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MIDTPUNKTET 524

Indhold
Denne gang i Servicecentralen
Det koster …
Nemmere at komme af med batterier – Hvor må vuffen?
Den årlige Store Mødedag
Nu må vi gerne igen 
Skiftedag – Kommissorium – Overblik (nu med lup)
Der blæses til aktion!
Lun januar lægger i sparegrisen til stigninger i varmeprisen
Grundigt referat af budgetmødet
Vi kan godt pudse glorien lidt
Blokrådssager
Referat af blokrådsmødet 5. februar 2019
Praktiske oplysninger

ÅBEN DØR
D. 28. FEBRUAR
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. marts
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Domfældelse med konsekvenser
Af Furesø Boligselskab
En ung fra Farum er ved Retten i
Lyngby, i januar måned i år, blevet
dømt for, sammen med ukendte medgerningsmænd, at forøve omfattende,
groft hærværk mod adgangskontrol og
TV-overvågning i Farum Midtpunkt.
Hærværket blev forøvet i henholdsvis 2016 og 2018, og der var tale om
en delvis tilståelsessag.
Dommen, som er en fællesstraf for
indbrud, hærværk og vold, lød på 6
måneders fængsel, som dog ikke skal
afsones, hvis den unge ikke begår
yderligere straffelovsovertrædelser i de næste 2 år fra domfældelse.
Samtidig blev den unge dømt til at betale erstatning til Furesø Boligselskab for de udgifter, der har været i forbindelse med udbedring af de ødelagte dørstationer og kameraer.
Den unge skal således betale mere end kr. 300.000 plus renter og sagsomkostninger.
Da den unge boede i Farum Midtpunkt på gerningstidspunktet og har forældre, som bor i Farum Midtpunkt, kan deres lejemål nu blive opsagt, jf.
ordlyden i den 0-tolerancepolitik, der gælder for Furesø Boligselskab og herunder Farum Midtpunkt.
Nedenstående er et genoptryk af den orienteringsskrivelse, som i maj 2011 blev
husstandsomdelt til alle beboere i boligselskabet, og som udleveres til indflyttere.
”Grundlag for indførelse
af 0-tolerancepolitik
Furesø Boligselskab har indført 0tolerancepolitik i et forsøg på at vende
en negativ udvikling, som har præget
nogle af boligselskabets afdelinger de
seneste år. Enkelte beboere har med
stærkt uacceptabel og asocial adfærd
medvirket til at skabe utryghed og
angst blandt de øvrige beboere, samt
givet den enkelte afdeling et dårligt ry
til skade for afdelingens konkurrenceevne som almen boligafdeling.
Boligselskabets 0-tolerancepolitik er
indført i erkendelse af, at samfundets
almindelige retslige foranstaltninger
ikke har kunnet sikre beboerne og
den enkelte afdeling imod uaccepta4

bel og asocial adfærd samt den heraf
kommende utryghed og usikkerhed.
Tiltagene skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning og retspraksis på området.
Definition af
boligselskabets 0-tolerancepolitik
Ved 0-tolerancepolitik forstår Furesø
Boligselskab, at proceduren for udsættelse af lejemål skærpes overfor
beboere, som bevisligt har foretaget
en eller flere af de kriminelle forhold,
som omfattes af boligselskabets 0tolerancepolitik. Det vurderes i hver
enkelt sag, hvorvidt det er muligt at
opsige eller ophæve lejemålet uden
forudgående advarsel.

Furesø Boligselskab har 0-tolerance
overfor følgende kriminelle forhold:
 Vold mod beboere, ansatte og andre med lovligt ærinde i boligselskabets afdelinger.
 Trusler om vold mod beboere, ansatte og andre personer med lovligt
ærinde i boligselskabets afdelinger.
 Røveriske overfald mod beboere,
ansatte eller andre med lovligt
ærinde i boligselskabets afdelinger.
 Ildspåsættelse og andet systematisk groft hærværk, som belaster
den enkelte afdelings økonomi alvorligt.
 Anbringelse af bomber, attrapbomber og lignende, som har til
formål at sprede utryghed og angst
blandt afdelingens beboere, ansatte eller andre personer, som gæster afdelingen.
Politikken indebærer ligeledes, at hvis
en beboer udfører handlinger, der er i
strid med 0-tolerancepolitikken og
samtidig kommer i restance med lejebetalingen, så vil restancesagen fastholdes uanset, at beboeren tilbyder
efterfølgende betaling.
Boligselskabets 0-tolerancepolitik finder så vidt muligt også anvendelse
overfor beboere, hvis udeboende familiemedlemmer i bebyggelsen foretager
handlinger, som er omfattet af boligselskabets 0-tolerancepolitik.
Boligselskabets 0-tolerancepolitik fratager ikke selskabet mulighed for at
gennemføre husordensager i relation
til andre alvorlige gentagne brud på
almindelig ordensreglement.
Procedure
Alle boligselskabets beboere tilsendes
en orientering og advarsel om boligselskabets nye 0-tolerancepolitik. Alle

nye beboere modtager ved indflytning
samme orientering og advarsel.
I afdelingernes ordensreglement gøres
der opmærksom på boligselskabets 0tolerancepolitik.
Når den driftsansvarlige får underretning om en sag, som ligger indenfor
boligselskabets
0-tolerancepolitik,
forsøger den driftsansvarlige på boligselskabets vegne at få aktindsigt i sagen hos politiet. Der sendes en skrivelse til den implicerede beboer, som
gør opmærksom på, at sagen er omfattet af boligselskabets 0-tolerancepolitik, at der derfor er søgt aktindsigt, samt at såfremt der falder dom,
eller bevisbyrden i sagen på anden
måde løftes, vil der blive påbegyndt
en opsigelses-/ophævelsessag.
Den driftsansvarlige orienterer Furesø
kommune om sagen, så snart en udsættelsessag påbegyndes som følge af
boligselskabets 0-tolerancepolitik.
Den driftsansvarlige følger sagen og
orienterer bestyrelsen, når der er nyt
i denne. Ender sagen med, at der falder dom, eller bevisbyrden på anden
måde kan løftes, påbegyndes en opsigelsessag/ophævelsessag.
Tilsidesættelse af
boligselskabets 0-tolerancepolitik
Såfremt særlige sociale grunde taler
herfor, og der forekommer anmodning
herom fra de kommunale myndigheder, kan boligselskabets 0-tolerancepolitik tilsidesættes af Administrator,
dette dog kun hvis der samtidig foreligger en klar aftale om en social indsats fra myndighedernes side, som
godtgør, at yderligere brud på 0-tolerancepolitikken ikke vil forekomme.”
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
BATTERICONTAINERE VED MOLOKKER
Der er opsat nye battericontainere, og de er placeret ved affaldsstationerne til papir og glas.
De gamle battericontainere ved vendepladserne er nedlagt.

BRUG HUNDETOILETTERNE – IKKE BEDENE!
Shit! er hverken et pænt ord eller en pæn størrelse at få under skoen – eller for
gårdmændene at blive indsmurt i.
Men det sker desværre, at børn der leger på pladserne, og gårdmænd der arbejder i bedene, bliver inficeret med hunde høm høm både under skoene, på tøjet
og på hænderne – og det er ULÆKKERT! Og det tiltrækker rotter!
Så saml efterladenskaberne op, når din hund har besørget. Som bekendt er der
jo hele 7 hundetoiletter, som din hund også kan gøre brug af – du skal blot vise
den vejen.
Husk det nu! – så slipper vi for denne slags mindre pæne ord i »Midtpunktet«.

Bedene, som gårdmændene arbejder i.
Den ene er nylagt og den anden af ældre dato.

6

Ved Grønne Plads, hvor der er legende
børn.

AFDELINGSMØDE
Af BR-sekretariatet og Hans/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
Ingen – deadline for forslag var 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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KAB har skrevet til Forretningsudvalget og Bladudvalget
Af Berit, Bladudvalget
KAB har den 25.01.2019 sendt nedenstående til Blokrådets Forretningsudvalg og
Bladudvalget.
Se føljetonens tidligere afsnit i »Midtpunktet« 517, »Midtpunktet« 518, »Midtpunktet« 521 og »Midtpunktet« 523.

