsættelsesforslag med 3
stemmer for, 22 stemmer imod og 0
blanke stemmer – vedtog at ændre
Forretningsordenens § 4, jf. BR-sag
514.a, med 22 stemmer for, 3 stemmer imod og 0 blanke stemmer.
BR-sag 516.b:
Åbent Hus i Farum Midtpunkt
Forslagsstiller:
Markedsføringsudvalget
I de sidste mange år er der om efteråret blevet afholdt Åbent hus i Farum
Midtpunkt. Det har alle år været en
stor succes og har tiltrukket såvel
beboere fra Farum Midtpunkt som
folk uden for Farum Midtpunkt.

BR-MØDE 516

Hvorfor
Arrangementet skal bidrage til, at såvel nuværende som kommende beboere bliver præsenteret for noget af
det, som Farum Midtpunkt kan tilbyde. Her er både mulighed for at få
fantastiske boliger, nyde de grønne
områder og deltage i sociale begivenheder med familie og naboer.
Markedsføring af Farum Midtpunkt
er vigtig i forhold til at holde ventelisterne på et fornuftigt niveau, så vi
undgår, at lejligheder står tomme, da
dette kan blive en stor udgift for Farum Midtpunkt.
Finansiering
Der er afsat penge til arrangementet
på Markedsføringsudvalgets konto
(der er i alt afsat 300.000 kr. på budgettet). Da pengene skal frigøres via
en blokrådssag, fremlægger vi nedenfor en liste over de af dagens begivenheder, der ikke er omkostningsfrie,
samt en anslået pris for disse:
Musik i alle tre timer ...... ca. 5000
2 kaffevogne ...................... 15.000
Ansigtsmaling ved BUU ....... 5.000
Forplejning og gaver........... 30.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Annoncering finansieres
af Furesø Boligselskab.
Dette vil medføre, at der
frigives et rammebeløb på 55.000 kr.
Afstemningstema:
Der bevilges et rammebeløb på kr.
55.000 til afholdelse af Åbent Hus i
Farum Midtpunkt i 2018.

Datoen for arrangementet er i år
lørdag d. 8. september 2018
i tidsrummet kl. 1000 – 1300
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I APRIL
Af Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2017 – 2018
Forventet

Aktuelt

2016-17
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Akkumuleret økonomi
pr. 30. april 2018:
Fjernvarmeudgift: 9.311.518 kr.
Opkrævet aconto: 9.891.725 kr.
Overskud:
580.207 kr.

MWh

2500

2000

1500

1000

500

0
JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

Kilde: KAB, Ressourceadministration

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

Generelt er april en vanskelig måned
at forudsige med hensyn til vejr og
varmebehov.
April 2018 bød da også på lidt af
hvert … fra snedække over hård nattefrost til decideret sommervejr. Det
hele lagt sammen resulterede i den 5.
varmeste april siden 1874 (DMI), faktisk hele 28,5 % lunere end det, der
er normalen for april.
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1.705 MWh (megawatt timer)
1.846 MWh
141 MWh

Det resulterede i en besparelse på 7,6
% i forhold til månedens budget.
Hvad angår varmeåret 2017/18
som helhed – så
ligger forbruget pr.
30. april nu 4,6 %
under det akkumulerede budget.


REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 515 3. MAJ 2018

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra april 2018
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Nyt fra Ejendomskontoret
c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg
d. Nyt fra andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Istandsættelse af den tidligere varmestue
6. Eventuelt

(Henrik, BR-FU)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(FAU)
(afstemning:)
(Udsat: 8/14/3)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Else Marie
Nikolaj
Leif
C
Oskar
11
Kirsten
Steffen
12
Morten
og 13 Hans
14
John
15
Per
22
Susan
Laila
25
Marie Louise

Adresse
202B
215D
216B
10I
34F
31C
38 2.S
38 2.R
57B
70E
117D
120 E1
148A

Blok Navn
Marianne
31
Anne Charlotte
32
Müzeyen
33
Janine
Palle Niels
35
Conny
Connie
36
Michael
41
Jette
42
Randi
Jørgen
43
Henrik

