DAGSORDEN

MIDTPUNKTET 522

til blokrådsmødet torsdag den 3. januar 2019 kl. 19:00
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra 4. december 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. Godkendelse af
Økonomiudvalgets kommissorium
b. Godkendelse af
Bladudvalgets kommissorium
6. Eventuelt

(s 17)
(s 18)

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

INDHOLD
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3
4
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7
8
10
12
13
14
15
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17
17
20
25
26
28
2

MIDTPUNKTET 522

Indhold
Kun Nytårsdag er alt lukket
Julefest med rensdyr og pejs
Strukturudvalget genstarter
Åben Dør fortsætter
Masser af info fra Ejendomskontoret
Fanmarch virker – FC Nordsjælland vandt
Elevator, Uddannelsesudvalg, Afdelingsmøde, Overblik …
… og Invitation til Budgetmøde
Kom til Sjov Lørdag og spil fodbold
Ingen ekstremer, ingen rekorder
Kom og bliv inspireret af en film om en bys forvandling
Blokrådssager
Stefano søger en underetage
Referat af blokrådsmødet 4. december 2018
Heller ingen udskejelser her
Så er det snart Blok 36's tur
Praktiske oplysninger

JULENS
ÅBNINGSTIDER
VASKERIET
24. december åbent
25. & 26. december åbent
31. december åbent til kl. 1600
1. januar lukket

EJENDOMSKONTORET
d. 27. december, kl. 8 - 10
d. 28. december, kl. 8 - 10
d. 2. januar, kl. 8 - 10
d. 3. januar, kl. 8 - 10
d. 4. januar, kl. 8 - 10

BLOKRÅDSSEKRETARIATET
Lukket mellem jul & nytår
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Julefest i Farum Midtpunkt
Fotos: Børne- og Ungdomsudvalget
Lørdag d. 8. december inviterede Børne- og Ungdomsudvalget til julefest i
Farum Midtpunkt. Der var ”tændt op i pejsen”, og juleglæden var stor hos
de mange fremmødte.
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Genstart: Strukturudvalget
Af Niels, 112E
Vejen til bedre digitale rammer vil
skabe basis for at tiltrække yngre generationer, så de ser muligheden for
at få medindflydelse og dermed tage
medansvar for mennesker og bebyggelse. På den måde bliver Farum
Midtpunkt bedre rustet til at opfylde
boligdrømmene for kommende generationer.
Der er opstået nye kommunikationsformer i vort samfund – dem har vi
endnu ikke forstået at udnytte. KAB’s
pakker med nyt administrationssystem og deres nye APP implementering indeholder ikke de byggesten,
der kan styrke lejernes interne kommunikation eller de nødvendige digitale informationssystemer.
Derfor er udfordringerne tilbage hos
Strukturudvalget. Der skal skabes en
6

lukket platform, hvor kun beboerne
har adgang, i form af en hjemmeside
med et intranet, der kan udbygges,
med et eget deltagelses- og valgsystem til vedtægtsbestemte dialog- og
valgsystemer. Der skal også være adgang til Brunatas (vand varme), Mieles (vask) og Radius’ (el) netværk.
Strukturudvalgets budgetønske 2019
– 2020 er som det nuværende budget
kr. 150.000, hvor beløb over kr.
7.000 kun kan frigives via blokrådssag.
PS.: Strukturudvalgets
opstarts møde er
21. januar 2019 kl.19:00
i Servicecentralen
Alle beboer kan deltage. Tilmelding til
niels.kjerulff@gmail.com


ÅBEN DØR
D. 31. JANUAR
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. 28. februar
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
NY P-SKILTNING
Den nuværende skiltning om parkeringsregler vedrører kun stamvejene. Under blokkene opleves udfordringer i forhold til parkering på handicappladser,
på særligt opmærkede felter (markeret med gult
kryds) og ved el-ladestandere.
Efter aftale med Blokrådets Forretningsudvalg opsættes der nu skiltning under blokkene ved ovennævnte steder. Af skiltningen fremgår regler i forhold
til lovlig parkering samt pålæg af kontrolafgift ved
overtrædelse af dette.
FYRVÆRKERI
Når nytåret skydes ind, så husk at holde fyrværkeriet væk fra fodboldbanen (kunstgræsplænen) og Aktivitetspladsen. Nytårsaften nyder
vi at se på de mange flotte raketter, men dagen
derpå er afbrændt krudt knap så pænt – så
start nytårsdag med at samle afbrændt krudt
sammen fra den foregående festlige aften.
Og husk at affyring kun må ske
i perioden fra 27. december til 1. januar.
GLATFØREBEKÆMPELSE
Farum Midtpunkt er af det offentlige pålagt en fejepligt, og det betyder, at vi skal
have folk ude og glatførebekæmpe i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 22, når der er risiko for glat føre.
Fejepligten betyder, at vi skal være i
gang med at rydde – ikke at hele Farum
Midtpunkt skal fremstå som fuldstændig
ryddet – fra kl. 6.
Husk, at du både i og udenfor Farum Midtpunkt skal færdes efter forholdene,
om du er til bens, på cykel eller i bil.
Hvis frosten bider, så
frarådes det at færdes på miljøstien,
da den ikke kan glatførebekæmpes
og derfor er meget glat.
VASKERIET ER LUKKET 8. OG 9. JANUAR 2019
Grundet serviceeftersyn af maskinerne i vaskeriet,
er det ikke muligt at vaske i dagene den 8. og den 9.
januar 2019.
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BORTSKAFFELSE AF JULETRÆ
Når julen er ovre, og det ellers så fine juletræ har mistet de
fleste af sine nåle, så sæt det ved siden af containerne til
småt brændbart eller pap for enden af Stamvejene.
Husk at afpynte juletræet inden det stilles ned, så det
kan genanvendes til flis.