”Referater fra Blokrådets møder
Der har gennem længere tid været en
debat, om principperne for mødeafholdelse med efterfølgende referatskrivning af Blokrådets møder er i
konflikt med persondataforordningen,
som trådte maj måned 2018.
Udmeldingen fra Datatilsynet har
overfor KAB været, at man som borger skal give accept af, at ens navn og
adresse offentliggøres på åbne medier. Beboerbladet Midtpunktet falder i
kategorien ”åbne medier”, og derfor
har KAB rådgivet Furesø Boligselskab
til, herunder Farum Midtpunkt, at
dette giver problemer med mødeformen, hvor man som beboer skal oplyse navn og adresse, når man tager
ordet i forsamlingen, og at denne oplysning efterfølgende føres til referat.
Berit, som er redaktør på bladet, har
udfordret dette synspunkt og har derfor rettet henvendelse til Datatilsynet,
som nu – og heldigvis for det – er
vendt tilbage med et svar, der på visse stræk imødekommer ønsket om at
vende tilbage til tiden før de nye dataforordningsregler trådte i kraft.
Persondatatilsynet fastslår i sit svar,
at personoplysninger så som navn og
adresse ikke er omfattet af beskyttelsesreglerne, når de forefindes på åbne
medier, eksempelvis telefonbøger,
men de påpeger, stadig, at man skal
indhente borgerens samtykke til offentliggørelse, hvis ens navn, adresse
mv. er beskyttet efter gældende regler. Det kunne eksempelvis være per8

soner som bor på beskyttede adresser, hvor navn og adresse er skjult af
hensyn til borgerens sikkerhed. Så
svaret fra Datatilsynet er et ”både/
og”.
I KAB vælger vi imidlertid at tolke
svaret som en åbning, der kan være
med til at normalisere forholdene, og
som en måde at overholde ”beskyttelses-reglerne” for det fåtal af beboere,
der vil være omfattet af samtykkereglerne, vil vi foreslå følgende:
 Som fast standard på mødeindkaldelserne til Blokrådsmøder, subsidiært Husmøder bør der stå
”Når mødedeltagere tager ordet, vil
deres indlæg altid blive refereret
med angivelse af navn og adresse.
Hvis beboeren ikke ønsker dette,
skal vedkommende selv oplyse dette på selve mødet til referenten.”
Det er vor opfattelse, at denne tilføjelse vil sikre, at det borgeren selv og
ikke referenten, der har ansvaret for
at overholde reglerne i Persondataforordningen.
Med venlig hilsen
Kurt Rytter”



NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
NYT MEDLEM I BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Den 1. marts tiltræder Asger fra Blok 36 i Forretningsudvalget. Asgers funktionsperiode løber til ultimo august 2020. Vi glæder os til samarbejdet. Samtidig takker vi Agnete fra Blok 22 for hendes 18 måneder i Forretningsudvalget.
UDDANNELSESUDVALGET HAR TÆNKT OG SKREVET
Uddannelsesudvalget har nu udarbejdet forslag til kommissorium, som er på dagsordenen til blokrådsmødet 5.
marts.
Hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet, så send
en mail til udvalget. Mailadressen finder du på Farum
Midtpunkts hjemmeside under [BEBOER] (knappen øverst til højre), [BEBOERDEMOKRATIET] og UDDANNELSESUDVALGET (menuen til venstre).
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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Til kamp mod varmepriserne
Af Finn, 275E

Hej til alle der bor i
Farum Midtpunkt.
Det gælder for resten også alle andre
der bor i Farum. VARMEPRISER –
skal vi finde os i denne stigning?
Hvornår er din løn, efterløn, pension,
førtidspension, invalidepension steget
med 60%, som stigningen fra Farum
Fjernvarme amba antyder?
Dette er en horribel stigning fra Farum Fjernvarmeværk amba, der pludselig kommer. Nogle har formentlig
vidst det, men langtfra alle – og hvem
har vidst det? Jeg spurgte ejendomskontoret for ca. 2 måneder siden,
uden at nogen vidste det. Jeg havde
læst eller hørt noget om stigende varmepriser.
Jeg mener at have hørt/læst om noget for adskillige år siden om, at når
der blev gravet/tilsluttet ledninger fra
Hillerød Kraftvarmeværk, ville vi i Farum få en billigere fjernvarme – hvad
har vi fået:
”Danmarks dyreste fjernvarme!!!”
Er vi ikke blevet til Furesø Kommune,
selv om vi i en periode har haft en
stigende SKAT i Farum på grund af
Peter Brixtoftes dispositioner, hvilket
jeg synes er i orden, selv om cykelskulpturen nu er endt i Værløse, der
stadig fokuserer på de tiltag der er
blevet lavet i Farum af P.B.
Jeg har ligeledes læst et indlæg på
Facebook af en Værløseborger, der da
10

ikke er steget, da de er tilknyttet
Vestforbrænding – sig mig, er vi ikke
blevet til samme kommune???
Så vidt jeg ved, er Danmark selvforsynende med naturgas fra Nordsøen,
vi sælger oven i købet til Tyskland.
Jeg er personligt ligeglad med, om vi
fyrer med olie, koks, brunkul eller
tørv – bare vores priser ikke stiger. Er
der ikke også noget om, at vi fremover
får noget gas fra Rusland der vist nok
hedder ”Nordstrøm”, der også skulle
give os billigere strøm.
Vi har tilsyneladende mistet et grundbeløb på 59 millioner fra Hillerød
Kraftvarmeværk, på olie eller hvad?
SÅ SKIFT DOG
VARMELEVERANDØR!!!
Jeg er inde på, om det for det første
er en lovlig prisstigning? Dernæst at
indbetale den varmestigning, vi tilsyneladende har fået på de 60%, på en
spærret konto, indtil en evt. ankesag
er afgjort. Man venter svar til biomasseproduktion på Farremosen fra Allerød Kommune først i 2019. Samt svar
om hjælp til afbødning af de allerede
indregnede stigninger i varmeprisen i
løbet af 2019 (nok i december formentlig).
Det nytter ikke, at bare jeg klager, så
står jeg ene, men samlet kan vi løfte i
flok, så derfor KLAG!!!


SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I JANUAR
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2019
Forventet

Aktuelt

2018
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Akkumuleret økonomi
pr. 31. januar 2019:
Ved redaktionens slutning har
KAB endnu ikke beregningen klar.

3500

3000

MWh

2500

2000

1500

1000

500

0
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i januar:
Forbrug
Budget
Besparelse

3.333 MWh
3.800 MWh
467 MWh

Som det fremgår af grafen, har vi nu
taget hul på det nye varmeår, som
følger kalenderåret. Januar endte
med at blive en smule mildere end
normalt. Middeltemperaturen var på
1,9 0C, hvor normalen er 0 0C (DMI).
Set i forhold til det forventede forbrug
(budgettet) kommer vi ud med en
pæn besparelse på 12,3%. I betragt-

ning af de stærkt forhøjede varmepriser i år må vi håbe, at februar og ikke
mindst marts holder sig på måtten –
og ikke ender i en kulderekord, som
det var tilfældet for den første forårsmåned sidste år. I skrivende stund
ser februar imidlertid lovende ud. 
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Notat fra budgetmødet den 10. januar 2019
Af Maiken/kommunikationsmedarbejder
Torsdag den 10. januar 2019 var der budgetmøde ved økonomimedarbejder Anne
Brønnum (KAB) og afdelingsleder Palle Rye (EJK) (stedfortræder for driftschef Bettina Jarl Darslund (KAB) grundet sygdom), hvor budgetforslaget for 2019-2020 blev
gennemgået (jf. budgetmrk. 1-1).
Nedenfor gennemgås de poster, der blev forklaret eller medførte opklarende spørgsmål.
Nettokapitaludgifter
dækker over udgifter til de lån, der
blev optaget i forbindelse med opførelsen af Farum Midtpunkt. Denne
ydelse vil altid forekomme i budgettet,
selvom lånet er i nul. 50 % af ydelsen
bliver i Farum Midtpunkt, mens den
sidste halvdel går til Landsbyggefonden. Disse ydelser er med til at finansiere lån på byggeskadesager.
A-lån til Landsbyggefonden er omlagt til kreditforeningslån og udgår i
2020.
Konto 106 – Ejendomsskatter
består af grundskyld til kommunen,
der bliver beregnet ud fra grundværdien i 2019. Derudover skal tillægges
reguleringssatsen på 7 %. Grundskylden til kommunen er på 21,5 ‰.
Da grundværdien samt de 7 % i reguleringssatsen ikke er ændret siden
sidste budget, er posten uændret.
Konto 107 – Vandafgift
dækker over fællesforbrug samt ikkemålbart forbrug, som går til vanding
af træer, vand på vaskepladser og lignende. Sidste år var den på 1,3 mio.
kr. Grundet vandbesparende foranstaltninger så som nye maskiner i vaskeriet er posten nedsat med 300.000
kr.
Konto 109 – Renovation
Der er et fast gebyr på 1.895 kr. pr.
bolig.
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Tømning af molokker er steget med
cirka 13.000 kr. (beregnet ud fra
ejendomsskattebilletten 2019).
Der er afsat 250.000 kr. til storskraldsforsøg.
Samlet er kontoen sat op med cirka
500.000 kr., hvor hovedparten skyldes stigninger i pris for tømning –
herudover er der kommet en ekstraudgift til udskiftning af moloksække.
Konto 110 – Forsikringer
Disse skal ifølge lovgivningen udbydes i licitation hvert 3.-5. år. Om 1 år
skal de udbydes i licitation igen – det
kan også gøres før. Forsikringerne
består af bygningsforsikring, erhvervsforsikring, motorkøretøjsforsikring, erhvervs- og produktforsikring
og en kollektiv ulykkesforsikring for
beboervalgte.
Denne post er samlet set sat op
med 47.000 kr.
Konto 111 – Energiforbrug
indeholder el-forbrug til fællesarealer
– herunder vaskeri, Servicecentral, Pareal og lignende. Kwh-forbrug er sat
til lidt mindre end sidste budgetår
(prisen er steget med ca. 2 øre/kwh).
Desuden er der udgifter til varmeteknisk bistand, energistyring, målerservice (aflæses af Brunata) og ressourceadministration
(månedlige
forbrugsregnskaber på varme, vand og
el leveret af KAB).
Samlet nedsættelse på 690.000 kr.,
hvilket dels skyldes, at udgiften til

den varmetekniske bistand er blevet
billigere, da den leveres til fast pris,
dels at udgiften til ressourceadministrationen er blevet billigere.

udsete udgifter. Beløbet under denne
konto blev sidste år overflyttet til konto 116. Dvs. at der ikke afsættes beløb
på konto 115.