Adresse
148A
239A
251A
258F
258F
289D
280A
294D
409D
410F
410F
428D

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Palle, EJK

1. Godkendelse af dirigent
Henrik, BR-FU godkendes som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

be-

3. Godkendelse af
referat fra april 2018
Referatet godkendes uden bemærkninger.

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.
4.b Ejendomskontoret
Rengøring
Palle/EJK fortæller, at nuværende
rengøringsfirma Strøyer + Strøyer er
opsagt pr. 1/6 2018. Driften har valgt
at tage en del af rengøringen in
house, og der er ansat to medarbejde13

re (henholdsvis pr. 15.05.2018 og
01.06.2018) til at tage sig af rengøring af trapper, trappereposer og gulve i Birkhøjterrasserne. En af de nye
medarbejdere skal være med til at
vælge nye maskiner til vask af gulv.
Denne løsning skal gerne resultere i
renere trapper og gangstrøg. Der vil
være en indkøringsperiode, hvilket
driften håber, at beboerne vil udvise
forståelse for.
Efter ønske fra sidste BR-møde vil
driften i de kommende måneder arbejde på forskellige forslag til, hvordan det fremtidige rengøringsniveau
skal være.
Hærværk
Der bliver under dette punkt orienteret om, at der er udøvet hærværk
mod ca. 30 af de nyopsatte kameraer.
Det køres som en politisag. Da låsefirmaet vil udskifte de ødelagte kameraer, inden de arbejder videre i de
andre blokke, har dette medført en
forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan. Hvor meget forsinkelse,
det har medført, oplyses ved kommende BR-møde. Omkostningerne
løber op i godt 100.000 kr.
Dette afføder en debat om, i hvilken
grad politiet tager sig af problemer
med hash i gangstrøgene, hvor meget
kan man se på kameraerne, placeringen af dem, og hvordan optagelserne
bruges.
Der bliver gjort opmærksom på, at
der afholdes Åben Dør en gang om
måneden, hvor bl.a. politi og forebyggelseskonsulenten er repræsenterede.
Alle opfordres til at møde op her og
fortælle om deres oplevelser.
Tilbud på maling af
søjler og vægge i P-niveau
Palle/EJK henviser til, at det tidligere
blev vedtaget af Blokrådet, at driften
skulle indhente tilbud på maling af P14

niveau. De har været i dialog med
forslagsstillere fra Blok 46 for at blive
helt klare på, hvad eksakt det var,
man ønskede tilbud på. Driften har
modtaget et prisoverslag på arbejdet,
og når det er kigget i gennem, sendes
det videre til BR-FU, som efterfølgende kan sende det videre til Blok 46.
Kirsten/34F ser gerne, at man får
mulighed for at debattere, hvad der
kan gøres ved P-niveauet – der findes
jo andre løsninger end maling.
Henrik/BR-FU slår fast, at det kun er
vedtaget, at driften skulle indhente
priser på maling af P-arealet. Hvis
man ønsker, at der skal males, så
skal der rejses en BR-sag.
Lejlighedernes
vedligeholdelseskonti
Palle/EJK oplyser, at mange lejemål
har et relativt stort beløb stående på
vedligeholdelseskontoen (10.000 kr.
eller mere). I samarbejde med Furesø
boligselskab og BR-FU har driften besluttet at kontakte beboere, der har
store beløb stående, for at rådgive
om, hvordan pengene bruges, og hvad
de må bruges til. Dette kan måske
bidrage til, at boligerne bliver bedre
vedligeholdt og dermed, at der tabes
færre penge på tab ved fraflytninger.
Beboere med et stort indestående på
vedligeholdelseskontoen vil modtage
et brev fra driften – der tages kontakt
til ca. 10 beboere ad gangen.
Per/70E synes, det vil være en god
idé, hvis alle bliver oplyst om, hvad
pengene må bruges til og om proceduren.
Berit/Bladudvalget foreslår, at reglerne for brug af midler fra vedligeholdelseskontoen bliver trykt i Midtpunktet.