DRONEOVERFLYVNING
I midten af januar foretages der droneoverflyvning for termisk fotografering – der
kommer varsling på opslagstavlerne i blokkene.
Illustrationerne er fra den første droneoverflyvning i august 2018


Foto: Maiken, BR-sekr. – Dronen får propeller på

Foto: Maiken, BR-sekr. – Ruten er lagt

Data fra dronen – vand på et højtag
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Fanmarch med fakler fra Farum Midtpunkt til stadion
Af Bladudvalget og Hans, 38 2.R (fotos)
Ligesom i midten af februar i år var der mandag den 10. december fanmarch fra
Farum Midtpunkt til Right to Dream Park.
De fremmødte fans fik sodavandsbilletter og fri entré til kampen.
Og ligesom ved fanmarchen i februar
vandt FC Nordsjælland kampen – denne gang med 1-0 på
et AGF-selvmål.
Se også invitationen
til ”Sjov Lørdag” på
side 14, som arrangeres i et samarbejde
imellem Furesø Boligselskab og Furesø
Kommunes Fritidsvejledning.


Der bydes velkommen til de femmødte fans

Spillere fra FCNs ungdomshold tænder fakler til fans
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Også Farum Midtpunkts beboere tænder fakler til fans

FC Nordsjællands maskot, Timba, var også mødt op
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
ELEVATOR I BLOK 25
Forretningsudvalget er gjort bekendt med, at der har været debat blandt beboere
om, at kommunen ville lave om i deres registreringer, i forhold til hvem der kunne benytte elevatoren i Blok 25. Vi kan efter samtale med kommunen afkræfte
dette. Kommunen har oplyst, at der ikke er ændret i brugen af elevatoren – den
benyttes kun af én familie i Blok 25. Det betyder også, at brugen af elevatoren
ikke er i konflikt med, hvem der har adgang til de enkelte blokke.
FØRSTE MØDE I UDDANNELSESUDVALGET
Tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 19:00
i Servicecentralen.
Mød op, hvis du er interesseret i at deltage i udvalget.

AFDELINGSMØDE 1. UDKALD
Der afholdes ordinært afdelingsmøde
tirsdag den 5. marts 2019 kl. 18:30
i Servicecentralen.
Afdelingsmødet afholdes inden Blokrådsmødet samme dag.
Alle beboere er velkomne!

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 vedtaget blokrådssager. Oversigten er
tænkt som et fast indlæg i Midtpunktet, så du til hver en tid kan holde dig orienteret.
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Kom til
driftsbudgetmøde
torsdag den
10. januar 2019
klokken 1900
i Servicecentralen
Det er her, du kan komme med input
til Farum Midtpunkts driftsbudget
2019/2020.
Alle beboere er velkomne!
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I NOVEMBER
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug juni-december 2018
Forventet

Aktuelt

2017-18
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Akkumuleret økonomi
pr. 30. november 2018:
Fjernvarmeudgift: 2.601.971 kr.
Opkrævet aconto: 3.157.963 kr.
Overskud:
556.172 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i november:
Forbrug
Budget
Besparelse

2.049 MWh
2.410 MWh
361 MWh

November blev en måned uden ekstremer og rekorder – for en gangs
skyld, fristes man til at sige.
Gennemsnitligt blev måneden lidt
lunere end normalt med en middeltemperatur på 5,8 gr. – mod normalt
4,8 gr., hvilket medvirker til besparelsen på 15 % i forhold til budgettet for
november.
Der er fortsat lidt usikkerhed vedr.
forbruget i oktober, som beskrevet i

Samlet forbrug pr. ultimo
Forbrug juni-november
Budget juni-november
Besparelse

november:
5.947 MWh
7.082 MWh
1.135 MWh

Midtpunktet 521. Med dette forbehold
er den samlede besparelse siden juni
på 16 % i forhold til det forventede.

Husk at:
Regnskabet for indeværende varmeår
slutter den 31/12 2018.
Herefter skiftes der til kalenderår
1/1 2019 – 31/12 2019.
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Farum Midtpunkt – forvandling!
Af Blok 15

Inspirerende filmaften:

Kom og se en dokumentarfilm om, hvordan millionbyen Bogotá, en af verdens
farligste byer, på underholdende vis forvandlede sig til en by med mindre kriminalitet og trafik efter reglerne!
Efter denne sjove og håbefulde film vil projektkoordinator Karen Zenia Hal Hermansen (der er opvokset i Farum Midtpunkt de første 10 år af sit liv) og en scenograf, begge fra Københavns byrumsteater ”Teatergrad”, holde et kort oplæg
med ideer til at få et projekt op at stå i Farum Midtpunkt.
Et projekt, der skal udvikle sig i et samarbejde mellem beboere og teaterfolk. Et
projekt, hvor der er plads til alle. Et projekt der skal sprede god stemning i Farum Midtpunkt og gerne invitere alle borgere indenfor.
Filmen ”Bogotá – forvandling” er dansk produceret i 2009 og instrueret af Andreas Møl Dalsgaard. Den vises
i Servicecentralen
Mandag d. 18. februar 2019, kl. 19.30
og varer 58 min.
Aftenen skulle gerne ende med en mødeaftale blandt nogle interesserede mennesker, der vil gå videre med at starte ideen op. I forløbet bliver der brug for mange
forskellige arbejdsopgaver fra fundraising, annoncering og effektmageri til skuespillere, kostumesyere og sminkører – så byd ind med det, du kan og har lyst til.
Kom glad!
Bedste hilsner og på gensyn!
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BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 522

BR-sag 522.a:
Godkendelse af
Økonomiudvalgets kommissorium
Forslagsstiller: Økonomiudvalget

Særlige kompetencer:
Indkalde udvalg og beboeraktiviteter
til møde omkring regnskaber og økonomi.