Konto 112 – Administrationsbidrag
Dette er bidrag betalt til Furesø Boligselskab og KAB. Administrationsbidraget til KAB er sat til 4.665 kr.
pr. lejemålsenhed (sidste år lød det
på 4.556 kr.). Af beløbet dækker 83
kr. administration af afdelingen,
3.636 kr. går til selve administrationen og de sidste 946 kr. bliver i Furesø Boligselskab og går til daglig drift.
Furesø Boligselskabs dispositionsfond og bidrag til arbejdskapital har
opnået minimumsgrænsen for de lovpligtige henlæggelser, hvorfor der ikke
henlægges til disse. Posten er samlet
sat op med 218.000 kr.

Konto 116 – Planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser
Præsentation af en liste over udvalgte
aktiviteter i budgetåret 2019/2020:
 30 års vedligeholdelsesaftale, Pihl
(afsat 6.000.000 kr.)
Dette udføres nu af internt ansatte,
hvilket har medført at posten er sat
ned med 1,5 mio. kr.
 Reparation af beton, Vestblokken
(afsat 1.300.000 kr.)
 Reparation og gennemgang af beton samt eftersyn og kontrolopmåling af det katodiske anlæg (afsat
1.020.000 kr.)
 Energimæssig handleplan (afsat
550.000 kr.)
Dette har været over TMU.
 Serviceaftale, video mm. (afsat
795.000 kr.)
Posten er hævet væsentligt i forhold
til BR-sag 511.a.
 Hærværk, graffiti (afsat 600.000
kr.)
 ARX for Blok A, B, C, målerrum,
boilerrum mm. (afsat 363.000 kr.)
Der er mange nøgler i omløb og behov for opstramning af adgangskontrol grundet krydsfelter, videoovervågning og lign.
 KNX lysstyring, Birkhøjterrasserne
(afsat 324.000 kr.)
Lysstyring i indre gangstrøg i
Birkhøjterrasserne. Det er ikke
længere muligt at skaffe de elektroniske reservedele, og hvis
strømmen går, er der ikke backup i
systemet. Derfor har man valgt at
opdatere med power supply, backup og en ny type af styring.
 Beton og fuger, terrasser ved fællesrum 22 stk. (afsat 320.000 kr.)
Arbejdet skal foretages over en periode på 8 år.

Der bliver spurgt til, hvordan det forholder sig, hvis man ønsker ydelser
fra KAB, der ikke er indeholdt i administrationspakken? Det vil være tillægsydelser, der kan tilkøbes.
Konto 114 – Renholdelse
Udgiften til ejendomsfunktionærerne
er den største post og er sat op med
680.000 kr.
Udgift til rengøring indeholder både
udgifter til rengøringsfirma og udgifter til rengøring, som er taget in
house – posten er sat 309.000 kr.
ned.
Udgift til traktoromkostninger (glatførebekæmpelse, benzin/diesel og
vægtafgift) er sat op med 45.000 kr.
Udgifter til efteruddannelse af ejendomsfunktionærer, telefon, kontorhold, måtteservice, PC-pakker, I-syn,
udryddelse af skadedyr samt diverse
er sat op med 24.000 kr.
Konto 115
– Almindelig vedligeholdelse
På denne konto afsættes der til ufor-
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 Loftsplader i P-niveau (afsat
250.000 kr.)
Nogle bølgeplader mangler befæstning – dette skal undersøges, så
der kan dannes overblik over opgavens omfang.
 Trådbure i sikringsrum (afsat
250.000 kr.)
Drøftet på BR-møder. Trådbure
etableres i Blok 31 og i Blok 15 (30
stk. i alt). Prisen er inklusiv el, adgangskontrol og ståldøre. Burene
lejes ud og bidrager derved efterfølgende med en indtægt.
 Vand- og varmerør (afsat 200.000
kr.)
 Radiatorriste, Birkhøjterrasserne
(afsat 50.000 kr.)
 Dørspark på alle gennemgangsdøre mellem husnumrene i gangstrøg
i Birkhøjterrasserne (afsat 30.000
kr.)










I resten af Farum Midtpunkt afventer man, indtil gangstrøgsprojektet
er afsluttet.
Løftesække til molok (afsat
120.000 kr.)
Alle løftesækkene skal skiftes. Det
har ikke tidligere været lagt i budget, men nu er det lagt ind, så de
skiftes hvert 8. år.
Vandrender på lavtage (afsat
330.000 kr., heraf ekstra beløb på
110.000 kr.)
Renses fremadrettet hvert år i stedet for hvert 3. år.
Toyota ladvogn (afsat 350.000 kr.)
Aktiviteten flyttes til budgetår
2020/2021, da vognen vedligeholdes og er i god stand.
Saltspreder (afsat 90.000 kr.)
Aktiviteten flyttes til budgetår
2020/2021.
Lovpligtig service og vedligeholdel-

Man forsøger at holde en jævn henlæggelsesstand, men da udgifterne stiger, er den
øget (jf. den blå søjle kontra den røde).
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se af Ejendomskontoret (afsat
25.000 kr.)
 Styringer i fællesrum, CTS, datalogger mm. (afsat 235.000 kr.)
Dette har tidligere været på to konti
men er nu samlet på samme konto,
hvilket har givet en samlet besparelse på 30.000 kr.
 Wifi (afsat 15.000 kr.)
Wifi etableres i selskabslokale, aktivitetsplads, fodboldbane og beboerhotellet (godkendt af BNU). Terrorsikret serverløsning. Udgiften
dækker det årlige abonnement til
serveren. Omkostning til etablering
findes i BNU (tidligere del af bolignetsagen).
Der spørges til om der ikke skal afsættes penge til fortsat arbejde med befæstning af cortenplader? Hertil svares, at man endnu ikke kender til omfanget af problemet, men at der pt. afventes en rapport. Det er en god idé at
afsætte penge til dette.
Konto 118 – Særlige aktiviteter
I vaskeriet er udgiften til el sat ned
med 40.000 (jf. nye maskiner), og gebyrer er sat ned med 8.000 kr. Udgiften til vaskemidler er sat ned med
60.000 kr. Samlet er udgift til vaskeri
altså sat op med 12.000 kr.
I møde- og selskabslokaler er udgifterne til el og rengøring sat ned.
Samlet set et fald på 28.000 kr.
Konto 119 – Diverse udgifter
På denne konto afsættes der penge til
kontingent til BL, beboermøder, tilskud til fester (julefrokost for de ansatte), blokkenes dispositionskonti,
kurser, kontorartikler, husleje for
fremviserboliger, gebyrer og gaver.
Herudover afsættes der penge til udvalgene. Nedenfor kan du se, hvad de
forskellige udvalg har anmodet om af
penge, og hvad de er afsat til.

Markedsføringsudvalget
Der er afsat 200.000 kr. til udvalget.
Pengene tænkes brugt til to gange
Åbent Hus, et arrangement omkring
FNs verdensmål samt fortsat annoncering for Farum Midtpunkt med
henblik på nye beboere og diverse ad
hoc situationer.
Beløb over 7.000 kr. kan kun frigives via blokrådssag.
Strukturudvalget
Der er afsat 150.000 kr. til udvalget.
Disse skal bidrage til bedre sociale
rammer, som motiverer yngre generationer til at få indflydelse og tage
medansvar for mennesker og bebyggelse. Der skal skabes en 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
Brunata (vand varme), Miele (vask) og
Radius (el) netværk.
Beløb over 7.000 kr. kan kun frigives via blokrådssag.
Børne- og Ungdomsudvalget
Der er afsat i alt 153.000 kr. til udvalget. Pengene er afsat til:
 Fastelavn ............... 30.000 kr.
 Sankthans ............. 30.000 kr.
 Halloween .............. 20.000 kr.
 Børnenes dag ......... 30.000 kr.
 Loppemarked ........... 3.000 kr.
 Børnenes julefest ... 40.000 kr.
Bemærk, der er kommet en ekstra
post på i form af loppemarked. Det
har været afholdt i de sidste år, og
har været en succes. Beløbet bruges
til forplejning.
Boligudvalget
Der er afsat 75.000 kr. til udvalget.
Pengene afsættes til udarbejdelse af
standardtegninger for konstruktioner
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– eksempelvis til kattehegn og terrasseoverdækning – og juridisk/teknisk
rådgivning.
Pengene frigives efter ansøgning til
Blokrådet ligesom øvrige udvalg.
Anmodningen er drøftet med Driften.
En beboer mener ikke, at denne udgift
bør påhvile boligudvalget. Hun mener
det tidligere har ligget i driften. Hertil
svarer en repræsentant for udvalget,
at der ikke tidligere har været afsat
penge til tegninger – det er der nu!
Pengene skal figurere et sted i budgettet, og med placeringen her tydeliggøres det også, at de kun kan frigives
ved en blokrådssag.
Friarealudvalget
Der er afsat 70.000 kr. til udvalget.
Beløbet afsættes til renovering af legepladsen på Sankthans Torv.
Oprettelsen af Aktivitetspladsen har
ændret brugen af legepladserne. Legepladsen på Sankthans Torv bruges
ikke så meget af de større børn. Til
gengæld bruges pladsen af en lille
flok mødre med mindre børn. De efterlyser nogle legeting til deres mindre børn.
Friarealudvalget har planer om at
fjerne den lille boldbane på pladsen
og i stedet montere nogle legeting til
små børn.
Udvalget vil naturligvis udarbejde
en BR-sag om den egentlige udformning.