Eksplosionsbrand i Blok 24
Palle/EJK oplyser, at der har været
en eksplosionsbrand, og at den har
påført bygningsmæssige skader. Sagen er en politi- og forsikringssag –
rygter, om at det skulle være en bombe, kan afkræftes. Driften skal varetage opgaven med udbedring af skader.
Etablering af flere
depotrum i P-niveau (Blok 31)
Palle/EJK fortæller, at det på sidste
BR-møde blev oplyst, at man ville
undersøge, om der var interesse for
flere depotrum i P-niveau, som kunne
lejes af beboere. Interessen har været
stor, så driften indhenter priser på
istandsættelse af rummet (Blok 31),
opsætning af trådbure og belysning.
Blokrådet vil bliver orienteret, når
den økonomiske ramme er kendt.
Per/70E spørger, om de tidligere cykelrum i P-niveau, som blev sat i
stand for år tilbage, er lejet ud?
Palle/EJK svarer, at der er venteliste
på dem.
Janine/Blok 33 spørger, hvor ofte der
gøres rent i P-arealerne? Hun spørger, fordi der ligger afføring og toiletpapir.
Palle/EJK mener, at fejemaskinen
kører en gang om måneden under
blokkene. Men den kører desuden
efter behov, så hvis de melder problemet ind, vil der være fokus på det.
Susan/117D mener, at der før i tiden
var en plan for, hvor og hvornår fejemaskinen kørte.
Maiken/Blokrådssekretær svarer, at
man kan finde planen på hjemmesiden.

4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Kommissorier fra udvalg
På blokrådsmøde 511 blev det meddelt, at alle udvalg skulle indgive deres kommissorier til Blokrådets Forretningsudvalg (Sekretariatet) senest
d. 30. april 2018. Blokrådets Forretningsudvalg gennemgår modtagne
kommissorier og sender dem retur til
udvalgene med kommentarer. Når de
er endeligt tilpassede i udvalgene, vil
de blive rejst som enkelte BR-sager,
så de kan blive godkendt af Blokrådet.
Forretningsudvalget har ikke modtaget kommissorium fra Strukturudvalget, hvorfor der vil blive rejst en
sag vedr. nedlæggelse af dette.
Strategiforum gæster
BR-mødet d. 7. juni
Repræsentanter fra Strategiforum ved
Furesø kommune og Nordsjællands
politi gæster blokrådsmødet i juni
med henblik på at give Blokrådet en
status på deres syn på forholdene i
Farum Midtpunkt.
Åben Dør d. 26. april
Torsdag d. 26. april blev der afholdt
Åben Dør. Der var 5 beboere fremmødt. Mødet evalueres i Strategiforum. Næste møde afholdes d. 31.
maj, kl. 17 – 19.
I juni og juli afholdes der ikke Åben
Dør.
Nyt medlem til Blokrådets
Forretningsudvalg pr. 1. juni 2018
Henrik/Blok 43 udtræder af Forretningsudvalget med udgangen af maj
efter 1,5 års tro tjeneste. Det øvrige
Forretningsudvalg takker ham for
hans store indsats – ikke mindst som
dirigent 
Blok 11 er blevet adviseret om, at
de skal stille med et medlem, som har
funktionsperiode fra 01.06.2018 –
30.11.2019. Blok 11 har meldt, at de
15

stiller med Kirsten/34F – vi ser frem
til samarbejdet.
Kandidatur til Økonomiudvalget
På blokrådsmødet i juli er der valg til
Økonomiudvalget.
Indlevering
af
kandidatur skal ske senest torsdag d.
14. juni 2018 kl. 18 (jf. afleveringsfrist til Midtpunktet 517).
Omregistrering af hotelværelser
På møde 514 blev BR-sag 514.c forkastet, hvilket betyder, at Blokrådet
besluttede ikke at ophæve den tidligere beslutning om at stille genudlejningen af hyblerne i 18B og 19C i bero. Af sagen fremgår det, at såfremt
afstemningstemaet blev forkastet, så
skal Blokrådet ved en efterfølgende
blokrådssag beslutte, om de to hybler
skal søges omregistreret, så de kan
anvendes til beboerhotel. Blokrådets
Forretningsudvalg arbejder på at få
sagen rejst.
4.d Andre udvalg
Friarealudvalget (FAU)
Hans/FAU fortæller, at de er i gang
med at luge og så i Dahliahaven og
krydderurtehaven. Udvalget kan godt
bruge et par ekstra hænder, når arbejdet igen skal udføres til efteråret
og til næste år.
Berit/Bladudvalget anbefaler, at FAU,
når det er aktuelt, offentliggør dette i
Midtpunktet.