Det, som er skrevet med kursiv, er
fast tekst i alle kommissorier.

Sager, som vedrører råderet, husorden, vedligehold og lign., eller som er
af arkitektonisk eller økonomisk karakter, skal forelægges driften, for at
sikre at både driftsmæssige forhold og
myndighedskrav er opfyldt, inden de
rejses i Blokrådet.

Reference:
Økonomiudvalget – ØU – er nedsat jf.
Blokrådets Forretningsorden § 14.
Kommissorium for Økonomiudvalget er
godkendt på Blokrådsmøde 522, jf.
BR-sag 522.a.
Baggrund for
Økonomiudvalget (ØU):
Økonomiudvalget blev oprettet som
konsekvens af afdelingens demokratiske struktur (Blokrådsstrukturen).
Udvalget arbejder med den økonomi,
som hører til Blokrådet.
Formål og Opgaver:
Udvalget holder øje med de dele af
Blokrådets økonomi, som kan adskilles fra det almindelige driftsregnskab.
Udvalget gennemgår og godkender
regnskaber for udvalg, som har fået
penge til: Beboeraktiviteter, fester,
indkøb til udvalg mv.

Underetage
søges til leje
Kontakt Stefano på
tlf. 31 95 60 03

Mødefrekvens:
ØU afholder ordinære møder en gang
pr. kvartal. Herudover holder udvalget løbende møder, når der er behov
herfor.
Afrapportering:
ØU refererer til det til enhver tid siddende Forretningsudvalg og Blokrådet. Regnskabsmæssige problemer
rapporteres til Blokrådets forretningsudvalg, som tager evt. tiltag rådført af ØU.
Udvalget fører et kort referat af møder, hvor der tages beslutninger eller
godkendes regnskaber. Referat tilsendes Blokrådets Sekretariat og offentliggøres på Farum Midtpunkts
hjemmeside.
Udvalgets sammensætning:
Udvalget består af tre medlemmer
valgt af Blokrådet. Udvalgsmedlemmerne vælges for et år ad gangen og
tiltræder den 1. september. Det gamle
økonomiudvalg fratræder den 1. september (jf. Blokrådets Forretningsorden § 14).
Kontakt:
Kontakt udvalget på
oekonomiudvalg@farum-midtpunkt.dk
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Den af udvalget udpegede kontaktperson har som opgave at meddele af- og
tilgang af medlemmer til Sekretariatet.
Behandling af persondata:
Udvalget er underlagt gældende persondataforordning, og skal derfor behandle persondata fortroligt samt være særligt opmærksom på, at personlige oplysninger ikke må videregives til
tredje mand uden samtykke.
Huslejekonsekvenser:
Ingen.
Afstemningstema:
Blokrådet godkender Økonomiudvalgets kommissorium.

BR-sag 522.b:
Godkendelse af
Bladudvalgets kommissorium
Forslagsstiller: Bladudvalget
Det, som er skrevet med kursiv, er
fast tekst i alle kommissorier.
Reference
Bladudvalgets forankring i Farum
Midtpunkts beboerdemokrati fremgår
af Blokrådets Forretningsorden § 4,
stk. 2-4, § 6, stk. 2, § 11, stk. 2, § 12,
stk. 5, § 13, stk. 2 og § 17, stk. 2.
Kommissorium for Bladudvalget er
godkendt på Blokrådsmøde 522, jf.
BR-sag 522.b.
Baggrund for udvalget
Bladudvalget (BU) er nedsat i 1973
som kommunikationsplatform for beboerne i Farum Midtpunkt i almindelighed og beboerdemokratiets arbejde
i særdeleshed.
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Formål
Beboerbladet »Midtpunktet« bringer
hver måned dagsorden for det kommende blokrådsmøde med tilhørende
blokrådssager og referat af det foregående blokrådsmøde. »Midtpunktet«
er således omdrejningspunktet for
Farum Midtpunkts varetagelse af det
beboerdemokratiske arbejde.
»Midtpunktet« bringer også relevante artikler, fotos og illustrationer fra
udvalg og aktiviteter under Blokrådet,
fra andre beboere, fra driften og fra
samarbejdspartnere.
Opgaver
 Bladudvalget udarbejder trykgrundlag og sender dette til trykkeriet.
 Bladudvalget udarbejder mindre
hæfter, f.eks. Farum Midtpunkts
»Grundlov« og Blokrådets Forretningsorden, samt særlige indstik
til »Midtpunktet«.
 Bladudvalget udarbejder i samarbejde med Blokrådets Forretningsudvalg årsplan for afholdelse
af blokrådsmøder og produktionsplan for »Midtpunktet«.
 Bladudvalget udarbejder egne artikler og bistår andre bidragydere
med udarbejdelse af artikler til
»Midtpunktet«.
Kompetence
Bladudvalget optager principielt alle
indlæg til »Midtpunktet« med relevans
for Farum Midtpunkt.
 Bladudvalget overholder god presseskik og korrigerer i samarbejde
med bidragydere indlæg i nødvendigt omfang.
 Indeholder et indlæg kritik af
navngivne parter, gives den kritiserede part mulighed for at svare i