Sankthans BR-FU
Festen er for alle i Farum Midtpunkt,
og her er afsat 50.000 kr.
Årsafslutning/julefest BR-FU
Her er ligesom sidste år afsat 8.000
kr.
Lommepengeprojetket
Ligesom sidste år er der her afsat
50.000 kr.
Samlet set bliver konto 119 sat
ned med 62.000 kr.
Der bliver sat spørgsmål ved den fastsatte grænse på de 7.000 kr., hvor frigivelse af beløb herunder ikke kræver
blokrådssag. Dette er dog angiveligt
vedtaget af Blokrådet i sin tid.
En beboer kommenterer, at udgifter på
konto 119 er direkte udgiftsførende til
huslejeforhøjelser. Det betyder, at ikke-brugte midler på kontoen stadig vil
medføre en huslejestigning. Han er uforstående overfor både Markedsføringsudvalget og Strukturudvalget,
der fortsat udgiftsfører sig med hhv.
200.000 kr. og 150.000 kr., men udvalgene er meget stille, og pengene
bliver ikke brugt. Han mener ikke, at
udvalgene næste år fortsat skal have
afsat midler, hvis de ikke gør brug af
dem.

Bladudvalget
Der er afsat 320.000 kr. Pengene reserveres til tryk af blad (240.000 kr.),
hjemmeside (50.000 kr.) og diverse it
(30.000 kr.)

Hertil svares der, at der jo er blevet
vedtaget en blokrådssag netop vedrørende budgetønsker fra udvalg. Dette
betyder, at udvalgenes budgetønsker
fremover (altså med start fra budgettet
for år 2020/2021) skal vedtages eller
forkastes af Blokrådet på blokrådsmødet i november.

Katteprojekt
Her er ligesom sidste år afsat 13.000
kr.

Palle/EJK bemærker, at TMU ikke har
afsat penge i budgettet til kommende
skraldeprojekt. Pengene afsat til storskraldsprojektet er fra de sidste 3 år
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flyttet til en konto: Dette betyder, at
man har afsat knap en million på nuværende tidspunkt – dette kan man
ikke se i regnskabet.
En beboer kommenterer, at han ser
fornuften i at man reserverer penge i
budgettet, men han mener, at det bør
figurere i regnskabet.
En beboer spørger til posten 119. 8999
”Afsat til uforudsete”? Anne/ KAB
svarer, at det er en lovgivningsmæssig
post, der skal gå ind og udligne nogle
af de prisstigninger, der måtte være
på diverse budgetposter.
Hjemmeside
Palle/EJK og Maiken/kommunikationsmedarbejder har talt om opdatering af hjemmesiden. Som den er nu,
fremstår den meget som beregnet til
internt brug – hvor man specifikt søger
efter en given info. Det kunne være
interessant at udvikle den, så den
blev mere visuel og informativ både
internt og eksternt. Nuværende hjemmeside giver ikke et retvisende billede
af Farum Midtpunkt. Det er uvist, hvor
meget der skal afsættes til sådan en
post, da det også afhænger af, hvordan man griber opgaven an. Skal der
laves foranalyser, og udvikles et nyt
site fra bunden af, eller måske kunne
man gøre brug af nogle af de løsninger, som KAB tilbyder?
Niels fra Strukturudvalget svarer, at
de også arbejder på at finde en ny
hjemmeside. De har en specifik platform i tankerne – nemlig ”Beboerdemokrati 2.0”, som KAB i sin tid har
anbefalet.
Maiken/kommunikationsmedarbejder
kommenterer, at efter det at dømme,
som hun er blevet præsenteret for af
”Beboerdemokrati 2.0”, så er det umiddelbart en platform, som håndterer
intern kommunikation og dialog. Hertil

svarer Niels, at den også kan fungere
eksternt.
Forsamlingen drøfter, om der skal afsættes penge. Hvis der skal et bureau
til at udvikle den, så skal der afsættes
mellem 500.000 kr. og 1 mio. kr. Derudover skal man have afdækket, hvad
den skal kunne, hvem skal levere den,
og hvem skal vedligeholde den – og
hvad er prisen for det? Det ville være
en fordel, hvis den både kunne bruges
beboerorienteret og som en markedsføringskanal. Måske er det to forskellige løsninger, som måske kunne skrues sammen til en. KAB har forskellige
løsninger, som de jo også leverer service på.
Det besluttes, at der laves en
post til en foranalyse, og at Palle
og Maiken undersøger, hvad en sådan post eventuelt skulle lyde på.
Konto 120 – Henlæggelser
Her er den største post ”Henlæggelser
til planlagt periodisk vedligehold”. Det

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. januar 2019
Samlet forbrug for hele Farum Midtpunkt:
Jan 2019:
Jan 2018
14.260 m3
14.849 m3
Gennemsnit pr. døgn:
Jan 2019:
460 m3

Jan 2018:
479 m3

Forbruget er således 5,6% mindre end i
samme periode sidste år.
I forhold til samme periode i referenceåret
2007 er besparelsen på ca. 31%.
Hermed har vi påbegyndt den nye regnskabsperiode, som følger kalenderåret
2019.

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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Af denne konto fremgår også udgifter
til aflåsning af blokkene.
Når lånene er afbetalt, vil de ikke
længere fremgå af budgettet.
Konto 126 – Afskrivning
på forbedringsarbejder
Her fremgår afskrivninger på udgiften
til blokrådssagen om de tryghedsfremmende foranstaltninger.
Konto 127 – Ydelser på
lån til bygningsskader
Denne post er steget med 3.610.000
kr. (fra 59.139.000 kr. til 62.750.000
kr.). Dette skyldes, at den offentlige
støtte til rente- og afdragsbidrag er
blevet mindre.
er her, der henlægges til fremtidige
vedligeholdelsesarbejder. Denne post
er sat op med 2 mio. kr.
(fra 37.000.000 kr. til 39.000.000kr.).
Konto 123 – Henlæggelser
tab ved lejeledighed/fraflytning
Henlæggelser til tab ved lejeledighed
er sat ned med 2.5 mio. kr. Dette
skyldes, at denne udgift ifølge lovgivningen nu skal dækkes af Boligselskabet. Det henlagte beløb til tab ved
fraflytning opfylder kravet om, at der
skal henlægges 328 kr. pr. lejemål.
Der har ikke været de store udgifter
til denne konto.
Konto 125 – Ydelser på
lån til forbedringsarbejder
Lån til individuelle køkkener. Ydelsen
betales af de beboere, der har fået nyt
køkken. Der spørges til, hvorfor der er
så stor forskel på renteudgifterne i
forhold til etape 1 og 2? Hertil svarer
Anne/KAB, at det skyldes, at et af
lånene er lagt om, samt at de ikke er
optaget samtidigt. Det er økonomiafdelingen i KAB, der vurderer, om det andet lån også skal omlægges.
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Konto 201 – Indtægter
Herunder indtægter fra boligafgifter,
renter, antennepositioner, vaskeri,
møde- og selskabslokaler, overført fra
resultat tidligere år, bytorvsvogne,
driftsstøtte.
Resultat – lejeregulering
De samlede udgifter lyder på
186.805.000 kr., og samlede indtægter lyder på 184.584.000 kr., hvilket
medfører en nødvendig merindtægt
på 2.221.000 kr. Derfor er der i budgetforslaget lagt op til en huslejestigning svarende til 1,49 % af nuværende leje – eller 13,34 kr./m2 gennemsnitligt. Dette medfører, at de største
lejligheder kan stige 136 kr./md. og
de mindste 74 kr./md.
Posten til hjemmeside vil medføre en
lille stigning i ovenfor anførte.
Budgettet – som BR-sag
Anne Brønnum udarbejder en BR-sag
med budgettet til martsnummeret af
beboerbladet
»Midtpunktet«.
Heri
gennemgås budgettets poster i hovedtræk (se side 21).


BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 524.a:
Etablering af 30 ældreboliger
Forslagsstiller: Furesø Boligselskab
Baggrund
Behovet for ældreboliger er stigende i
Furesø Kommune. Samtidig er der
behov for at nedbringe antallet af store familieboliger i Farum Midtpunkt,
da disse boliger ofte er vanskeligere at
genudleje før de giver lejetab. Begge
behov kan imødekommes ved ommærkning af familieboliger i Farum
Midtpunkt til ældreboliger. På denne
måde reduceres antallet af store familieboliger i Farum Midtpunkt til styrkelse af udlejningssituationen.
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.
Projektet drejer sig om ombygning af
ca. 15 eksisterende familieboliger på
130 m² i ét plan med vest-vendt terrasse. Den enkelte bolig på ca. 130
m² forventes opdelt i to separate boliger på ca. 65 m² med adgang til en
opdelt eller fælles terrasse.
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. På
nuværende tidspunkt er der omkring
225 type A familieboliger på gangstrøgsniveau, og ommærkning af 15
boliger er derfor kun en lille del af
den eksisterende masse.