Foto: Hans/38 2.R – Dahliahaven
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5. Blokrådssager
BR-sag 515.a: Istandsættelse
af den tidligere varmestue
Udsættelsesforslag fra Blok 22
I forbindelse med BR-sag 515.a stiller
blok 22s husmøde forslag om udsættelse af afstemning.
Årsag:
Afstemningstemaet indeholder to forskellige sager; ”istandsættelse” og ”afsættelse af lokalet ½ år”. Afstemningstemaet er utydeligt formuleret i
forhold til sidste.
Vi mener, at de to sager bør skilles
ad, således at istandsætte er en BRsag nu og at reservere lokalet til undersøgelser vedr. oprettelse af et værested for unge en anden BR-sag.
Susan/Blok 22 mener, at der er to
blokrådssager i afstemningstemaet.
Den ene del omhandler istandsættelse af lokalet, mens den anden del
vedrører udlån af lokalet til unge personer. De mener absolut, de to ting
bør skilles ad. Derfor har de med
henblik på at få afstemningstemaet
skilt ad bedt om udsættelse.
Hans/Strategiforum fortæller, at de
for lang tid siden har meddelt Blokrådet, at de arbejder på at få lavet et
værested for unge. Det er dog ikke
det, denne aktuelle blokrådssag
handler om. Derimod handler den om
istandsættelse af lokalet – men på en
bestemt måde. Inden dette uddybes
forklarer Hans, at arbejdet hen i mod
et værested til de unge skyldes, at det
er nødvendigt for at få dem til at tage
ophold andetsteds end i blokkene.
Strategiforum ønsker at få fat i den
lidt yngre gruppe med det formål at
give dem et stærkere tilhørsforhold til
Farum Midtpunkt. Politiet har tidligere udtalt, at de unge ikke udfører en
kriminel handling ved at tage ophold i

gangstrøgene – de har lovligt ærinde,
da de bor i Farum Midtpunkt eller er
sammen med venner, der bor i Farum
Midtpunkt.
Blokrådssagen understøtter muligheden for, at de unge får et stærkere
tilhørsforhold til Farum Midtpunkt,
da det er dem selv (gennem kommunens beskæftigelsesprojekt) der skal
istandsætte lokalet. På den måde kan
der skabes en gensidig interesse for
et værested – der selvfølgelig skal
fungere under betingelser, som både
de unge og Blokrådet er enige om. De
to temaer kan ikke skilles ad. Hvis
det sker, så er det ikke en sag for
Strategiforum, da deres primære sag
ikke er at istandsætte lokalet, men at
det kan ses som en del af en større
sag i forhold til at løse nogle af de
problemer, der er med unge, der tager
ophold i gangstrøgene.
Hvis man når så langt, at et eventuelt værested kommer på tale, så vil
det blive rejst som en selvstændig
blokrådssag.
Hans opfordrer Blok 22 til at trække udsættelsesforslaget og arbejde i
samme retning som Strategiforum.
Susan/Blok 22 svarer, at de ikke
kommer til at trække forslaget. Hun
fortæller, at de er helt bevidste om
udfordringerne med de unge – det er
dog ikke det, der er problemet. Afstemningstemaet bør skilles ad, så
blokrådssagen faktisk handler om
det, som overskriften på den angiver.
Morten/38 2.S mener, det er problematisk, at der bliver stillet et udsættelsesforslag. Hvis man ønsker sagen
delt i to, bør man stille et ændringsforslag. Sagen henhører under Strategiforum, og en opsplittelse af afstemningstemaet som foreslået vil ikke være en sag, der henhører under
Strategiforum.

Susan/Blok 22 svarer Morten, at hun
godt kender reglerne vedrørende udsættelsesforslag – nemlig, at en sag
kun kan udsættes én gang. Hun forklarer dog, at ved at stille et udsættelsesforslag, så køber de tid til at
stille et ændringsforslag, så afstemningstemaet bliver skilt ad.
Connie/Blok 35 er enige med Blok 22.
De mener også, at det bør deles op i
hhv. istandsættelse og fredning af lokalet i 6 måneder. De bakker ikke op
om, at Farum Midtpunkt skal finansiere et værested for de unge – det
tror de ikke er vejen frem. Det er ikke
de unge, der er problemet, men en
gruppe af ældre.
Connie/280A fortæller, at hun er ny
beboer, og for hende er forskellen
mellem et udsættelses- og et ændringsforslag blot semantik.