BLOKRÅDSSAGER
samme nummer af »Midtpunktet«
som det kritiske indlæg eller tillade, at det kritiske indlæg bringes
ukommenteret, eventuelt med svar
i et senere nummer af »Midtpunktet«.
 »Midtpunktet« indeholder ingen
kommercielle annoncer. I givet fald
kan Bladudvalget efter eget skøn
skrive en kort artikel om et specifikt produkt.
 Farum Midtpunkts egne aktiviteter
(Kig Ind, Spisehuset og Nærbiksen)
kan annoncere i bladet.
 Beboere i Farum Midtpunkt kan
annoncere køb/salg af specifikke
produkter eller ydelser af ikkekommerciel karakter.
Sager, som vedrører råderet, husorden, vedligehold og lign., eller som er
af arkitektonisk eller økonomisk karakter, skal forelægges driften for at
sikre, at både driftsmæssige forhold
og myndighedskrav er opfyldt, inden
de rejses i Blokrådet.
Mødefrekvens & afrapportering
Bladudvalget mødes 11 gange om
året ved afleveringsfristen for indlæg
for sammen med repræsentanter for
Blokrådets Forretningsudvalg at fastsætte rækkefølgen af blokrådssager
på dagsordenen for det kommende
blokrådsmøde (se Blokrådets Forret-

BR-MØDE 522

ningsorden § 6, stk. 1), samt for at
fordele månedens opgaver imellem
Bladudvalgets medlemmer. Bladudvalget mødes derudover efter behov.
Afrapportering sker i form af udgivelse af »Midtpunktet« og andre hæfter.
Åbent/lukket udvalg
Bladudvalget er et åbent udvalg og
bistås af Blokrådssekretariatet.
Kontakt
Kontakt udvalget på
bladudvalg@farum-midtpunkt.dk.
Den af udvalget udpegede kontaktperson har som opgave at meddele af- og
tilgang af medlemmer til Sekretariatet.
Behandling af persondata
Udvalget er underlagt gældende persondataforordning, og skal derfor behandle persondata fortroligt samt være særligt opmærksom på, at personlige oplysninger ikke må videregives til
tredje mand uden samtykke.
Huslejekonsekvenser:
Ingen.
Afstemningstema:
Blokrådet godkender Bladudvalgets
kommissorium.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 521 4. DECEMBER 2018

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra november 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. Driftsregnskab 2017-18
b. Klargøring af fællesrum
c. Nedsættelse af uddannelsesudvalg
6. Eventuelt

(428D)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(22/0/0)
(18/2/2)
(22/0/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
11
12
og 13
15
16
21
22

Bladudvalget
er underlagt
Persondataforordningen.
Derfor vises
navnene ikke.

Adresse
218F
202B
201G
34F
37 2.O
38 2.S
75D
73E
80F
112E
116A

Blok Navn
26
33
36
41
42
43
46

Bladudvalget
er underlagt
Persondataforordningen.
Derfor vises
navnene ikke.

Adresse
116A
161B
258F
294D
408D
408F
410F
410F
428D
451A
454E

Gæster: Ingen
Uden stemmeret:
EJK, Driftschef, Regnskabsmedarbejder (KAB), Projektleder (KAB)

1. Godkendelse af dirigent
428D godkendes som dirigent.

4. Meddelelser og debat
Ingen gæster ved mødet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

4.b Ejendomskontoret
Rens af ventilationskanaler i
Birkhøjterrasserne
EJK fortalte ved sidste møde, at proceduren for rens af ventilationskanaler var noget mere omstændelig i
Birkhøjterrasserne end i de andre terrasser. Dette skyldes, at Birkhøjter-

be-

3. Godkendelse af
referat fra november 2018
Referatet godkendes uden bemærkninger.
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rasserne er renoveret for PCB. I forbindelse med rensningen har der været udtaget prøver af støv, som er blevet analyseret for PCB. Prøverne viste, at der var PCB i støvet – og i en
grad, så man skal håndtere det som
farligt affald.
Det er vigtigt at understrege, at dette ikke har betydning for indeklimaet
i boligerne, da der skelnes mellem
farligt affald og indeklima. Det er altså alene vigtigt i forhold til arbejdsprocessen ved rensning og håndtering
af affaldet/støvet. Der bliver foretaget
en måling årligt af indeklimaet – dette
er et krav i boliger, der er renoveret
for PCB.
For at få et referencepunkt rykkes
en fremtidig rensning frem, så den
foretages om 2 år i stedet for om 5 år.
Her vil man så kunne foretage en
sammenligning. Det er sandsynligt, at
noget af PCB’en i denne rensning
stammer fra den tidligere PCBrenovering – det kan be- eller afkræftes ved den fremtidige måling.
38 2.S spørger, om der er forskel på,
hvor farligt affaldet var i de forskellige
blokke?
EJK svarer, at affaldet i to af blokkene havde en højere værdi end i de øvrige 4 blokke. Dette vil blive sammenholdt med kvalitetssikringsmaterialet.
Handicapparkering mv.
EJK fortæller, at der i P-arealet er
nogle udfordringer. Det vedrører parkering af ikke-handicapbiler på handicapparkeringspladserne, parkering
ved særligt opmærkede områder (gult
kryds) og parkering af biler, der ikke
er el-drevne ved el-ladestandere.
Efter dialog med BR-FU om problematikken er det blevet besluttet, at
der skiltes med vejledning i forhold til
lovlig brug af pladserne samt pålæg af
kontrolafgift ved ulovlig parkering.