BR-MØDE 524

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.
På nuværende tidspunkt er der ikke
truffet beslutning om, hvor i Farum
Midtpunkt det er hensigtsmæssigt at
placere de nye ældreboliger. Denne
beslutning samt overvejelser om,
hvorvidt ombygningen bør ske i én
blok eller i flere blokke, vil blive taget
i samarbejde med boligorganisationen
og den nedsatte følgegruppe.
Yderligere bør det overvejes, om boligerne skal samles i én, to eller tre
grupperinger, hvor det bliver muligt
at indgå i et naboskab og fællesskab
med en tilsvarende beboergruppering.
En række boliger er løbende blevet
gjort mere tilgængelige og kaldes i
daglig tale ’tilgængelighedsboliger’ i
Farum Midtpunkt. Dog opfylder ingen
af de nuværende familieboliger (eller
’tilgængelighedsboliger’) de tilgængelighedskrav, som lovgivningen foreskriver for ældreboliger til for eksempel niveaufrihed og afstandskrav i boligen og badeværelset. Det er derfor
ikke muligt blot at ommærke disse
boliger til ældreboliger.
I forbindelse med den kommunale
anvisning er det vigtigt at klarlægge,
at der er forskel på, hvilke beboere
der kan anvises til ældreboliger og
plejeboliger. I dette projekt er der
udelukkende tale om ældreboliger,
hvilket betyder, at de kommende beboere skal være selvhjulpne og kunne
klare sig i eget hjem.
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BLOKRÅDSSAGER
Permanent genhusning
For at tilvejebringe ca. 15 familieboliger til ombygningen, skal de beboere,
som i dag bor i de kommende 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, som har stor erfaring
med permanent og midlertidig genhusning.
En mere detaljeret plan for genhusningsprocessen vil foreligge, når det
bliver aktuelt i forhold til projektets
udvikling. Se nærmere under afsnittet Tidsplan for udvikling af 30 ældreboliger.
Husleje
Den forventede årlige husleje bliver
på 1.438 kr./m²/år, eller svarende til
ca. 7.800 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 eller udgifter til istandsættelse af
misligholdelse ved fraflytning i disse
boliger (se § 54, stk. 4 i Lov om almene Boliger). 1)

1)

§54, stk. 4: Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens
ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.
Kilde: https://danskelove.dk/almenboligloven
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I forbindelse med ommærkningen til
ældreboliger skal de oprindelige lån
fortsat betales.
Betaling af ydelse til de oprindelige
lån indarbejdes derfor som en del af
driftsudgifterne i netop disse boliger.
Det betyder, at de øvrige boliger i Farum Midtpunkt ikke belastes af denne ydelse.
Ombygningsprojektet medfører ikke
huslejestigning for de nuværende beboere.
Økonomi
Omkostningerne til etablering af elevatorer bliver en del af byggesagen, og
driften indgår i driftsbudgettet som
øvrige elevatorer i Farum Midtpunkt.
I regnskabet for 2017/2018 er der
noteret et tab ved lejeledighed på
1.080.993 kr. (konto 129.1). Det er
dog ikke muligt at skelne mellem,
hvilke boligtyper udgiften tilhører.
Tidsplan for udvikling
af ældreboliger
• Godkendt i organisationsbestyrelsen
januar 2019
• Præsentation af oplæg og
drøftelse i Blokrådet februar 2019
• Præsentation af idéoplæg 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

BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 524

Forslag
Det foreslås, at 15 eksisterende A-boliger på gangstrøgsniveau ommærkes
og ombygges til 30 nye ældreboliger.

Bemærk! Den gennemsnitlige årlige
leje er i 2019-2020 budgetteret til at
udgøre 909,86 kr./m² for familieboliger.

Huslejekonsekvenser
Ombygningsprojektet medfører ikke
huslejestigning for de nuværende beboere.

Huslejen for en stor lejlighed på 129
m² udgør herefter 9.199 kr./md. eksklusiv vand, varme, el mv.

Yderligere bemærkninger
På næste organisationsbestyrelsesmøde i slutningen af februar vil et
punkt på dagsordenen omhandle
nedsættelse af én følgegruppe for
ovenstående projekt og projektet vedrørende seniorbofællesskabet i nr.
228. De to projekter kører parallelt,
så det vil være oplagt med en samlet
følgegruppe.
Afstemningstema:
Blokrådet godkender ombygningen af
15 A-boliger, og at de 30 ældreboliger
sammenlægges med Farum Midtpunkt, så det forbliver én afdeling.
BR-sag 524.b:
Driftsbudget 2019-2020
Forslagsstiller: BR-sekr. med flere
Sammen med »Midtpunktet« 524
modtog du en komprimeret udgave af
driftsbudgetforslaget for 2019-2020.
Af budgettet – der er et sammendrag
af det detaljerede officielle budget –
fremgår en nødvendig merindtægt på
2.221.000 kr. svarende til 1,49 % af
nuværende leje. Dette betyder en
huslejestigning på 13,34 kr./m² årligt svarende til:
135 kr./md for en stor lejlighed og
75 kr./md for en lille lejlighed.

Henlæggelserne udgør 23,95 % (i
2018-2019 var der budgetteret med
28,74 %). Henlæggelserne er opsparing til imødegåelse af kommende udgifter.
I det komprimerede budget er der på
side 4 en oversigt over de drifts- og
vedligeholdelsesarbejder, der skal
henlægges til i budget 2019-2020.
I alt skal henlægges 39.000.000 kr.
(i 2018-2019 var der budgetteret med
37.000.000 kr.).
Nettokapitaludgifterne udgør 14,18 %
(i 2018-2019 var der budgetteret med
16,83 %). Nettokapitaludgifterne er
ydelser til de oprindelige lån.
Ekstraordinære udgifter udgør 34,30
% (i 2018-2019 var der budgetteret
med 33,07 %). De omfatter ydelser på
lån til byggeskadesager.
Ejendomsskatter, vandafgift, renovation og forsikringer udgør 8,91 % (i
2018-2019 var der budgetteret med
10,42 %).

(Se også notatet på side 12)
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Renholdelse udgør 9,33 % (i 20182019 var der budgetteret med 10,04
%).
Kopi af det officielle budget for perioden 01.07.2019-30.06.2020 kan
afhentes på Ejendomskontoret eller i BR-sekretariatet, rekvireres i
pdf-format ved at maile til blokraad
@farum-midtpunkt.dk eller hentes
på hjemmesiden.
I budgettet er der en udspecificering
af udgifter og indtægter. Informationerne i nedenstående oplistning er
hentet herfra.
105 NETTOKAPITALUDGIFTER
Udgiften til oprindelige lån er 3.000
kr. mindre i forhold til budget 20182019.
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til 4.148.000 kr., 47.000 kr. mere i
forhold til budget 2018-19.
Bemærk! Farum Midtpunkt er ikke
forsikret mod hærværk.
111 ENERGIFORBRUG MV
Omfatter det fælles strømforbrug: lys
i kældre og parkeringsarealer, på
gange, stier og veje samt strømforbrug til tekniske installationer samt
”målerpasning”. Målerpasning er bl.a.
honorar til varmeteknisk bistand, aflæsning af vand- og varmemålere fra
Brunata samt ressourceadministration. Udgiften er budgetteret 69.000 kr.
mindre i forhold til budget 20182019.

106 EJENDOMSSKATTER
Ejendomsskat/grundskyld til kommunen – er uændret i forhold til budget 2018-19.
107 VANDAFGIFT
Inklusiv miljøudgift, er 316.000 kr.
mindre i forhold til budget 20192020.
109 RENOVATION
Beløbet dækker blandt andet forbrændingsafgiften til Furesø Kommune, tømning af molokker samt
sække til molokker.

112 BIDRAG TIL SELSKABET
Administrationsbidraget betales til
Furesø Boligselskab. Pengene går til
driften af Furesø Boligselskab. En del
af driften i boligselskabet – ca. 82 % –
er forretningsførerbidrag til KAB.

110 FORSIKRINGER
Det drejer sig primært om bygningsforsikringerne, men her figurerer også
Falck-abonnement,
erhvervsforsikring, køretøjsforsikringer, ulykkesforsikringer og produkt- og ansvarsforsikring. Forsikringerne er budgetteret

114 RENHOLDELSE
Dækker udgifter til ejendomsfunktionærernes løn inklusive sociale ydelser, sikkerhedsudgifter og arbejdsskadeforsikring samt trappevask, vinduespolering, kontorhold, vinduespudsning, glatførebekæmpelse, ska-
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dedyrsudryddelse,
videre.

PC-pakker

med

115 ALMINDELIG
VEDLIGEHODELSE
Kontoen er i dette budget sat til 0 kr.
116 PLANLAGT
VEDLIGEHOLDELSE
I budgetår 2019-2020 forventes at
bruge 36.332.000 kr. til planlagte arbejder og fornyelser.
118 SÆRLIGE AKTIVITETER
Her budgetteres udgifter til drift af
beboervaskeriet i vestblok C og selskabslokalerne i vestblok A.
119 DIVERSE UDGIFTER
Her budgetteres udgifter knyttet til
beboerdemokratiet.

1 KONTINGENT TIL BL
Pengene dækker vores kontingent til
Boligselskabernes Landsforening, der
har almene boliger som speciale.
2 BEBOERMØDER
Omfatter udgifter i forbindelse med
udvalgs- og blokrådsmøder. Beløbet
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dækker vand, kaffe, te, engangsservice mv.