VANDSTATUS
Situationen pr. 30. apr. 2018
Døgnforbruget for hele Midtpunktet de
seneste 3 måneder:
Februar:
Marts:
April:
Stigning i forhold til marts:

447 m3/døgn
454 m3/døgn
467 m3/døgn
ca. 3 %

April 2018 i forhold til april 2017:
Merforbrug på
ca. 5 %
Regnskabsåret 2017/18 i forhold til
regnskabsåret 2016/17:
Besparelse på:
ca. 3 %
Regnskabsåret 2017/18
i forhold til referenceåret 2006/07:
Besparelse på:
ca. 25 %
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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Morten/38 2.S forklarer, at forskellen
på udsættelses- og ændringsforslag
er, at udsættelsesforslag blot kræver
25% af stemmerne for at blive vedtaget. Derfor opfordrer han de blokke,
som har besluttet sig for at stemme
for Blokrådssagen til at fastholde dette.
Kirsten/Blok 11 har talt om, at væggene i det tidligere varmestuen er udsmykket med graffiti – måske er det
hyggeligere for de unge, at det bevares? De tror dog, det bliver en vanskelig opgave med et værested for de
unge, da de selv har gjort sig erfaringer med det i Blok 11, og det kom der
ikke noget godt ud af.
Janine/Blok 33 har besluttet at
stemme for forslaget, idet erfaringen
viser, at man netop gennem inddragelse udvikler et tilhørsforhold. Det er
klart, at der skal være en vis form for
pædagogisk opsyn med de unge.
Henrik/BR-FU understreger endnu en
gang, at sagen udelukkende drejer sig
om istandsættelse og efterfølgende
reservation af lokalet i 6 måneder.
Hvis lokalet skal bruges til et værested, så skal der rejses en særskilt
Blokrådssag om dette, hvor retningslinjerne helt tydeligt fremgår.
I den aktuelle sag stiller kommunen
ressourcer til rådighed via beskæftigelsesprojektet – det kan de kun gøre,
hvis det er en sag for dem.
Marie Louise/Blok 25 er meget imod
idéen om et værested. Derfor støtter
de udsættelsesforslaget fra Blok 22.
Selvfølgelig skal lokalet sættes i stand
– spørgsmålet er bare, hvor pengene
skal komme fra.
Hans/Strategiforum fortæller, at det
ikke er en afstemning om et værested. Alle, der har talt for udsættelsesforslaget, har udtalt, at de stem18

mer mod et værested, men sagen
omhandler ikke dette. Derimod handler det om man vil understøtte idéen
om, at man gennem dialog med de
unge vil forsøge at løse nogle af problemerne.
Jette/Blok 41 synes, det er en god
idé, at lokalet bliver istandsat. De er i
tvivl om, man kan få de ønskede dialog med de unge, men de synes, man
bør give det en chance, og derfor
stemmer de for forslaget.
Nikolaj/Blok A siger, at alle ved husmødet stemte ja, undtaget ham. Som
privatperson (Nikolaj/215D) mener
han, at tingene bør defineres bedre.
Han var bekymret for, at man var ved
at sætte noget i gang. Hans bekymring er dog blevet mindre, idet det er
blevet forklaret, at en sag om et eventuelt værested vil blive rejst som en
særskilt, velbegrundet sag.
Berit/38 2.S siger, at man også kan
vælge at stemme det hele ned, så bliver rummet ikke sat i stand. Det er et
spørgsmål om at få sat en proces i
gang.
Per/Blok 15 støtter forslaget fra Strategiforum. De ser det som et godt projekt og som en god mulighed for de
unge. De mener, at man bør respektere og bakke op om arbejdet i Strategiforum.
Nikolaj/215D siger, at han bor lige
over det omtalte lokale. Han er meget
betænkelig ved et kommende værested.
Jette/409D oplyser, at afstemningstemaet ikke læses korrekt. Det står
helt klart og tydeligt, at der skal
stemmes om istandsættelse af varmestuen og reservation af lokalet i 6
måneder for at bruge tiden på at forsøge at opnå kontakt med de unge.