143F spørger, om der er planer om
flere el-ladestandere. 4 ladestandere
er ikke meget, hvis fremtidige samfundsmæssige tiltag bringer et stort
antal af elbiler med sig. Kommunen
benytter allerede ladestationerne,
hvilket også kan medføre, at de
kommer under pres.
EJK svarer, at der umiddelbart ikke
er nogen planer om at udvide stationerne, men de kunne evt. undersøge,
hvor meget pladserne bliver benyttet
for at få en indikation på, om der er
behov for udvidelse på nuværende
tidspunkt.
Status på BR-sag 511.a
Punktet føres ikke til referat.
”Tryg Bolig”
EJK fortæller, at forsikringsfirmaet
cirka hvert 3. år foretager en ”Tryg
Bolig” gennemgang af Farum Midtpunkt. Der foretages bl.a. en risikovurdering i forhold til eventuelle områder, der er særligt udsatte i forhold
til bl.a. skimmelsvamp og brand. På
baggrund af gennemgangen udfærdiges en rapport, som er et nyttigt
værktøj for driften. Blokrådet bliver
orienteret, når rapporten foreligger.
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4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Indkøbsvogne hører til på Bytorvet
Som det fremgår af Midtpunktet 521
er efterladte indkøbsvogne til stor gene for beboere i Farum Midtpunkt.
Men ikke blot er de til gene – de er
også i direkte strid med brandregulativet, når de efterlades på de indre
gangstrøg. Når du ikke selv fragter
din vogn tilbage til Bytorvet, så betyder det, at de ansatte skal bruge ressourcer på det – og det koster penge
for alle beboere. Så lad indkøbsvognen blive på Bytorvet.
Elevator i Blok 25
Vi er gjort bekendt med, at der har
været debat blandt beboere om, at
kommunen ville lave om i deres registreringer i forhold til hvem, der kunne benytte elevatoren i Blok 25. Vi
kan efter samtale med kommunen
afkræfte dette. Kommunen har oplyst, at der ikke er ændret i brugen af
elevatoren – den benyttes kun af én
familie i Blok 25. Det betyder også, at
brugen af elevatoren ikke er i konflikt
med, hvem der har adgang til de enkelte blokke.
Opfølgning på BR-sag 520.e
”Retningslinjer for annoncering
via Farum Midtpunkts kanaler”
På BR-møde 520 rejste vi ovennævnte
sag. Til sagen indkom et ændringsforslag, som medførte, at vi trak sagen med henblik på at genfremsætte
den i revideret form, efter at ændringsforslaget var blevet undersøgt
nærmere. Da der i ændringsforslaget
henvises til både reglementer og lovgivning, som er meget omfattende,
har har vi bedt juridisk afdeling i KAB
om hjælp til tolkning af dette. Sagen
forventes genfremsat ved BR-møde
522.
Blok 33 undrer sig over, at man vil
gøre brug af juristerne i KAB, idet de
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tidligere har udtalt sig i forhold til
brug af persondata på en måde, som
blokken stiller sig kritisk overfor.
BR-FU (1) svarer, at de er af den opfattelse, at juridisk afdeling er det rette sted at bede om hjælp.
Blokrådssekretariatet forklarer, at det
der skal afklares ved juristerne i KAB
ikke henhører under persondataforordningen. Grunden til, at sagen er
sendt til KAB, er, at der i ændringsforslaget henvises til en lang og omfattende lovgivning, som for lægmand
er svær at forstå. Så formålet er at få
tydeliggjort, hvor og hvilken relevans
lovgivningen har i forhold til de omtalte forhold i ændringsforslaget.
Dato for budgetmødet i januar
Alle beboere inviteres til møde om
driftsbudgettet for 2019 – 2020 torsdag d. 10. januar kl. 19 i Servicecentralen.
Dato for indlevering
af budgetønsker
Udvalgene er blevet orienteret om, at
deadline for indlevering af budgetønsker er mandag d. 17. december.
Budgetønskerne skal indleveres til
Sekretariatet. Næste år følger vi proceduren, som blev vedtaget med BRsag 519.c, hvoraf det fremgik, at udvalgenes budgetønsker fra næste år
rejses som Blokrådssager ved BRmødet i november.
4.d Andre udvalg
Boligudvalget (BOU)
BOU (1) fortæller, at de er ved at få
godt gang i arbejdet. De har været på
rundtur med driftspersonale for at
kigge på nogle af de forskellige konstruktioner, der er opført på terrasserne.
Der er nu aftalt møde mellem udvalget, drift, Fredensborg Brand &

Redning samt Dominia for at finde en
mulig løsning på kattehegn.
I januar skal nogle af udvalgsmedlemmerne på kursus, så de kan blive
klogere på, hvordan man arbejder
med råderet.
Kunstudvalget (KU)
KU fortæller, at de afventer en ny udstilling. For at der ikke skal se for
tomt ud, kommer nogle af de billeder,
der skal hænge i selskabslokalerne op
midlertidigt.
Repræsentantskabet
for BLs 2. kreds
BL-repræsentanten fortæller, at de i
fremtiden vil arbejde med indsatsområder formuleret i FNs verdensmål.
Hvis der er nogen, der kunne have
interesse i at deltage i arbejdet, er de
meget velkomne til at henvende sig.

5. Blokrådssager
BR-sag 521.a:
Driftsregnskab 2017-18
Regnskabsmedarbejder/KAB oplyser,
at hun er blevet gjort opmærksom på,
at der i det komprimerede regnskab,
som blev omdelt med Midtpunktet, i
kolonnen ”Balance pr. 30-06-2017”,
burde have været anført, at tallene
var opgivet i hele antal tusinde kroner. Det vil hun se, om hun kan få
rettet, så det kommer til at fremgå
fremover.
Dirigent/428D foreslår, at sagen gennemgås punkt for punkt, da det gør
det nemmere at følge med i debatten.