3 SOCIALE FORANSTALTNINGER …
Her er de penge, der overføres til
husmødernes dispositions-konti til
brug for blokkenes vedligeholdelse af
fællesrum, indkøb af fælles inventar,
boremaskiner og andet fælles værktøj, fester for børn og voksne, planter
til fællesterrassen, grill, musik mv.
Budgettet afspejler de forventede
overførsler til blokkenes konti.
4 AFDELINGSBESTYRELSEN
& BR-SEKRETARIAT …
Her figurerer de af BR-udvalgene indgivne ønsker til planlagte aktiviteter,
forsøg, kampagner, udgifterne til tryk
af beboerblad, hjemmeside, beboerklagenævnsgebyrer med mere.
HENLÆGGELSER
120 PLANLAGT OG
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
På konto 401 afsættes 39 mio. kr. til
henlæggelser.
122 ISTANDSÆTTELSE VED
FRAFLYTNING (B-ORDNINGEN)
1 Fælleskonto: Her figurerer opsparingen til ”slid og ælde-kontoen”. Når
folk flytter, skal de selv betale for decideret misligholdelse og hærværk på
lejligheden. Misligholdelse er blandt
andet manglende vedligeholdelse af
gulvene med lak i bo-perioden.
2 Indvendig vedligeholdelse: Kontoen
bruges til at spare op til indvendig
vedligeholdelse i lejlighederne. Det
handler om de penge, som deles ud
på de enkelte lejligheders vedligeholdelseskonti. Pengene kan beboerne
individuelt anvende til en række min23
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dre vedligeholdelsesarbejder i lejlighederne – fortrinsvis lakerings- og
malingsarbejder.

7. Indtægten ved forbedringsarbejder
omfatter de moderniserede køkkener.

125 YDEDLSER PÅ LÅN
TIL FORBEDRINGSARBEJDE
Herunder er ydelser lån vedr. individuelle moderniseringer og lån til aflåsning af gangstrøg.

I alt budgetteres med 154.030.000 kr.
(i 2018-2019 var der budgetteret med
151.860.000 kr.)

126 AFSKRIVNING
Det drejer sig om afskrivning på udgiften til tryghedsfremmende foranstaltninger.
127 YDELSE PÅ LÅN
TIL BYGNINGSSKADER
Afdrag på ”byggeskadesager” er budgetteret til 62.750.000 kr. (i 20182019 var budgetteret med 59.139.000
kr.).
UDGIFTER I ALT
Udgifterne udgør 186.905.000 kr.
INDTÆGTER
201 BOLIGAFGIFTER OG LEJE
Dækker:
1. Lejeindtægterne fra almindelige
lejligheder og ungdomsboliger med
det nuværende lejeniveau.
2. Lejeindtægterne fra beboerhotelværelserne med det nuværende lejeniveau.
3. Erhvervslejen dækker lejeindtægterne fra Nærbiksen, Spisehuset,
tandlæge, lægehus mv.
4. Institutioner dækker lejeindtægterne fra børnehaver og vuggestuer.
5. Kældre mv. er lagerrum der fortrinsvis udlejes til de håndværksfirmaer, som arbejder i Farum
Midtpunkt.
6. Indtægten ved udlejningen af garageburene.
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202 RENTER
Renteindtægterne er budgetteret til
2.497.000 kr., da Furesø Boligselskab på sit møde den 9. januar 2019
vedtog, at rentesatsen skulle være
0,85 % (i 2018-2019 var der budgetteret med 2.062.000 kr.)
203 ANDRE INDTÆGTER
Vaskeriindtægten er budgetteret til at
udgøre 744.000 kr.
Indtægten ved udlejning af selskabslokalerne er budgetteret til at udgøre
45.000 kr.
Lejeindtægten for antenneplads er
budgetteret til 69.000 kr.
Diverse indtægter: Aftalen med Farum Bytorv om returnering af indkøbsvogne er budgetteret til 60.000
kr.
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DRIFTSSIKRING OG ANDEN
LØBENDE SÆRLIG DRIFTSSTØTTE
Tilskud fra reguleringskonto og driftsstøttelån udgør i alt 26.809.000 kr. (i
2018-19 var der budgetteret med
25.556.000 kr.)

BR-sag 524.c: Valg af reservehold
til Farum Fjernvarmes årsmøde
Forslagsstiller: Jakob/161B
… valgt af Blokrådet til De almene boligorganisationers fjernvarmeudvalg i
Farum (ABF)

INDTÆGTER I ALT
Indtægterne
er
budgetteret
184.684.000 kr.

Farum Midtpunkt får sin varme fra
Farum Fjernvarme, som er et forbrugerstyret andelsselskab. Oprindelig
gav en tilslutning til fjernvarmenettet
én stemme på selskabets generalforsamling, hvilket er meget demokratisk, hvis alle boliger har hver deres
tilslutning, men Farum Midtpunkt
har bare to! Det betød en meget ringe
indflydelse på Farum Fjernvarme for
lejerne. Efter en længere strid mellem
selskabet og lejerne blev det lovfæstet, at der skal være et rimeligt forhold mellem varmeaftag og repræsentation i varmeværker.

til

210 NØDVENDIG
MERINDTÆGT / UNDERSKUD
Budgettet forudsætter en nødvendig
merindtægt på 2.221.000 kr. svarende til 1,49 % af nuværende leje. Dette
vil medføre en huslejestigning pr. 1.
juli 2019 på
13,34 kr./m² for en stor lejlighed og
13,34 kr./m² for en lille lejlighed.
LANGTIDSBUDGETTET
Budgettet er et arbejdsredskab til
brug for planlægning af både den
langsigtede økonomiske udvikling og
den praktiske afvikling af vedligeholdelsesarbejder og fornyelser.
Da der allerede har været afholdt et
forberedende budgetmøde – hvor alle
var velkomne – vil budgettet ikke blive
gennemgået post for post på blokrådsmødet, med mindre Blokrådet
beslutter sig herfor (se side 12).
HUSLEJEKONSEKVENSER
Budgetforslaget B1-1 indebærer en
huslejestigning pr. 1. juli 2019 på
1,49 % svarende til 135 kr. pr. måned
for en stor lejlighed og tilsvarende 75
kr. for en lille.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager det
budget for 2019-2020.

foreslåede

Øverste myndighed i selskabet er i
dag et repræsentantskab på 40 medlemmer, 20 valgt af boligejerne og 20
valgt af de almene boligafdelinger via
ABF. Men ikke alle boligafdelinger er
flinke til at sende repræsentanter til
ABF, så for at sikre lejernes 20 stemmer på Farum Fjernvarmes årsmøde
den 25.april bedes Blokrådet vælge
nedenstående reservehold til at supplere op med i nødstilfælde.
Hans/38 2R, Berit/38 2.S, Kirsten/
34F, Morten/38 2.S, Niels/112E og
Charlotte/451A.
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet vælger ovennævnte beboere
som reservehold til Farum Fjernvarmes årsmøde.
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BR-sag 524.d: Godkendelse af Uddannelsesudvalgets kommissorium
Forslagsstiller: Uddannelsesudvalget
Det, som er skrevet med kursiv, er
fast tekst i alle kommissorier.
Reference:
Uddannelsesudvalget – UU – er nedsat
jf. Blokrådets Forretningsorden § 12.
Kommissorium for Uddannelsesudvalget er godkendt på Blokrådsmøde
524 jf. BR-sag 524.d.
Baggrund for
Uddannelsesudvalget (UU):
Den almene sektor er stærkt lovreguleret, ligesom beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt er særegent. Der er
således et stort behov for både ekstern og intern uddannelse af beboerdemokrater i bebyggelsen.
Formål:
At styrke beboerdemokratiet gennem
uddannelse af beboere og beboerdemokrater.
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 Oplyse aktive beboere om uddannelsestilbud i/om den almene sektor
Kompetencer:
Uddannelsesudvalget behandler ansøgninger fra beboerdemokrater om
deltagelse på uddannelse, kurser og
konferencer. Uddannelsesudvalget afholder velkomstmøder for nye beboere. Udvalget kan afholde kurser for
beboere og beboerdemokrater internt
i Farum Midtpunkt. Udvalget kan ikke selv arrangere eksterne kurser uden godkendelse fra Blokrådet.
Uddannelsesudvalget ansøger hvert
år om økonomi til udvalgets arbejde
med kurser og kursusdeltagelse.
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.

 Gennem uddannelse at styrke de
enkelte udvalg i deres respektive
arbejdsområder

Mødefrekvens & afrapportering:
Uddannelsesudvalget mødes fast 2
gange årligt. Herudover afholder UU
arbejdsmøder når der er kursusansøgninger mv. til behandling. Ved alle
møder tages et kort referat, som sendes til Blokrådets Sekretariat med
henblik på offentliggørelse på udvalgets hjemmeside. Ved behandling af
kursusansøgninger udarbejdes i henhold til gældende persondataforordning kun beslutningsreferat.

 At tilbyde uddannelse til den enkelte beboerdemokrat, så denne
kan varetage det beboerdemokratiske arbejde i Farum Midtpunkt

Åbent/lukket udvalg:
Uddannelsesudvalget er et åbent udvalg.

Opgaver:
 Forestå velkomstmøder for nye beboere
 Forestå temadage
 Fremme afdelingens deltagelse i
kurser og konferencer i/om den
almene sektor
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Kontakt:
Kontakt udvalget på e-mail: uddannelsesudvalg@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
tredjemand uden samtykke.
Huslejekonsekvenser
Ingen.
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leverer deres budgetønsker til novembermødet! Men for flere udvalgs vedkommende kan ønsker om midler til
det kommende budget sagtens foreligge tidligere, enten fordi de er i god
tid med deres fremtidsplaner, eller
fordi de i forbindelse med en eller flere blokrådssager i årets løb indregner
udgifter i det kommende budget.
Løsningsforslag
Derfor foreslår Blokrådets Forretningsudvalg en lille ændring med stor
virkning i afstemningstemaet, således
at ingen udvalg hindres i at rejse en
blokrådssag med deres budgetønsker
til et tidligere møde. Dog pointeres
det, at budgetønsker senest skal forelægges Blokrådet på novembermødet.

