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MIDTPUNKTET 523

Indhold
Åben Dør – denne gang i Blok 16
Hold din terrasse fri for ukrudt og skrammel
Tips & tricks fra Boligudvalget
Miiii-AV! – Så er det ved at være på den tid
Forskelligt fra flere udvalg
Kom til inspirerende film i Servicecentralen
Niels forklarer om tørreterrasser
Sidste måned i det halve varmeår
Torben Kaas' tegninger i Servicecentralen
Finn er utilfreds med renoveringen af de indre gangstrøg
Afdelingsbestyrelsen i forhold til Blokrådet
Indkaldelse til Store Mødedag
Etablering af 30 ældreboliger i Farum Midtpunkt
Datatilsynets fortolkning af Persondataforordningen
Referat af blokrådsmødet 3. januar 2019
Den tørre sommer gav merforbrug på vand
Praktiske oplysninger

ÅBEN DØR
BEMÆRK

D. 31. JANUAR
KL. 17 -19
I BLOK 16

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
3

NYT FRA EJENDOMSKONTORET
VEDLIGEHOLDELSE AF TERRASSER
I forbindelse med det årlige eftersyn af højtage og terrasser (garantisag), er det
flere steder konstateret, at ryddelighed og renholdelse af terrasserne ikke lever op
til gældende standarder (jf. husorden og vedligeholdelsesreglementet).
Af husordenen fremgår følgende i forhold til ryddelighed og vedligeholdelse af terrasser:
 Terrasserne skal holdes ryddelige, således at papir, plastposer og lignende
ikke virker skæmmende.
 Græs og ukrudt mellem fliserne skal fjernes.
 Der må ikke placeres plantekasser eller andet over terrasseafløb.
Af vedligeholdelsesreglementet fremgår yderligere:
 Lejer sørger for oprensning og renholdelse af riste og afløb på terrassen.
Sørg for at du efterlever ovenstående forskrifter – så er din terrasse også helt klar,
når de varmere temperaturer igen rammer landet.


Tips & ideer til vedligeholdelse af din bolig:

Sådan vedligeholder og rengør du:
 Glasfiberkabinerne i badeværelserne:
Efter bad skrabes væggene og tørres efter, fx med det brugte håndklæde.
1 – 2 gange årligt afkalkes vægge og poleres op med AUTOPOLISH.
 Laminat på køkkenlåger:
Dagl.: tørres med opvredet klud, evt. med opvaskemiddel
Ca. 1 gang mdl.: Vask med sæbespånevand.
 Badeværelsesgulve:
Vaskes med fx ’Probat for klinker’ efter behov.
 Parketgulve – LAD ALDRIG VÆSKE LIGGE.
Fejes og støvsuges ofte, tør evt. med en hårdtopvreden klud.
Hvis vask – sulfovand og tør efter med tør klud.
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Fastelavnsfest
Traditionen tro inviterer Børne- og Ungdomsudvalget til fastelavn i Farum Midtpunkt.
Kom og vær med til tøndeslagning ved Aktivitetspladsen

lørdag den 2. marts 2019
klokken 1400
Festen er for børn og voksne mellem 0 og 100 år.

Tøndeslagning for både børn og
voksne – find jeres flotteste
kostume frem, og vær med.
(børnene skal selv kunne slå på tønden)

Kakao og boller i Glashuset

I kan udfylde kuponen nedenfor og tilmelde jer onsdag d. 6. februar eller torsdag d. 7. februar
kl. 18 - 20 i Servicecentralen ved Børne- og Ungdomsudvalget.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Antal børn:

Antal voksne:

Børnenes alder:
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Den 1. marts tiltræder et medlem fra Blok 36 i Blokrådets Forretningsudvalg. Det
betyder også, at repræsentanten fra Blok 22 træder ud. Vi takker Blok 22 for det
gode samarbejde gennem de sidste 18 måneder, og vi ser frem til at byde en repræsentant fra Blok 36 velkommen.
BLOKRÅDSSEKRETÆR PÅ KURSUS – ÅBNINGSTID ÆNDRET
Mandag d. 18. februar er blokrådssekretæren på kursus, hvorfor træffetiden i
Sekretariatet først starter fra kl. 16 – eller lige deromkring.
BUDGETMØDE AFHOLDT D. 10. JANUAR
Torsdag d. 10. januar blev der afholdt budgetmøde, hvor budgetforslaget for
driftsbudgettet 2019/2020 blev fremlagt. Blokrådssekretæren tog referat af mødet – det vil blive bragt i kommende nummer af »Midtpunktet«.
KUNSTUDVALGET VISER NY UDSTILLING I SERVICECENTRALEN
I februar og marts vises tegninger af Torben Kaas, som i mange år boede i Farum
Midtpunkt med sin familie og var et meget aktivt medlem af Friarealudvalget. Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Torbens enke. Se artiklen på side 10.
UDDANNELSESUDVALGET HAR HOLDT SIT FØRSTE MØDE …
… og såmænd også et møde mere. Udvalget arbejder i øjeblikket med at udvikle
sit kommissorium, som skal forlægges Blokrådet på marts-mødet.
Der er ikke så mange medlemmer i udvalget, så hvis du skulle være interesseret i udvalgets arbejde, er du meget velkommen. Næste møde er den 11. februar,
klokken 1500.
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.
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Farum Midtpunkt – forvandling?
Inspirerende filmaften!
Af Sus/blok 15

Bogotà

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 er dansk produceret i 2009 og
instrueret af Andreas Møl Dalsgaard.

Filmen ”Bogotá – forvandling” vises i
Servicecentralen
Mandag den 18. februar 2019, kl. 19.30
og varer 58 minutter.
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.