Ordinære udgifter
(Midtpunktet 521 s. 19):
Det er ingen kommentarer til punktet.
VARIABLE UDGIFTER
Konto 114 (Midtpunktet 521 s. 20):
Det er ingen kommentarer til punktet.
Konto 115 – konto 119
(Midtpunktet 521 s. 20-21):
Der er ingen kommentarer til punktet.
Henlæggelser
(Midtpunktet 521 s. 21):
410F (1) spørger til konto 127 ”Ydelser vedr. lån til bygningsskader” og
herunder specifikt ”Ydelsesstøtte,
byggeskadelån” med et resultat på
-17.098.354 kr, idet der er budgetteret med 0 kr. (jf. s. 4 i det ”store”
regnskab)? Det ønskes også forklaret
på indtægtssiden.
Regnskabsmedarbejder/KAB forklarer, at det skal sammenlignes med
indtægterne på konto 204. Tidligere
er den indtægt, der står på konto
104, fratrukket ydelsen på konto 127.
Det er nu blevet splittet op i to tal, da
det er en mere korrekt måde at bogføre det på. Det har ikke været splittet
op i tallene i budgettet, og derfor
fremgår det som et minus-beløb.
Indtægter (Midtpunktet 521 s. 22):
Det er ingen kommentarer til punktet.
Ekstraordinære indtægter
(Midtpunktet 521 s. 22):
Det er ingen kommentarer til punktet.

Nedenfor kan du se kommentarerne til
de enkelte punkter.

Yderligere spørgsmål
201G spørger, hvad der er indeholdt i
”Andre tilgodehavender” (konto 305 307 i det komprimerede regnskab)?

Stamoplysninger om bebyggelsen
(Midtpunktet 521 s. 19):
Der er ingen kommentarer til punktet.

Regnskabsmedarbejder/KAB svarer,
at konto 307 indeholder alle indestående på diverse bankkonti. Konto 305
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er bl.a. lejernes tilgodehavender, eller
hvis man eksempelvis er kommet til
at bogføre ejendomsskatter i det gamle år, så vil det også fremgå her.

FGIG (1) svarer, at udgangspunktet
er, at dispositionskontoen skal dække
beløbet. Hvis dette ikke er muligt, må
der findes et alternativ.

410F (1) spørger, om regnskabet ikke
ser meget godt ud, og det mener
Regnskabsmedarbejder/KAB, at det
gør.

Blok 33 fortæller, at de er 4 aktive i
blokken, hvilket betyder, at det er de
4 personer, det hele hænger på. De
prøver på at inddrage flere, men det
er ikke let.

Afstemning
Regnskabet tages til efterretning med
22 stemmer for, ingen stemmer i mod
og ingen blanke stemmer.
BR-sag 521.b:
Klargøring af fællesrum
Følgegruppen for indre gangstrøg
(FGIG) (1) fortæller, at de i følgegruppen har talt om, hvem der skulle bekoste udgiften, hvis de enkelte blokke
ikke selv sørgede for at rydde deres
fællesrum (jf. nærværende BR-sag).
Skulle udgiften bekostes af den enkelte blok, eller skulle det have konsekvenser for hele Farum Midtpunkt?
I sagsfremstillingen lægger man op
til, at beboerne har et ansvar i forhold
til at få ryddet fællesrummene, og
derfor er forslaget, at i fald blokkene
ikke varetager arbejdet, så bekoster
de selv udgiften for at andre skal gøre
det (jf. pengene tages fra blokkens
dispositionskonto).
Det nævnes, at der er forhold vedr.
projektet, som ikke er mulige at besvare på nuværende tidspunkt – eksempelvis hvor cykler skal parkeres
under projektet. Men der bliver arbejdet på forskellige mulige løsninger,
og der vil blive orienteret om dette,
inden byggeperioden starter.
38 2.S (1) kunne forestille sig, at indestående beløb på blokkenes dispositionskonti er af stor variation. Hvad
sker der, hvis man bliver påført udgifter, der overstiger blokkens indestående beløb?
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FGIG (2) svarer, at de er bekendt med
problemet. Følgegruppens udgangspunkt er, at det er blokkene selv, der
har indrettet fællesrummene, og det
er blokkene selv, der står for rengøring mv. i rummene. Denne sag kunne med fordel give anledning til, at
blokkene overvejer, om rum skal sløjfes, i fald de ikke bruges.
FGIG (3) siger, at de flytter tingene
over i deres fællesrum, og det kan gøres over en længere periode, da blokkene bliver adviseret i god tid.
Blok A (1) spørger, om pulterrummene på gangene i Blok A også skal
tømmes?
FGIG (2) svarer, at det er private pulterrum, og de er ikke en del af projektet og derfor ikke skal tømmes. Det er
kun barnevognsrummene – dem med
trådbure, der skal tømmes.
38 2.S (1) siger, at projektet kunne
give anledning til, at man i blokkene i
samarbejde med FGIG og gamle garvede beboerdemokrater forsøgte at få
aktiveret de beboere, som normalt
ikke er så aktive. Måske kunne man
lave en aktiveringskampagne.
FGIG (1) oplyser, at der i forbindelse
med projektet vil blive afholdt informationsmøder for de berørte blokke.
Det vil give anledning til, at beboerne
i de forskellige blokke møder hinanden, og måske kunne man lave indbyrdes aftaler blokkene imellem.