Afstemningstema:
Blokrådet godkender Uddannelsesudvalgets kommissorium.

Huslejekonsekvenser
Ingen.

BR-sag 524.e:
Procedure for udvalgsbudgetter
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg

Afstemningstema:
Udvalgenes
budgetønsker
rejses
fremover – begyndende i 2019 – som
selvstændige blokrådssager af de enkelte udvalg senest på blokrådsmødet
i november.

På blokrådsmøde 519 i oktober 2018
besluttede et enstemmigt Blokråd
under BR-sag 519.c, at Farum Midtpunkts forskellige udvalg fra 2019
skal beskrive deres ønsker til det
kommende budget i en blokrådssag,
som Blokrådet skal stemme om på
blokrådsmødet i november. Afstemningstemaet lød ”Udvalgenes budgetønsker rejses fremover – begyndende i
2019 – som selvstændige blokrådssager af de enkelte udvalg på blokrådsmødet i november.” (Se MP519, side
24)
Det kan jo blive en gevaldig masse
blokrådssager, hvis alle udvalgene af-
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 523 5. FEBRUAR 2019

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra januar 2019
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Nyt fra Ejendomskontoret
c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg
d. Nyt fra andre udvalg
e. Debat: Etablering af 30 ældreboliger
5. Blokrådssager:
6. Eventuelt

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

(ingen)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Tove
Elsemarie
Leif
C
Flemming
11
Kirsten
Steffen
12
Morten
og 13 Hanna
14
Ingvar
16
Erik
21
Niels

Adresse
201G
202B
216B
7C
34F
31C
38 2.S
37 2.O
55E
80F
112E

Blok
22
24
25
34
36
41
42
43
46

Navn
Agnete
Thomas
Inge
Marianne
Miki
Michael
Jette
Jørgen
Henrik
Charlotte


Adresse
116A
143F
155C
148A
274D
294D
409D
410F
428D
451A

Gæster: Christian og Mette, KAB
Uden stemmeret: Palle/EJK

Jørgen/BR-FU byder velkommen og gør
særligt opmærksom på den del af den
indledende tekst på dagsordenen, der
er markeret med rødt.
Teksten vil fremover indgå som standard i de indledende bemærkninger, og
den lyder:
”Når man tager ordet, vil ens indlæg
altid blive refereret med angivelse af
fornavn og tilhørsforhold. Hvis man
ikke ønsker dette, skal man selv oplyse
dette på selve mødet til referenten.”
Denne tilføjelse bliver uddybet under
meddelelser fra Blokrådets Forretningsudvalg.
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1. Godkendelse af dirigent
Henrik/428D godkendes som dirigent.
Henrik/dirigent byder velkommen til
projektlederne Christian og Mette fra
KAB, som er tilknyttet projektet om de
30 ældreboliger i Farum Midtpunkt (jf.
debatoplæg).
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

be-

3. Godkendelse af
referat fra 3. januar 2019
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæsteindlæg ved mødet.
4.b Ejendomskontoret
Termisk fotografering
Palle/EJK fortæller, at der som tidligere
varslet har været foretaget termisk fotografering ved droneoverflyvning med
henblik på at lokalisere kuldeudfald.
Der var sammenfald mellem fotograferingen og pludseligt strømsvigt, som
medførte problemer med varmen i nogle boliger. Data er ved at blive analyseret, og firmaet har oplyst, at strømsvigtet ikke har konsekvenser for de genererede data.
Hovedpumper
Palle/EJK oplyser, at hovedpumper udskiftes. Den yngste af pumperne er fra
1995. Udskiftningen vil medføre strømbesparelse samt mere stabil drift.
Væg under Blok 12 (syd)
Palle/EJK fortæller, at der sættes en
væg op med det formål at skjule en ikke for køn betonvæg. Væggen sættes op
i uge 6 og 7.
Svanepunktet – Blok 12 og 13
Palle/EJK oplyser, at der er indgået
forlig i den sag, der har kørt vedr. byggeriet af Svanepunktet. En del af forliget er blevet bygherreansvar. Ejendomskontoret er i gang med at registrere tage, membraner og terrasser, der
skal renoveres. Der er også lavet en
akut beredskabsplan, hvis der skulle
komme vand i nogle af boligerne. Der
er muligvis en sammenhæng mellem
MgO-pladerne, vindspærrer og utætheder – det er ved at blive undersøgt.

El-ladestandere
Palle/EJK fortæller, at de – foranlediget
af en debat ved et tidligere blokrådsmøde om, at man på baggrund af regeringsmæssige initiativer kunne forestille sig, at der blev behov for flere elladestandere i Farum Midtpunkt – har
igangsat indhentning af priser på etablering af flere af disse. Hvis det er muligt, vil de blive placeret under Blok A
ved nummer 206 og 223, da denne placering er optimal i forhold til at trække
hovedkabler. Mere info følger, når økonomien er kendt.
Berit/38 2.S spørger, om der er foretaget en måling på de nuværende standere i forhold til, hvor meget de er blevet
brugt, og dermed hvordan økonomien
er?
Palle/EJK svarer, at de kan se, hvad de
bliver afregnet for. Sidst fik de vist
23.000 kr. tilbage. Delebilsordningen
er umiddelbart ikke lukrativ – firmaet
er i hvert fald ikke interesseret i også at
placere en delebil ved de kommende
ladestandere.
Berit/38 2.S spørger, om der er mulighed for at etablere el-ladestandere andre steder i Farum Midtpunkt, uden at
det har alt for store omkostninger?
Nogle beboere afholdes fra at investere
i en el-bil, fordi der er langt til ladestanderne.
Palle/EJK svarer, at der er nogle beboere, som via installationsretten (og dermed for egen regning) har fået etableret
en ladestander og en bimåler i deres
garagebur.
Den løsning, der arbejdes på under
Blok A, vil kunne udvides, så der kommer 4 ladestandere ved hvert af de tidligere angivne husnumre.
App – ”Mig og min bolig”
Palle/EJK orienterer om, at den tidligere nævnte beboerapp fra KAB forventes
at komme i drift i juni måned. Både
KAB og driften har store forventninger
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til app’en. Der vil følge en del markedsføring med den, og forventningen er, at
mange beboere vil bruge den. Den skal
bidrage til effektiv drift og bedre service.

kunne bruge flere hjerteløbere, så er
Charlotte mere end velkommen til at
kontakte Sekretariatet, så hun kan blive registreret på de fem hjertestartere i
Midtpunktet.

Dom i hærværkssag
Punktet føres ikke til referat (se side 4).

Charlotte/451A svarer, at hun vil tage
kontakt til Sekretariatet, så de kan få
hendes oplysninger.

Status BR-sag 511.a
Punktet føres ikke til referat.
Spørgsmål
Charlotte/451A spørger, om det er muligt for hjerteløbere at få en nøglebrik,
som virker til samtlige gangstrøg i Farum Midtpunkt.

Berit/38 2.S er nysgerrig efter at vide,
hvor mange hjerteløbere, der er i Farum Midtpunkt.
Maiken/Blokrådssekretariatet
svarer,
at der på nuværende tidspunkt er to,
hvor det ikke helt vides, om den ene er
funktionsdygtig. Så meld jer endelig!

Palle/EJK svarer, at det er en god idé,
men i sidste ende skal Forretningsudvalget ind over.

Inge/155C spørger, om der kommer
skiltning i P-niveau, som angiver nærmeste dørstation?

Maiken/Blokrådssekretariatet siger, at
Charlotte ikke er registreret som hjerteløber tilknyttet de hjertestartere, der
er opsat i Farum Midtpunkt. Da vi godt

Palle/EJK svarer, at det ikke er klarlagt, hvordan informationen bliver,
men det bliver der taget hånd om.
4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Nyt om persondataforordningen
i Farum Midtpunkt
Bladudvalget har tidligere orienteret
om, at de har rettet henvendelse til Datatilsynet vedrørende tolkningen af persondataforordningen i forhold til beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt.
I Datatilsynets svar fastslår de, at
personoplysninger som navn og adresse, når de forefindes på åbne medier,
ikke er omfattet af beskyttelsesreglerne. Dog skal man indhente beboerens/
borgerens samtykke, hvis dennes navn,
adresse mv. er beskyttet efter gældende
regler. KAB har på baggrund af Datatilsynets svar ændret deres adviseringer på området til Furesø Boligselskab
og herunder Farum Midtpunkt, så disse nu er i overensstemmelse med de af
Datatilsynet angivne retningslinjer.
KAB foreslår, at det som standard skal
fremgå af dagsordenen for blokrådsmøderne, at mødedeltagere, når de får
ordet, vil blive refereret med navn og
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tilhørsforhold. Hvis mødedeltageren ikke ønsker dette, skal denne selv oplyse
dette på selve mødet til referenten. Dette har vi taget til efterretning, hvorfor
ny indledende tekst er tilføjet dagsordenen.
Vi råder husmøderne til at følge samme praksis.
Jakob/161B undrer sig over, at man
kan komme med indlæg anonymt.
Berit/38 2.S svarer, at det har man altid kunnet, men at det sker meget sjældent.
Nyt medlem i BR-FU
pr. 1. marts 2019
Vi kan nu oplyse, at Asger fra Blok 36
træder ind i BR-FU pr. 1. marts. Vi byder Asger velkommen og takker samtidig Agnete fra Blok 22 for det gode
samarbejde og hendes bidrag gennem
de sidste 18 måneder i Forretningsudvalget.
Blokrådssekretæren på kursus
Maiken er på kursus mandag d. 18. februar, hvilket betyder, at åbningstiden
i Sekretariatet den pågældende dag er
kl. 16 – 18.
Vinterferie i Sekretariatet
Sekretariatet er lukket tirsdag til fredag
i uge 7 (begge dage inklusive) grundet
afholdelse af vinterferie.