Borgmester Ole Bondo Christensen
har givet udtryk for, at det lyder som
et rigtig spændende projekt. Han er
inviteret, men kan desværre ikke
komme den 18. februar.
Kom glad! 
Bedste hilsner og på gensyn!
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Udvendige åbne tørrerum i Terrassehusene
Af Niels, 112E
De fleste husmøder har truffet en beslutning og betalt for at flytte vindues- og dørfacaden i det udvendige tørrerum fra gangarealet ud til altanen,
så det tidligere uderum er blevet en
del af det indre gangstrøg. I disse tidligere uderum ses nogle steder et gulv
med fliser og nogle steder et betongulv.
På en selvvalgt tur gennem blokkene
blev der fundet udvendige åbne tørrerum i: B11- nr. 27, B16 - nr. 80, B22
- nr.120, B25 - nr.148, B26 - nr.165,
B31- nr. 238, B32 - nr. 251, B36 nr. 298.

Disse 8 blokke får ikke et nyt gulv i
de åbne tørrerum. Det er kun det indre gangstrøg og de indre fællesrum,
der renoveres med en ny gulvkonstruktion. Hvis den enkelte blok havde ønsket at ændre det udvendige
tørrerum til en indendørs del af gangarealet, så skulle husmødet have besluttet at betale for og igangsætte arbejdet med at flytte vindues- og dørfacaden, således at arbejdet var udført før renoveringen af de indre
gangstrøg starter. Husmødet kunne
have brugt FM valgte håndværkere
(cirka 17.000 kr. inkl. moms), eller de
kunne selv have fundet en løsning. 

Foto: Berit, 38 2.S – Indre gangstrøg med gammel gulvbelægning

8

SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I DECEMBER
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug juni-december 2018
Forventet

Aktuelt
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Akkumuleret økonomi
pr. 31. december 2018:
Fjernvarmeudgift: 4.373.029 kr.
Opkrævet aconto: 4.442.514 kr.
Overskud:
69.485 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i december:
Forbrug
Budget
Besparelse

3.174 MWh
3.291 MWh
117 MWh

Så fik vi overstået den første vintermåned, som havnede i den mildere
ende af skalaen.
Den gennemsnitlige middeltemperatur i december var 4,3 0C – hvilket er
2,7 0C lunere end normalen på 1,6 0C
(DMI).

Samlet forbrug pr. ultimo december:
Forbrug juni-december
9.121 MWh
Budget juni-december
10.373 MWh
Besparelse
1.252 MWh

Hermed afsluttes den forkortede afregningsperiode, som samlet set gav
en besparelse på 12,1 % i forhold til
budgettet.
Slutafregning forventes udsendt til
beboerne senest ultimo april.
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Tegninger fra Furesø lokalområde i Servicecentralen
Udført af Torben Kaas i perioden 1979-1985

I Servicecentralen udstiller Kunstudvalget i februar og marts måned tegninger
udført af Torben Kaas.

Torben Kaas: Fortepladsen i Stavnsholt Landsby set mod Rendebækgård, 1984

CV:
 Torben Kaas, arkitekt m.a.a.,
1948-2017, født i St. Merløse,
Midtsjælland
 Student fra Roskilde Katedralskole
1969
 Uddannet byplanarkitekt fra
Kunstakademiets Arkitektskole,
København 1969-1976
 Ansat i Farum kommune 19791998
 Bosat i Farum fra 1976 til 2017

streringer til brug for illustration af
særlige emner.

Udstillingen viser et udsnit af tegninger, udført i perioden 1976-1986 af
Torben Kaas. Tegningerne er en del af
et omfattende lokalhistorisk materiale, der indeholder plancher, blyantstegninger og beskrivelser. Tegningerne er udført i felten som hurtige regi-

Da Torben var færdiguddannet som
arkitekt, var det vanskelige tider og
svært at få ansættelse. For at vedligeholde og dygtiggøre sig i sit fag, deltog han i diverse arkitektkonkurrencer vedrørende landskabs- og bebyggelsesplanlægning, og han blev præ-
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Torben Kaas blev uddannet ved Kunstakademiets Arkitektskole med afgang
i 1976.
Undervejs i studieforløbet viste han
stor interesse for landskabs- og byudvikling set i historisk sammenhæng, og det var oplagt for ham at
videreføre denne interesse efter endt
studium.

mieret i bl.a. i 1977 i Skive, 1979 i
Vollerup/Huholt, i Sønderborg og i
Løgstør.
Sideløbende med deltagelse i arkitektkonkurrencer indledte han samarbejde med Gilleleje Museum, Hørsholm Egns Museum, Frederiksborg
Amts Museum og naturligvis Farum
Arkiv og Museer.
I 1979 fik Torben kontakt med bygningsinspektoratet, Farum Kommune, og efter en lang periode med tidsbegrænsede ansættelser blev han i
1989 fastansat som byplanlægger.
Han har i årenes løb varetaget en
række opgaver omfattende projektering/planlægningsopgaver, revision af
kommuneplanen, udarbejdelse af lokalplaner bl.a. i samarbejde med Farum Landsby. Det blev en frugtbar
periode, hvor Torben var aktiv i mange sammenhænge. Her kan især
nævnes arbejdet med Kulturhuset,
området omkring Stationstorvet, Farum Midtby m.m.
Torben blev i 2009 tildelt Furesø By
og Lands æresdiplom.