75D spørger, om man måske kan
anmode Ejendomskontoret om hjælp
til at rydde rummene?
EJK tilkendegiver, at dette ikke er en
mulighed.
408D spørger til omfanget af projektet. Hvilke blokke er indbefattet?
FGIG (1) svarer, at projektet vedrører
alle blokke undtaget Blok 12 og 13
samt hele Birkhøj.
408F spørger, om det ikke er en mulighed at opbevare tingene i den ene
ende af gangstrøget, mens arbejdet
pågår i den anden ende?
FGIG (1) siger, at deres forslag er at
flytte inventar ind i blokkenes fællesrum mod vest, da disse ikke er en del
af projektet. Der arbejdes på en løsning i forhold til opbevaring af cykler.
FGIG (2) svarer 408F, at det ikke er
en mulighed, idet hele gulvet brydes
op, og der bliver lagt spor ud, hvorpå
man kan færdes.
Blok 33 mener, at man bør drøfte udfordringerne ved, at enkelte i blokken
løfter hele arbejdsbyrden. Hvis de for
eksempel beslutter at nedlægge cykelrummet – hvor skal cyklerne så
være? Desuden ser hun en udfordring i, at al information udelukkende foregår på dansk, idet mange beboere ikke taler eller forstår sproget.
Det gør, at vi mister nogen!
FGIG (1) er klar over, at der kan være
en udfordring i, at enkelte i blokkene
trækker læsset. De økonomiske løsningsmodeller, der umiddelbart findes, har enten konsekvenser for den
enkelte blok eller for alle i Farum
Midtpunkt (via huslejen). Nærværende sag kunne give anledning til, at
man forsøgte at styrke beboerdemokratiet i blokkene. FGIG (1) ved, at

Forretningsudvalget tidligere har arbejdet med dette – bl.a. i form af
blokambassadører. Det kræver selvfølgelig, at der er nogen til at løfte en
sådan proces – enten os selv eller
konsulenter.
Blok 26 svarer, at de heller ikke er så
mange aktive, og derfor har de valgt
at hyre et flyttefirma.
116A (1) foreslår, at Ejendomskontoret sørger for information om projektet på engelsk. Herunder at uddele
det til beboere samt opfordre til, at
man får aktiveret flere i blokkene –
det ville være en rimelig service, som
ville lette meget! Og hvis der er overskud, kunne det også udgives på
arabisk.

VANDSTATUS
Situationen pr. 30. november 2018
Samlet forbrug for hele Farum Midtpunkt de første 6 måneder i regnskabsåret:
Indeværende år:
Juni
14.821 m3
Juli
13.106 m3
August
14.677 m3
September 13.440 m3
Oktober
13.665 m3
November 13.483 m3

Sidste år:
14.387 m3
12.126 m3
13.078 m3
14.317 m3
12.882 m3
13.510 m3

Gennemsnit pr. døgn:
Indeværende år:
Juni
463 m3
Juli
437 m3
August
445 m3
September
448 m3
Oktober
456 m3
November
421 m3

Sidste år:
450 m3
404 m3
436 m3
447 m3
444 m3
450 m3

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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410F (1) tilbyder, at nogle fra hendes
blok (Blok 42) kan hjælpe Blok 33,
hvis de kun er 4 til at gøre arbejdet.
Hun fortæller, at de har fået en beboer i blokken til at oversætte ved behov.
Se det udløser klapsalver!
38 2.S svarer 116 (1), at en eventuel
opgave i forhold til oversættelse ikke
skal rettes til Ejendomskontoret – den
bør ligge i følgegruppen. Hun opfordrer folk, der kan andre sprog, til at
melde sig under fanerne – hun melder sig gerne selv .
FGIG (1) kommenterer, at det normalt
er blokrådets holdning, at der kommunikeres på dansk, og det er i den
ånd, følgegruppen har arbejdet. De vil
dog gerne overveje, om der skal
kommunikeres på andre sprog, såfremt de har blokrådets opbakning.
FGIG (1) siger desuden, at den
manglende mulighed for brug af fællesrummene under byggeperioden
måske kan løses ved, at man samarbejder på tværs mellem blokkene, så
man derved kan gøre brug af hinandens lokaler.
73E siger, at de netop er røget ind i
den problemstilling, da deres fællesrum allerede nu er lejet ud i byggeperioden. Han mener derfor, at udmeldingen i forhold til fællesrummene er
kommet meget sent. Efter dialog med
projektlederen er han blevet informeret om, at byggeperioden måske kan
strække sig 1 måned længere, end de
6 måneder der står angivet i sagen.
Kommende medlem til
Blokrådets Forretningsudvalg:
Blok 36: 01.03.2018 – 31.08.2020.
Hvis Blok 36 ikke kan stille med et medlem, går turen videre til Blok 35.
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Projektleder/KAB beklager, at hun
ikke har kunnet give et mere præcist
svar. Det skyldes, at projektet stadig
er i udbud, og entreprenøren har en
vis metodefrihed, som kan gøre at
tidsplanen ændrer sig. Når den endelige tidsplan foreligger, så bliver den
offentliggjort.
Blok 33 spørger, om der kommer en
overordnet plan (inden den endelige
plan foreligger), så man ved det mere
end tre måneder i forvejen?
Projektleder/KAB svarer, at de afventer den endelige tidsplan. Det kan
muligvis blive lidt tæt med den første
blok.
FGIG (4) siger, at der ikke må arbejdes lørdag og søndag, så der vil selskabslokalerne godt kunne bruges,
medmindre de er fyldt med inventar
fra de andre rum.
38 2.S (1) spørger om finansieringen
er gået igennem ved kommunen?
Projektleder/KAB svarer, at kommunen har lovet, at sagen vil blive behandlet i december eller januar.
Kommunen har ikke haft spørgsmål
til sagen, så følgegruppen regner
med, at den går igennem. Udbuddet
er altid betinget af kommunal godkendelse.
410F (1) opfordrer forsamlingen til, at
alle går tilbage til deres husmøder og
foreslår, at man gør det muligt for
andre blokke at gøre brug af fælleslokalet i den enkelte blok, når der bygges i ens egen blok. Der kunne eventuelt laves en liste, så man havde styr
på, hvornår de forskellige fællesrum
er tilgængelige.
Dirigent/428D konstaterer, at der ikke er yderligere kommentarer, hvorfor
der gås til afstemning.