Hvis der skal arbejdes videre med et
eventuelt værested, vil det blive rejst
som en ny blokrådssag. Der er ingen
risiko ved at stemme ja til at få varmestuen sat i stand – så stem dog for!
Randi/410F tilslutter sig Jette.
Henrik/dirigent konstaterer, at der
gås til afstemning. Der stemmes først
om udsættelsesforslaget, og med 25
stemmeberettigede, skal der 7 stemmer til en vedtagelse af udsættelsesforslaget.
Der afholdes summepause.

ligger indenfor en fornuftig økonomisk ramme, er vinduesvask. Turnussen er beskrevet på hjemmesiden
– der fortages både vask og pollenskrab. Hvis man har et ønske om, at
driften skal se på det, kan man sende
en mail til Ejendomskontoret.
Susan/117D fortæller, at vinduesvaskningen foregår ved hjælp af et
langt skaft på en svaber, som køres
ned over vinduerne, hvorefter det afskrabes. Susan spørger, om kvaliteten kan blive vurderet i evalueringen
af rengøringen?

Afstemning
Udsættelsesforslaget vedtages med 8
stemmer for, 14 imod og 3 blanke
stemmer.

Palle/EJK svarer, at man altid kan
diskutere, hvad det er, man ønsker
for et niveau. Palle vurderer, at en
forventning om skinnende rene skrålysvinduer vil medføre en betydeligt
højere økonomisk ramme.

6. Eventuelt
Henrik/BR-FU minder forsamlingen
om, at der afholdes fødselsdagsreception i Kig Ind lørdag d. 5. maj kl.1315.

Per/70E siger, at han i alle de fem år,
han har boet i Farum Midtpunkt har
været tilfreds med vinduesvasken.
Denne gang er der dog en kant forneden.

Janine/258F bor i en lejlighed med
skrålysvinduer, og hun er uforstående overfor vasken af dem. Man kan
ikke se, at der har været en vinduespudser, når de er blevet vasket – er
det noget, der bliver fulgt op på?

Nikolaj/215D har talt med politiet og
Hans om de hastighedsregulerende
foranstaltninger, der skulle etableres
på stamvejene. Han har intet hørt,
men kan se, at der er kommet nogle
små bumpskilt op. Han efterlyser en
bedre skiltning.

Palle/EJK fortæller, at man skal skelne mellem vinduesvask og vinduespudsning. Det der betales for, og som
NÆSTE BLOK TIL BR-FU
Blokrådets Forretningsudvalg
Blok 21 har sæde i
Blokrådets Forretningsudvalg i perioden
01.09.2018 - 28.02.2020.
Hvis Blok 21 melder forfald, går turen
videre til Blok B, som bedes forberede sig
på dette.

Palle/EJK svarer, at skiltene opfylder
gældende lovgivning – det er godkendt af politiet.
Henrik/dirigent takker for aftenens
møde.

BR-MØDER 2018
to 4. jan.
| to 3. maj
| ti 4. sep.
to 1. feb.
| to 7. juni
| ti 2. okt.
to 1. mar.
| to 5. juli
| to 1. nov.
ti 3. apr.
| aug mødefri | ti 4. dec.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
2 værelser i blok B.

Personlige henvendelser:
Mandag

1400 – 1800

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.

Telefoniske henvendelser:
Tirsdag og torsdag

1230 – 1330

”BLØD GÅRDMAND”
Anita
telefon: 2058 6048
hverdage
kl 0700 – 1500
Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig.

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Beboerne kan træffe BR-FU i Servicecentralen mandag i ulige uger
1900 – 2000
(se datoer i kalenderen s. 21)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Kirsten
34F
Berit
38 2.S
Agnete
116A
Stig
218F
Anne-Charlotte 239A
Jørgen
410F

Blok
11
12-13
22
A
31
42

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok C
01.06.19 – 30.11.20
Blok 21
01.09.18 – 28.02.20
Blok 36
01.03.19 – 31.08.20
Blok 41
01.12.18 – 31.05.20
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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I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.

BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

DAGINSTITUTIONER
Kærnehuset (kommunal)
Paltholmterrasserne 6A
Verdens Børn (privat)
Paltholmterrasserne 20A
Børnegalaxen Farum (privat)
Nygårdterrasserne nr. 225A

0900 – 1800
1000 – 1400

tlf: 7235 8550
tlf.: 2629 3176
tlf: 4499 9295

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Personlige henvendelser:
Mandag:
Tirsdag, torsdag 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
KU
Kunstudvalget
(å)
MFU
Markedsføringsudvalget
(å)
STRU
Strukturudvalget
(å)
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
(å)
ØU
Økonomiudvalget
Se udvalgenes kontaktinformationer
på Farum Midtpunkts hjemmeside under
[BEBOER] [BEBOERDEMOKRATI]
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

GENBRUGSFORRETNINGEN KIG IND
Paltholmterrasserne 2A
Mail: ojlindeskov@msn.com
Åbningstider:
Mandag:
1600 – 1800
Onsdag:
1500 – 1800
Første lørdag i måneden:
1300 – 1500
Vi køber ikke, men tager med glæde imod
næsten alt.
Kig Ind drives af frivillige.

INTERNET (PARKNET)
Support
telefon: 3690 6000
Telefontid:
ma - fr 900 - 1230 & 1800 - 2100
Mail:
support@parknet
Web:
www.parknet.dk
eller læs:
bolignetudvalget.wordpress.com
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 blokke
- 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
Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
Kontakt Michael Rasch, 225G tlf.: 2993 0449
Nørklerne
Nygårdterrasserne 215A
Mandag aften el. onsdag formiddag
Kontaktpersoner:
Anne Harrysson
telefon 5190 0950
Vibeke Boyesen
telefon 2256 7742
Seniorklubben i Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 215A
For alle beboere i Furesø Boligselskab
over 50 år.
Alle tirsdage kl. 1300 samt
alle torsdage kl. 1400
Formand:
John Nielsen-Lunde
telefon: 2662 3696
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Tyrkisk Forening
Nygårdterrasserne 207A
Formand: Abidin Amik

telefon: 2628 4458

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

telefon: 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

OMSORGSTANDPLEJE
Nygårdterrasserne 209 A telefon: 7235 6000
Mail:
tandplejen@fuesoe.dk
PARKERING (ULOVLIG)
Mail:
drift@universparkering.dk
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.
 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).
SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206A
Lejes ved henvendelse til Ejendomskontoret.
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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).

SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon:
4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag
Fredag og lørdag
Søndag

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

SSG DØGNVAGT
Vagttelefon ved vandskade, skade efter
brand, elevatorstop,
manglende vand eller
varme og lignende problemer:
telefon: 7020 8126
Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået
skade, som ikke kan vente til ejendomskontorets åbningstid.

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER
Telefom:
72 16 43 96
i tidsrummet
0800 – 2200
TANDLÆGE
Nygårdterrasserne 233A telefon: 4495 4200
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk
TELEFONI (EVERCALL)
Support
telefon: 4440 4040
Telefontid:
ma - on 0900-1100 & 1400-1600
to
0900-1100 & 1600-1800
fr
0900-1100
Mail:
service@evercall.dk
Web:
www.evercall.dk

TV
YouSee telefon: 7070 4040
www.yousee.dk
TV-pakker leveret af YouSee:
Oprettelse, pakkeskift
eller flytning
399,- kr.
Opgradering til mellem- eller fuldpakke gratis
Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:

145,00 kr./md
325,00 kr./md
425,00 kr./md

Abonnement betales kvartalsvis forud.
YouSee TV & Film:
kræver minimum grundpakke;
kontakt YouSee direkte.

OBS!!!

KALENDER FOR JUNI 2018
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1.
2.
3.

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

4. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

5.
6. BUU

19:00

SC

7. BR-møde

19:00

SC

8.
9.
10.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 516 OG 517
MP 516 husstandsomdeles 31.05.18

11.
12. BOU

19:00

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

13. FAU

16:30

SC

18:00
18:30

SC
SC

1.700
Farum Midtpunkt

14.06.18 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 517, der udkommer 28.06.18.
Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg på
papir, usb-stick eller e-mail.
Mail: bladudvalg@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 eller usb-stick.
Ansvarshavende:
Berit, 38 2.S
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.

14.

Frist for MP 517
BU

15.
16.
17.
18. BR-FU
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. MP 517

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

19:00 – 20:00 SC

Husstandsomdeles

29.
30.
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