I diplomet står følgende: ”Torben
Kaas inddrog i arbejdsforløbet borgergrupper, foreninger og brugere i
gode faglige dialoger…”, blandt andet
med beboergrupper i Farum Midtpunkt, hvor han boede med sin familie indtil 1999.
Torbens mangeårige interesse for de
lokale historiske forhold er forsøgt
beskrevet med denne udstilling. I
tegning og skrift undersøgte og dokumenterede han fortidens minder.
Et enkelt eksempel på, at hans interesse har sat aftryk i det nutidige Farum, kan ses på Stationstorvets
springvand, som Torben udførte i
samarbejde med arkitekt Bernt.
Der er i den ene sten indhugget et
hjulkors – en kopi af hjulkorset på
stenen ved Gedevasebro.
De mange tegninger er udtryk for en
dyb interesse for og kærlighed til den
egn, der blev Torbens hjemsted.
Farum nov. 2018-11-05
M. Kaas



Om renovering af gulve i indre gangstrøg
Af Finn, 275E
Bladudvalget har modtaget nedenstående fra Finn, som ønsker det bragt i dette
nummer af »Midtpunktet«. Det er oprindeligt skrevet til Furesø Avis.
Renovering af gulve i Farum Midtpunkt – spild af penge!!! 1-værelses
lejlighed stiger 66,- 89,- for 75 m3
samt 154,- for 4 værelses lejligheder.
Prøv at gange det med 12 mdr? det er
en årlig stigning på 1848,- for de store lejligheder. De penge kunne – lige
som alt det andet – være brugt bedre
på varmebesparende foranstaltninger.
Hvad skal man nu lave nye gulve
samt belysning i gangene for. De har
virket perfekt i nu snart 40 år. Hvad
skal vi bruge nu 145,8 millioner for,

vi skylder allerede over en milliard
væk. Hvem betaler, igen alle beboerne
igen i 30 år. At bo her i Midtpunktet
bliver huslejemæssigt skruen uden
ende. Lav dog en rundspørge af samtlige beboere, ikke kun Blokrådet, der
jo bare accepterer alt. Spørg også de
svage beboere der aldrig kommer til
blokrådsmøder, da de ikke gider bøvlet. Jeg er sikker på at 75 % siger nej
til gulvrenovering og hellere vil bruge
penge på isolering af lejlighederne.
DETTE ER EN OMMER!!!
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Farum Midtpunkts afdelingsbestyrelse er ikke i brug
Af Berit, 38 2.S
I alle almene boligafdelinger har man
– eller kan man have – en afdelingsbestyrelse, hvis beboerne ønsker at
have indflydelse på, hvordan boligafdelingen drives. Er der ingen afdelingsbestyrelse, varetages afdelingens
interesse af organisationsbestyrelsen
– altså boligselskabets øverste ledelse. I Farum Midtpunkt har vi en afdelingsbestyrelse, men den er rent formel.
Gældende lovgivning og regelsæt for
beboerdemokratiet kræver, at der
som minimum afholdes ét afdelingsmøde og to afdelingsbestyrelsesmøder
om året. Men det synes vi her i Farum Midtpunkt ikke giver beboerne
tilstrækkelig indflydelse, så derfor
valgte allerede de første beboere at
etablere Blokrådet, Husmøderne og
»Midtpunktet«, så alle beboere har
større mulighed for at få indflydelse
på, hvad der skal ske i vores dejlige
boligafdeling. Mere om dette senere.
Farum Midtpunkt afholder sit formelle, årlige afdelingsmøde ½ time før
blokrådsmødet i marts. Alle gældende
regler overholdes naturligvis, så der
er en helt traditionel dagsorden (se
næste side), men det hele går meget
hurtigt: Under pkt. 2 henvises til det
forgangne års numre af »Midtpunktet«, under pkt. 3 godkendes budgettet under forudsætning af, at Blokrådet efterfølgende gør det samme. Der
er ingen forslag under pkt. 4, da afdelingsbestyrelsens kompetence ligger i
Blokrådet, og under pkt. 5 er det en
forudsætning for valg, at kandidaterne overdrager deres kompetence til
Blokrådet. Under pkt. 6 opfordres afdelingsbestyrelsens formand traditionelt til at give en omgang, hvilket han
lige så traditionelt afslår.
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De to afdelingsbestyrelsesmøder –
henholdsvis umiddelbart inden afdelingsmødet og umiddelbart efter blokrådsmødet – tager heller ikke lang tid.
På det første godkender afdelingsbestyrelsen det forgangne års blokrådssager og -referater, på det andet konstituerer afdelingsbestyrelsen sig. Og
det er det.
Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetencer er altså overdraget
til Blokrådet og Husmøderne, som via
blokrådssagerne i »Midtpunktet« har
muligheden for at få indflydelse.
Blokrådet og husmøderne
På husmødet debatterer mødedeltagerne de blokrådssager som beskrives
i »Midtpunktet«, og giver deres to
blokrådsrepræsentanter mandat til at
stemme for eller imod – eller undlade
at stemme. Synes mødedeltagerne i
og for sig, at forslaget grundlæggende
er godt, men mangler oplysninger,
kan husmødet stille et begrundet udsættelsesforslag, som kun kræver, at
⅓ af blokrådsrepræsentanterne stemmer for, for at det bliver vedtaget. Har
mødedeltagerne idéer som kan forbedre forslaget, kan husmødet stille
et ændringsforslag, som skal vedtages
med almindeligt flertal. Udsættelsesog ændringsforslag som stilles af et
husmøde, skal afleveres til Blokrådssekretariatet senest kl. 0800 den dag
der er blokrådsmøde, så det kan nå
at blive mangfoldiggjort til mødet.
Blokrådsrepræsentanter kan – hvis
de skønner det nødvendigt – stille udsættelses- eller ændringsforslag på
selve blokrådsmødet. Sådanne tages
til afstemning efter samme regler som
ovenfor beskrevet.