Afstemning
Sagen vedtages med 18 stemmer for,
2 stemmer i mod og 2 blanke stemmer.

BR-sag 521.c: Nedsættelse
af uddannelsesudvalg
BR-FU (1) præsenterer sagen og fremhæver, at der er et indestående beløb
afsat til uddannelse, som ikke bliver
brugt. Dette skyldes muligvis manglende viden om mulighederne for kursus, men det er jo ikke ensbetydende
med, at der ikke er et behov.
Blok 33 spørger, hvem pengene er afsat til? Er det til det siddende udvalg,
eller er det til alle beboerne?
BR-FU (1) svarer, at det afhænger af,
hvordan kommissoriet kommer til at
lyde. I udgangspunktet kan det være
kurser relevante for udvalg eller beboerdemokrater i de enkelte blokke.
Dirigent/428D kommenterer, at det
må være uddannelsesudvalget, der
via deres kommissorium definerer,
hvad pengene kan bruges til.
38 2.S/tidligere medlem af BR-FU og
forfatter af sagen forklarer, at det ikke er uddannelsesudvalget, der skal
uddannes. Udvalget skal have viden
om, hvad der er af relevante kurser i
den almene sektor og eventuelt andre
steder, men hvor det har relevans for
den almene sektor. Udvalgets primære opgave er at formidle uddannelse
for beboerdemokrater.

6. Eventuelt
Blok 26 undrer sig over, at blokkene
angiveligt selv skulle have etableret
de østvendte fællesrum. I deres blok
har de et rum, som de ikke selv har
fået lavet – et rum med skillevæg og
vinduer – de troede det var et officielt
rum?
38 2.S (1) svarer, at flere blokke for
mange år siden rykkede facader ud,
så en oprindelig overdækket tørreterrasse blev inddraget i indearealet i
blokken, og man kunne bruge det
som fællesrum. Disse rum har
betongulv – måske er det et sådan,
som Blok 26 refererer til?
Blok 26 finder det stadig underligt,
for i det omtalte rum ligger der fliser.
Dirigent/428D siger, at han er sikker
på, at projektet forholder sig til det,
når de når dertil.
Projektleder/KAB siger, at husmøderne skal tage stilling til, om fællesrummene skal reetableres. Trådburene bliver taget ned, hvorimod
glasvægge bliver bevaret. Alle husmøderne vil modtage et brev, hvor der
er forskellige ting – herunder ovennævte, som de skal tage stilling til. Af
brevene vil det også fremgå, hvad
proceduren er, hvis husmødet ikke
tager stilling til de spørgsmål, der er
indeholdt i brevet.
Dirigent/428D takker af for et godt
møde og ønsker alle en god jul og et
godt nytår.


Dirigent/428D konstaterer, at der ikke er yderligere kommentarer, og der
gås til afstemning.
Afstemning
Sagen vedtages med 22 stemmer for,
ingen stemmer i mod og ingen blanke
stemmer.

BR-MØDER 2019
to 3. jan.
| ti 7. maj
| ti 3. sep.
ti 5. feb.
| to 6. juni
| to 3. okt.
ti 5. mar.
| ti 2. juli
| ti 5. nov.
to 4. apr.
| aug mødefri | ti 3. 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: kontakt Ejendomskontoret
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. 20)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Kirsten
34F
Bladudvalget
Niels
112E
er underlagt
Agnete
116A
Persondataforordningen.
Stig
218F
Derfor vises
Jette
409D
navnene
ikke.
Jørgen
410F

Blok
11
21
22
A
41
42

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok C
01.06.19 – 30.11.20
Blok B
01.09.19 – 28.02.21
Blok 36
01.03.19 – 31.08.20
Blok A
01.12.19 – 31.05.21
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
Paltholmterrasserne 8 i P-niveau
(ved ladestanderne)
Greenabout:
www.greenabout.dk
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)
UU
Uddannelsesudvalget
(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

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
Mand. & torsd. aften el. onsd. formidd.
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
Ved akut opstået skade, som ikke kan vente
til Ejendomskontorets åbningstid, kontaktes
SSG.

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER
Telefon:
72 16 43 96
i tidsrummet
08:00 – 22:00
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
Oplys anlægsnr. 820523

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

TV-pakker leveret af YouSee:
Oprettelse, pakkeskift,
fejlmelding 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.

KALENDER FOR JANUAR 2019
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

2. BUU

19:00

SC

3. BR-møde

19:00

SC

19:00
19:00

SC
SC

19:00

SC

1. Nytårsdag

4.
5.
6.
7.

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

8.

BOU
UU

9.
10. Budgetmøde

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23A
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 522 OG 523
MP 522 husstandsomdeles 27.12.18
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

11.
12.
13.
Frist for MP 523
14. BU & FU
BR-FU

18:00
SC
18:00 – 19:00 SC
19:00 – 20:00 SC

15.
16.

1.700
Farum Midtpunkt

14.01.19 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 523, der udkommer 29.01.19.
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.

17.
18.
19.
20.
21. STRU

19:00

SC

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

29.
30.
31. Åben Dør

17:00 – 19:00 SC
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