AFDELINGSMØDE
Af BR-sekretariatet og 38 2.R, afdelingsbestyrelsesformand

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde
tirsdag den 5. marts 2019 kl. 1830
I forbindelse med blokrådsmødet tirsdag den 5. marts 2019 afholdes i henhold til vedtægterne for Furesø Boligselskab (jf. § 14)
obligatorisk afdelingsmøde kl. 1830.
Der indkaldes hermed til mødet med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.
3. Godkendelse af afdelingens budget for 2019-2020 (under forudsætning af Blokrådets senere godkendelse).
Budgettet behandles i detaljer på det efterfølgende blokrådsmøde.
Regnskabet for 2017-2018 fremlægges til orientering (godkendt af Blokrådet ved blokrådsmøde d. 4. december 2018).
4. Indkomne forslag
– deadline for forslag er den 14. februar 2019, kl. 1800.
5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Du kan opstille eller lade dig opstille på selve mødet.
På valg for 2 år:
Berit/38 2.S, Esben/275D, Hedy/104F, Jørgen/410F,
Leif/216B, Michael/452D, Stig/218F
Herudover består afdelingsbestyrelsen af:
Hans (formand)/38 2.R, Erik/80F, Henrik/428D, Jakob/161B,
Kirsten/34F, Morten/38 2.S, Stig/449A og Thomas/143F.
6. Eventuelt.
Alle beboere har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet.
Hver lejlighed har 2 stemmer.
Den 5. marts 2019, kl. kl. 1800-1830 afholdes afdelingsbestyrelsesmøde.
I umiddelbar forlængelse af blokrådsmødet samles afdelingsbestyrelsen til nyt møde.
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DEBATSAG 4.e Ældreboliger
Etablering af 30 ældreboliger
i Farum Midtpunkt
Baggrund
Behovet for ældreboliger er stigende i
Furesø Kommune. Samtidig er der
behov for at nedbringe antallet af familieboliger i Farum Midtpunkt. Begge behov kan imødekommes ved ommærkning af familieboliger i Farum
Midtpunkt til ældreboliger.

opdelt i to separate boliger på ca. 65
m² med adgang til opdelt eller fælles
terrasse.
Der kan således etableres omkring
30 ældreboliger i 15 familieboliger i
Farum Midtpunkt. Når byggeriet er
færdigt, vil ældreboligerne være en
integreret del af Farum Midtpunkt.
Herved sikres en effektiv drift og forvaltning af boligerne.

I dialog med organisationsbestyrelsen
og Furesø Kommune er der taget
skridt til at udvikle og effektuere
ovenstående og samtidig øge antallet
af elevatorbetjente boliger i Farum
Midtpunkt.

På nuværende tidspunkt er der ikke
truffet beslutning om, hvor i Farum
Midtpunkt det er hensigtsmæssigt at
placere de nye ældreboliger.
Af hensyn til ombygningspotentialet, og af hensyn til at fordele udgiften
ved at etablere elevatorer, skønnes
det umiddelbart mest omkostningseffektivt at ombygge og opdele eksisterende A-boliger, der er beliggende
mod vest i terrassehusene og med
adgang fra det indre gangstrøg.
Det skal overvejes, om ombygningen bør ske i én blok eller i flere
blokke. Yderligere bør det overvejes,
om boligerne skal samles i én, to eller
tre grupperinger, hvor det bliver muligt at indgå et naboskab og fællesskab med en tilsvarende beboergruppering. Disse overvejelser gøres i den
nedsatte følgegruppe, som består af
Hans Lausten, Henrik Haugaard Pedersen og Erik Moesby Nordstrøm.

Etableringen af ældreboliger tager afsæt i ommærkning fra familieboliger
til ældreboliger. Dermed reduceres
antallet af store familieboliger i Farum Midtpunkt til styrkelse af udlejningssituationen.
Projektet drejer sig om ombygning af
ca. 15 eksisterende boliger på 130 m²
i ét plan med vestvendt terrasse. Den
enkelte bolig på ca. 130 m² forventes
HUSK CYKELLYGTERNE

Permanent genhusning
For at tilvejebringe ca. 15 familieboliger til ombygningen, skal de beboere,
som i dag bor i familieboligerne de
udvalgte
familieboliger,
genhuses
permanent. Der lægges op til, at genhusningen fortrinsvis vil blive inden
for Farum Midtpunkt. Genhusningen
vil foregå med bistand fra genhusningsteamet i KAB.
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Husleje
Den forventede årlige husleje bliver
på 1.423 kr./m²/år, eller svarende til
ca. 7.700 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter for en bolig på ca. 65
m².
Udlejningen af de nye ældreboliger sker
ved 100 % kommunal anvisning. Der er
således ikke risiko for huslejetab i disse boliger.

Tidsplan for udvikling
af ældreboliger:
 Godkendt i organisationsbestyrelsen – januar 2019
 Præsentation af oplæg og drøftelse
i Blokrådet – februar 2019
 Præsentation af ideoplæg og godkendelse i Blokrådet – marts 2019

 Udarbejdelse af byggeprogrammer
til ældreboliger og Generationernes
Boliger – marts til maj 2019
 Godkendelse af programmer i
Blokrådet og organisationsbestyrelsen – juni 2019
 Valg af rådgiver og opstart af projektering – december 2019
 Projektering og forberedelse af
genhusninger – januar til juni
2020
 Byggestart fra april 2021.
Indstilling
Blokrådet drøfter oplægget med henblik på endelig godkendelse af idéoplæg på Blokrådsmødet i marts
2019.
OBS! Ombygningsprojektet medfører
ikke huslejestigning for de nuværende beboere.


Foto: Hans, 38 2.R – Fra fastelavnsfesten i 2018
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Datatilsynet har skrevet til Bladudvalget
Af Berit, Bladudvalget
Torsdag den 10. januar svarede Datatilsynet på den henvendelse, som den 16.
november 2018 blev sendt dertil på Bladudvalgets vegne. Henvendelsen kan læses i »Midtpunktet« 521, december 2018, side 11-13.
Blokrådets Forretningsudvalg har sendt Datatilsynets svar videre til Furesø Boligselskab, som på deres møde i september 2018 havde tiltrådt KABs fortolkning.
Se også »Midtpunktet« 517, juli-august 2018, side 4, 16 og 23, samt »Midtpunktet« 518, september 2018, side 19-20 og side 8-9.
”Til Blokrådet i Farum Midtpunkt
Ved e-mail af 16. november 2018 har
Blokrådet i Farum Midtpunkt fremsendt en forespørgsel om databeskyttelsesreglerne.
Datatilsynet forstår forespørgslen således, at der ønskes svar på, om databeskyttelsesreglerne er til hinder
for, at der noteres navne på deltagere
i blokrådsmøder (afdelingsbestyrelsesmøder) og at disse ”videregives” til
beboerbladet ”Midtpunktet”.
Datatilsynet kan i den anledning oplyse, at oplysninger om bolig, navn og
adresse som udgangspunkt er almindelige ikke-følsomme oplysninger,
som ikke er fortrolige.
Datatilsynet vurderer umiddelbart, at
databeskyttelsesreglerne ikke er til
hinder for, at oplysninger om navn
videregives, i det omfang de ikke er
fortrolige. Dette gælder særligt, hvis
oplysningerne i forvejen er offentligt
tilgængelige – f.eks. i telefonbogen.
Hvis en person har navne- og adressebeskyttelse, vil en oplysning om
navn og adresse være fortrolig. Endvidere bør det overvejes ikke at videregive navne eller andre oplysninger,

som kan henføres til enkeltpersoner,
hvis personen på et møde har udtalt
sig om forhold, som efter omstændighederne må anses for fortrolige, f.eks.
modtagelsen af sociale ydelser.
Datatilsynet bemærker, at man ikke
efter databeskyttelsesreglerne har
krav på de pågældende oplysninger.
Det er således den dataansvarliges
vurdering, hvorvidt den pågældende
ønsker at notere og/eller videregive
de pågældende oplysninger.
Datatilsynet håber hermed at have
besvaret henvendelsen og foretager
sig ikke yderligere i anledning heraf.
(…)
Med venlig hilsen
Kenni Olsen
Fuldmægtig, cand.jur.”

—~∞§∞~—
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 522 3. JANUAR 2019

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra 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

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

(afstemning:)
(13/0/0)
(13/0/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Grundet
12
Persondataog 13
15
forordningen
16
21

vises ingen
navne.

Adresse
216B
38 2.S
38 2.R
73E
75D
80F
112E

Blok Navn
22
41
43
46

Grundet
Persondataforordningen
vises ingen
navne.

Adresse
108A
116A
118E
409D
428D
451A

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Driftschef/KAB

1. Godkendelse af dirigent
428D godkendes som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

be-

3. Godkendelse af
referat fra december 2018
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.

4.b Ejendomskontoret
Termisk fotografering
Driftschef/KAB fortæller, at der i løbet
af januar måned skal foretages termisk fotografering af gavlene. Den
foretages med droner, som fotograferer om aftenen/natten, og beboere
bliver adviseret via opslagstavlerne i
blokkene.
38 2.S (1) spørger, om der også foretages termisk fotografering af skrålysbåndene, da det er ved disse, at
der er størst problemer med varmeudslip?
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Driftschef/KAB har efterfølgende undersøgt dette, og der vil blive fløjet
rundt om bygningerne, og ved udfald
vil de flyve tættere på. Der er altså
stor sandsynlighed for, at der vil blive
registreret skrålysvinduer.
Nytår – opfølgning
Driftschef/KAB oplyser, at det har
været en forholdsvis fredelig nytårsaften sammenlignet med tidligere år.
Noget er der dog sket – herunder er to
varebiler under blok A udbrændt (køres som en forsikringssag). En enkelt
postkasse i Blok 35 er indmeldt, og
så har der været ild i en madras på
en terrasse – den blev dog hurtigt
slukket. Enkelte dørstationer er ødelagt – der afventes endnu endelig opdatering.
Status BR-sag 511.a
Punktet føres ikke til referat.
Asfaltfuger på Vestblokgangstrøget
Driftschef/KAB fortæller, at der i indeværende budgetår er afsat midler
til udskiftning af asfaltfuger på Vestblokgangstrøget. Dette vil blive udført
i løbet af foråret, da vejret skal være
varmere. Der vil også blive indhentet
et tilbud på udskiftning af membranerne på asfalten, da disse også skal
skiftes i fremtiden.

ket betyder, at projektet kan starte op
som forventet.
143F indskyder, at prøvefeltet (indre
gangstrøg) i Blok 24 er vandalafprøvet, da det har bestået fyrværkeriprøven uden at tage skade.
Spørgsmål til EJK/KAB
Blok 15 vil gerne vide, om der snart
sker noget med den campingvogn, der
holder under blokken? Den har ingen
nummerplader og er ikke indregistreret.
Driftschef/KAB noterer sig sagen.
143F spørger, om der er noget nyt i
forhold til en mere handicapvenlig
betjening af elevatorerne?
Driftschef/KAB har efterfølgende undersøgt sagen, og man er ved at afprøve en model, hvor det er muligt at
tilkalde elevatorer op fra boligen
(Vestblokkene vil blive prioriteret i en
eventuel løsning). Dette er stadig kun
på tegnebrættet, men der er lovende
muligheder.

FAU (1) spørger, om der tales om fuger eller belægning, hvortil driftschefen svarer, at det kun er fugerne.

4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Budgetmøde d. 10. januar
På torsdag d. 10. januar kl. 19.00 i
Servicecentralen afholdes der møde,
hvor driftsbudgettet for 2019/2020
bliver gennemgået. Det er på dette
møde, at beboere kan komme med
input til budgettet – alle er velkomne.
Udkast til budgettet forventes at
være Sekretariatet i hænde i løbet af i
morgen, så det vil være at finde på
hjemmesiden på mandag (d. 7. januar) - det vil også være muligt at hente
en kopi på Ejendomskontoret eller i
Sekretariatet.

Renovering af indre gangstrøg
Driftschef/KAB oplyser, at kommunen har stillet lånegaranti i forhold til
renoveringen af indre gangstrøg, hvil-

Nyt medlem i BR-FU
pr. 1. marts 2019
Den 1. marts træder repræsentanten
fra Blok 22 ud af BR-FU og en repræ-

38 2.S (1) spørger, om det bliver lavet
ligesom prøvefeltet ved Blok C?
Driftschef/KAB svarer, at det gør det.
Ved at lave forskellige forsøg er man
nået frem til en brugbar løsning.
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sentant fra Blok 36 træder ind. Blok
36 er adviseret, og de har meldt, at de
stiller med et medlem, men hvem vides endnu ikke.
4.d Andre udvalg
Uddannelsesudvalg (UU)
UU (1) gør opmærksom på, at første
møde afholdes d. 8. januar kl. 19 i
Servicecentralen.
Strategiforum
Strategiforum (1) fortæller, at de som
forsøg vil afholde Åben Dør ude i
blokkene hver anden måned – allerede med start fra januar (dette fremgår
ikke af opslaget i MP522, men det vil
komme til at fremgå af MP523 og af
opslagene på opslagstavlerne). Mødet
er stadig åbent for alle, så det er afgørende, at husmøderne i de enkelte
blokke bakker op om dette og er behjælpelige med at reservere fællesrum
samt lukke beboere fra andre blokke
ind. Håbet er, at man på denne måde
kan komme tættere på beboerne.
Strategiforum (2) spørger, om der allerede er nogen blokke, der på nuværende tidspunkt kan melde ind, at
Åben Dør kan afholdes i deres blok i
januar?
Blok 16 (1) svarer, at de gerne må
komme på besøg der.
Blok 22 (1) vil også gerne lægge blok
til, men måske ikke i januar.
Strategiforum (1) opfordrer blokkene
til at melde det ind til Sekretariatet.
Strategiforum (1) oplyser, at beskæftigelsesprojektet vedr. istandsættelse af
den tidligere varmestue er ved at nå
sin ende. Det har været en længere
proces end forventet grundet mødestabilitet. Strategiforum arbejder på,
hvordan man komme videre med at
etablere et værested. Tankerne går på

at tilknytte gadeplansmedarbejdere,
der kan gå i dialog med de unge.
451A undrer sig over, at man vil gå
videre med projektet. Hun har endnu
ikke set nogen af de unge i forbindelse med istandsættelsesprojektet? Var
pointen ikke, at de unge ved at deltage i beskæftigelsesprojektet skulle få
ejerskab til stedet? Hvorfor fortsættes
projektet, hvis interessen fra deres
side ikke er der?
Strategiforum (1) svarer, at det oprindeligt var tanken, at skabe en interesse hos de unge, der deltog i beskæftigelsesprojektet i forhold til et
kommende værested. Beskæftigelsesprojektet er dog at betragte som et
særskilt projekt, da det er en kommunal jobordning, som kun omfatter
bestemte personer.
I henhold til

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. december 2018
Samlet forbrug for hele Midtpunktet i den
forkortede regnskabsperiode:
Jun-Dec 2018:
98.041 m3

Jun-Dec 2017:
95.597 m3

Gennemsnit pr. døgn:
Jun-Dec 2018:
453 m3

Jun-Dec 2017:
441 m3

Merforbruget i forhold til 2017 er på ca. 3
%, hvilket for en stor del kan tilskrives
behovet for vanding af terrasserne i den
lange og knastørre sommer i 2018.
I forhold til samme periode i referenceåret 2006 er besparelsen på ca. 23 %.
Hermed afsluttes den forkortede regnskabsperiode. Slutafregning forventes
udsendt til beboerne senest ultimo april.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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kommende blokrådssag er idéen at få
etableret en gruppe af unge, der skal
indføre regelsæt mv. for stedet i samarbejde med kommunen og Blokrådet.
Teknik/Miljøudvalg (TMU)
TMU (1) oplyser, at affaldsdirektivet
om kildesortering, som blev fremlagt i
efteråret, nu er blevet vedtaget af Byrådet i uændret form. Det betyder altså også, at optibagløsningen, som Farum Midtpunkt slog et slag for i deres
høringssvar ikke er taget til efterretning. Der er endnu 3 år til, at det nye
direktiv skal være fuldt ud implementeret, og TMU arbejder nu videre med
en løsning.
116A (1) husker, at kommunen ved
høringsmødet erklærede, at de ville
være lydhør overfor Farum Midtpunkt
– det skal vi vel regne med stadig er
gældende?
TMU (1) svarer, at det er korrekt, at
kommunen har sagt, at de gerne vil
lytte til udfordringer og problemer.
Spørgsmål vedr. Farum Fjernvarme
38 2. S (2) spørger med henvisning til
en annonce i Furesø Avis vedr. kommende prisstigninger på varmen i
2019, om repræsentanten i Farum
Fjernvarme har nogen idé om, hvor
stor en stigning, der tales om?
Repræsentant (1) svarer, at det fra
Farum Fjernvarmes side er varslet til
at være en stigning på 40 %. I Farum
Midtpunkt betales dog indirekte til
Farum Fjernvarme, da der ikke er et
individuelt kundeforhold mellem dem
og den enkelte beboer. Da der betales
i 4 årlige rater, vil det medføre, at
stigningen vil blive udjævnet noget.
Han husker, at acontobeløbet på indbetaling af varme blev sat op, på
trods af, at priserne blev sat ned – der
sker en form for opbygning af reserve
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i KAB, men det vides ikke, hvordan
det foregår. Han tør ikke udtale sig
om, hvordan prisstigningen kommer
til udtryk i Farum Midtpunkt. På
længere sigt vil der nok være en stigning, men i og med at olie- og gaspriser ikke stiger som frygtet, så er det
svært at spå om, hvad det vil have af
økonomiske konsekvenser.
38 2.S (2) siger, at der i annoncen informeres om, at Farum Fjernvarme
har ansøgt om økonomisk støtte til at
afhjælpe prisstigningerne, og han vil i
den forbindelse gerne vide, hvem det
er, man ansøger ved?
428D svarer, at så vidt han husker,
så er det i Klima- og Miljøministeriet –
eller måske ved Energistyrelsen?
Repræsentant (2) siger, at den tidligere støtte til el-produktion er bortfaldet, og tidligere har man i Farum fået
leveret varme fra Hillerød, som primært er et elkraftværk. Fremover
kommer man til at køre via naturgas,
hvorfor der ikke modregnes fra elmarkedets side. I forbindelse med
gasleverancen er der søgt om afgiftsrefusion, men udfaldet af dette kendes ikke endnu.
38 2. S (1) spørger om aftalen med
Hillerød Varmeværk ikke er opsagt?
Repræsentant (2) bekræfter dette. Den
udløb i 2015, men den er blevet forlænget et år ad gangen. Det er dog
ikke længere en mulighed at få leveret
varme fra Hillerød Varmeværk.
5. Blokrådssager
BR-sag 522.a: Godkendelse af
Økonomiudvalgets kommissorium
410F og medlem af ØU fortæller, at de
ikke er blevet overbebyrdet i deres
arbejde, og derfor er det godt, at de
får et kommissorium. Han mener, at
deres arbejdsområde er meget godt

beskrevet i Blokrådssagen, men i Forretningsordenen § 14 står følgende
beskrevet: ”Udvalgets opgave er at
føre løbende kontrol med anvendelsen
af BRs dispositionskonto og at udarbejde budget og regnskab herfor i
samråd med BRs udvalg og personale.”
Dette er der ikke brugt tid på i de
sidste 3 år. Spørgsmålet er, om det
som kommissoriet lægger op til, er
mindre vidtrækkende end det, der
fremgår af arbejdsbeskrivelsen i Forretningsordenen? Efter hans mening
er det en forringelse af arbejdsbeskrivelsen i Forretningsordenen. Af det
præsenterede kommissorium er arbejdsopgaverne beskrevet i form af at
gennemgå regnskab fra Kig Ind og
Børne- og Ungdomsudvalget. Spørgsmålet er, hvad der er hoveddokumentet – Forretningsordenen eller det
formulerede kommissorium? Det ligger fast, at man for at vedtage kommissoriet bliver nødt til at ændre Forretningsordenen.
38 2.S (1) siger, at efter hendes opfattelse, så står Forretningsordenen over
kommissoriet. Hun tilføjer, at det
eventuelle uddannelsesudvalg også
vil have bilagsmateriale, som ØU skal
gennemgå.
410F og medlem af ØU svarer, at det
ikke er korrekt, da udbetaling til kurser håndteres via KAB. Kommissoriet
lægger op til, at ØU alene er inde over
de udvalg og beboeraktiviteter, der
håndterer kontanter, så ØU vil ikke
have noget med bilag fra uddannelsesudvalget at gøre.
Blokrådssekretariatet indskyder, at
det vel ikke er begrænset til kontanter, eftersom der er ved at blive lavet
om i proceduren omkring pengehåndtering, så eksempelvis Børne- og
Ungdomsudvalget i fremtiden netop
ikke vil håndtere kontanter, idet de

får adgang til udvalgets penge via et
dankort, som der ikke må hæves fra.
Det er vel snarere relateret til de udvalg (beboerdemokrater) der bruger
penge afsat af Blokrådet.
410F og medlem af ØU svarer, at det
er korrekt, men deres adgang til bilag
vil fortsat alene være der, hvor beboerne har med dem at gøre. Hvis det er
KAB, der håndterer betalingen, vil ØU
ikke være inde over. 410F siger, at de
i udvalget er uenige om netop dette –
altså hvilke bilag, de skal ind over.
Han mener, at udvalget bør have en
kigge-adgang, så de kan holde øje
med diverse poster i budgettet, men
det mener de resterende udvalgsmedlemmer ikke. 410F meddeler dog, at
han stemmer for sagen, på trods af at
han ikke er enig i indholdet.
75D spørger, hvorfor ØU er uenige,
hvis de selv har udformet kommissoriet og sætter det til afstemning?
Dirigent/428D forklarer, at det er derfor, at 410F siger, at selvom de er
uenige, så stemmer han for – måske
på baggrund af en demokratisk afstemning i udvalget?
38 2.S (1) tager igen eksemplet op
med uddannelsesudvalget. Hun forestiller sig, at det kommende uddannelsesudvalg holder styr på, hvor
mange penge, der bruges fra kontoen,
og her kunne man da sagtens forestille sig, at ØU fører kontrol med dette.
410F og medlem af ØU giver 38 2.S
(1) ret. Men dette har jo ikke været
procedure hidtil. Eksempelvis ser ØU
heller ikke bilag fra Bladudvalget.
Han har spurgt efter en kontospecifikation på et andet udvalg, men det
kunne han ikke få. Han undrer sig
over udgiften brugt på tryk. Man skiftede trykkeri for nogle år siden med
argumentet om, at det var billigere,
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men efter hvad han kan se, har det
aldrig været dyrere end nu?
Blokrådssekretariatet svarer, at der
godt kan trækkes kontospecifikationer.
Dirigent/428D opfordrer til, at der
holdes fokus på sagen – altså ØUs
kommissorium.
ØU (2) fortæller, at Økonomiudvalget i
sin tid blev nedsat, da man begyndte
at afholde aktiviteter m.v., som ikke
var en del af KABs administrationspakke – eksempelvis at lave regnskab
efter den årlige Sankthansfest eller
for Børne- og ungdomsudvalgets arrangementer. Grundet det lidt anderledes beboerdemokrati i Farum Midtpunkt var der altså behov for, at man
internt sikrede, at alt foregik på ansvarlig vis.
Tidligere blev penge udbetalt i Sekretariatet, og det var også der, regnskaberne fra udvalgene blev revideret.
Håndteringen af penge er for år tilbage overgået til KAB, og regnskaber
bliver også derigennem revideret.
Derfor er der ikke behov for, at Økonomiudvalget reviderer dette, men
derimod kun kontrollerer de beløb,
der udbetales til beboerdemokraterne
i de forskellige udvalg. Derfor ser
kommissoriet ud, som det gør.
BR-FU (1) fortæller, at de har kigget
de modtagne kommissorier igennem i
forhold til skabelonen – indholdet har
de ikke blandet sig i, da det må være
de enkelte udvalgs anliggender.
409D har en redaktionel korrektion til
blokrådssagen under ”udvalgets sammensætning”, hvor der henvises til
Forretningsordenens § 14. Her står
skrevet følgende: ”Udvalgsmedlemmer
vælges for et år ad gangen og tiltræder
den 1. september. Det gamle økonomiudvalg fratræder den 1. september.”
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409D formoder, at der skulle stå, at
det gamle økonomiudvalg fratræder
1. oktober (jf. § 14)?
Blokrådssekretariatet svarer, at det
må være en fejl, eftersom der henvises til Forretningsordenens § 14 – der
burde altså stå, at det gamle økonomiudvalg fratræder 1. oktober. Det
burde bare kunne ændres, idet der er
lavet en reference til Forretningsordenen.
Dirigent/428D siger, at det justeres i
afstemningstemaet, så det kommer til
at fremgå af referatet.
108A spørger, om man ikke burde
have lavet Forretningsordenen om
først, hvis den nye arbejdsbeskrivelse
for ØU er mindre indgribende, end
den der står anført i Forretningsorden?
Blokrådssekretariatet svarer, at man
ikke kan ændre i Forretningsordenen,
før man har taget en beslutning om,
at der skal ændres noget. Men det er
klart, at hvis kommissoriet vedtages,
så skal Forretningsordenen ændres.
Det burde nok have været anført som
en indledende tekst til selve sagen, at
såfremt den blev vedtaget, så medførte det en ændring af § 14 – og ordlyden af konsekvensrettelsen burde have været anført, så man – idet man
vedtog sagen – også vedtog den ændrede ordlyd i Forretningsordenen.
410F og medlem af ØU fra Blok 42 oplyser, at grunden til at han ikke afgiver en stemme er, at blokken ikke har
holdt husmøde, og at han derfor ikke
har fået mandat – det skyldes altså
ikke fornærmede miner 
ØU (3) siger, at det samme er gældende for ham.

Dirigent/428D præciserer afstemningstemaet med den redaktionelle
korrektion:
”Blokrådet godkender Økonomiudvalgets kommissorium med justering
under ”udvalgets sammensætning”,
hvor ordlyden ”det gamle økonomiudvalg fratræder 1. september” rettes til
”det gamle økonomiudvalg fratræder
1. oktober”.
Afstemning
Sagen vedtages med 13 stemmer for,
ingen stemmer i mod og ingen blanke
stemmer.
BR-sag 522.b: Godkendelse af
Bladudvalgets kommissorium
Dirigent/428D konstaterer, at der ikke er nogen bemærkninger til sagen.
Afstemning
Sagen godkendes med 13 stemmer
for, ingen stemmer i mod og ingen
blanke stemmer.

6. Eventuelt
75D fortæller, at hun endnu en gang
har været til Børne- og Ungdomsudvalgets julearrangement – igen i år
var der en del, der udeblev, hvilket er
ærgerligt, idet de optager en plads fra
andre. Hun undrede sig over, at hun
fik fortalt, at udvalget betalte for at
leje selskabslokalerne.
Blokrådssekretariatet undrer sig over
denne info, da udvalget ikke betaler
leje.
ØU kan også bekræfte, at der ikke
ligger bilag for leje af lokaler.
Dirigent/428D takker for et godt
møde og minder forsamlingen om, at
der afholdes budgetmøde torsdag d.
10. januar, samt at Åben Dør d. 31.
januar afholdes i en blok – hold øje
med opslag på opslagstavlerne.


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

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. 27)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Blok
Kirsten
34F
11
Grundet
Niels
112E
21
PersondataAgnete
116A
22
forordningen
Stig
218F
A
vises ingen
Jette
409D
41
navne.
Jørgen
410F
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.

”BLØD GÅRDMAND”
Anita
telefon: kontakt Ejendomskontoret
hverdage
kl 0700 – 1500
Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig.
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:
Se kontaktinfo på hjemmesiden under
[Beboer], [Beboerdemokratiet]
(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
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 FEBRUAR 2019
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

16:30
19:30

SC
SC

1.
2.
3.
4.

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.

5.

6. Tilmelding fastelavn 18:00 – 20:00 SC
7. Tilmelding fastelavn 18:00 – 20:00 SC
8.
9.
10.
11.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 523 OG 524
MP 523 husstandsomdeles 29.01.19
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

1.700
Farum Midtpunkt

14.02.19 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 524, der udkommer 26.02.19.
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.

TMU
BR-møde

UU
BR-FU

15:00
SC
19:00 – 20:00 SC

12. BOU

19:00

SC

13. FAU

16:30

SC

18:00
18:30

SC
SC

19:30

SC

14.

Frist for MP 524
BU

15.
16.
17.
18. Film
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

26. MP 524

Husstandsomdeles

27.
28. Åben Dør

17:0 – 19:00 ??
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