4.d Andre udvalg
Kunstudvalget (KU)
Kirsten/KU fortæller, at den nye udstilling er af tidligere beboer i Farum Midt-

punkt Torben Kaas. Tegningerne er fra
byen, og man kan se og læse om værkerne i Servicecentralen.
4.e Etablering af 30 ældreboliger
Hans/Furesø Boligselskabs bestyrelse
(FURBO) vil præsentere sagen og herunder dens aktualitet. Herefter vil han
overlade ordet til Christian og Mette,
som har mere viden omkring lovgivning, økonomi mv.
Sagen tager udgangspunkt i, at andelen af ældre er stigende, og at man
derfor har behov for flere boliger til ældre. Furesø kommune er forud fra andre kommuner i forhold til etablering af
seniorbofællesskaber, men disse er ikke at sidestille med decideret ældreboliger, hvorfor der også er behov for
dem. Kommunen har kontaktet Furesø
Boligselskab med en forespørgsel om
etablering af ældreboliger.
Da Furesø Boligselskab er et alment
boligselskab og derfor skal bidrage til
at løse almene boligproblemer, er det
almindelig procedure, at kommunen
retter henvendelse. Udmeldingen fra
boligselskabet har dog hidtil været, at
dette ikke var muligt grundet de dårlige
adgangsforhold, der er til Farum Midtpunkt. Dialogen med kommunen er
dog endt ud i en dialog om, at man
kunne etablere elevatorer fra P-niveau
til gangstrøgsniveau, og det er netop
dét, der er udgangspunktet for selve
sagen.
Hvad er en ældrebolig?
Hans forklarer, at en ældrebolig er en
bolig, der er indrettet specielt til ældre
med nedsat fysik eller psykisk funktionsevne. Der er ikke tilknyttet personale til boligen, hvorfor man skal kunne klare sig selv – evt. med hjemmehjælp. Det er altså ikke at sidestille
med en plejebolig, hvor der er fast plejepersonale tilknyttet.
Projektet
 Ombygge 15 store et-plans lejligheder til 30 ældreboliger.
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Lejlighederne forestilles placeret i 13 blokke.
Ældreboligerne forbliver i Farum
Midtpunkt. Med andre ord bliver boligerne ikke solgt fra.
Blokken/blokkene forsynes med
elevator fra P-niveau til blokkens/
blokkenes gangstrøg.
Ældreboligerne visiteres af kommunen, og derfor er det også kommunen, der dækker omkostningerne i
forbindelse med tomgang og lejeledighed. Det vil sige, at der ikke er
forbundet risiko med lejetab for boligselskabet.

Det kan diskuteres, om boligerne skal
etableres i 1 eller 3 blokke, men fordelen ved at etablere boligerne i 3 blokke
er for Furesø Boligselskab, at der så
også etableres elevatorer i 3 blokke.
Fordele
 15 store lejemål tages ud af udlejningsligningen.
Ved udlejningskriser er det de store lejligheder, der er sværest at få
udlejet, og med ovenstående forslag,
så har man 15 lejligheder mindre,
som kan genere et potentielt lejetab.
Netop derfor ombyggede man for
nogle år siden 6 % af boligmassen –
her var det de store 2-etagers lejligheder, der blev bygget om til mindre
boliger.
 Mindre huslejetab grundet evt. tomgangslejligheder.
 Nyt udlejningssegment (jf. ældreboliger).
 Bedre adgangsforhold i 1-3 blokke,
idet elevatorerne kan benyttes af alle blokkens beboere.
 Projektet medfører ikke huslejestigning for de øvrige beboere i Farum
Midtpunkt. Projektet finansieres
som nybyggeri.
Ulempe
 15 lejemål skal fraflyttes og genhuses. Furesø Boligselskab har genhusningspligten, så beboerne skal
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tilbydes et andet lejemål. Her skal
der selvfølgelig tages alle de hensyn,
der kan tages.
Hvis lejemål står tomme omkring
ombygningstidspunktet, så vil de
selvfølgelig ikke blive genudlejet.
Christian/KAB præciserer, at sagen er
delt op i 2 faser – nemlig dagens debatsag og en blokrådssag som præsenteres ved kommende blokrådsmøde.
Christian forklarer, at projektet er fokuseret om A-lejligheder, idet disse ligger i nederste gangstrøgsniveau, og at
elevatorerne derfor ville kunne give adgang fra P-niveau til de ombyggede lejligheders niveau. A-boligerne har den
fordel, at man dels kan nå dem med
elevator, dels at de kan bygges om til to
lejligheder a 65 m2. Netop med dette
antal m2 bolig kan man opnå fuld boligstøtte.
De særlige udfordringer ved at ombygge til ældreboliger i Farum Midtpunkt er, at boligerne skal gøres niveaufri.
Ombygningen kan blive finansieret
som en nybyggeri-sag, fordi der sker en
ommærkning fra familieboliger til ældreboliger. Dette betyder, at man har et
rammebeløb på ca. 30.000 kr./m2.
Dette giver en økonomi, så man blandt
andet kan få skabt den nødvendige niveaufrihed.
Der er nedsat en følgegruppe bestående af Henrik, Erik og Hans – alle
medlemmer af organisationsbestyrelsen. Da kommunen har anvisningsretten og anvisningspligten, er de sikkert
også interesseret i at få indflydelse på
udformningen.
Projektet vil medføre, at nogle beboere skal genhuses, og her kan man
trække på KABs store erfaring med
netop dette. Der vil blive afholdt informationsmøder samt individuelle møder
med de berørte beboere. Som beboer
har man ret til en tilsvarende bolig med
tilsvarende husleje i Farum Midtpunkt
– hvis dette ikke er muligt, så i en anden afdeling i Furesø Boligselskab.

Genhusning vil dog fortrinsvis ske i
Farum Midtpunkt.
Der er regler for, hvilke udgifter i forbindelse med genhusning, som bliver
godtgjort.
Inge/Blok 25 siger, at hvis man placerer alle 15 boliger i én blok, så vil det
være alle A-lejlighederne i den blok, der
laves om til ældreboliger. Er der taget
højde for det?
Christian/KAB svarer, at man på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor boligerne skal placeres. Et af formålene
med projektet er at skabe elevatorer i
blokkene, hvorfor man ønsker en større
spredning af boligerne.
Erik/FURBO fortæller, at man i boligselskabet er i gang med nogle byggeprojekter, hvor der måske også kunne
være mulighed for genhusning. Han er
enig med Inge i, at det ikke ville være
optimalt at placere alle boligerne i én
blok. Dog skal der også tages højde for,
at der skal kunne skabes en vis samhørighed blandt beboerne i ældreboligerne, hvorfor de ikke skal spredes for
meget. Da det er meget dyrt at bygge
elevatorer, skal der også være en fornuft i denne økonomi.
Charlotte/451A spørger, hvornår der
sidst var tomme familieboliger i Farum
Midtpunkt? Hun er informeret om, at
der er 2 års ventetid – og er det så en
problematik, at man har for mange familieboliger?
Hans/FURBO fortæller, at siden han
tilflyttede i ’79 er udlejningen gået op
og ned, og der har været 5-6 udlejningskriser – dvs. lejligheder står tomme. Nogle af kriserne har været meget
voldsomme – herunder den seneste for
ca. 10 år siden. Denne krise blev dog
afhjulpet ved PCB-sagen, idet beboere
skulle genhuses, og man derfor her
kunne benytte de tomme boliger til
formålet.

Generelt gælder det for udlejningskriser, at de følger konjunkturerne. Ved
lavkonjunktur opleves kriser. Højkonjunktur har også en negativ effekt på
ventelisterne, da parcelhuse bliver konkurrencedygtige.
Charlotte/451A svarer, at Svanepunktet er blevet opført siden sidste krise,
og man derved har taget boliger ud.
Derudover er der mange andre projekter om ældreboliger i Furesø kommune.
Er behovet for familieboliger kontra ældreboliger undersøgt?
Hans/FURBO svarer, at det har kommunen gjort – og netop derfor er sagen
startet. Der er en enorm mangle på ældreboliger. De projekter, der er sat i
gang i Furesø kommune er seniorbofællesskaber – de opfylder ikke behovet
for ældreboliger, hvor der tages særlige
hensyn til adgangsforhold mv.
Kirsten/34F synes, det ville være
smart, om boligerne blev placeret i 3
blokke grundet antallet af elevatorer.
Hun spørger dog, om det vil have økonomiske konsekvenser for Farum Midtpunkt?
Kirsten fortæller desuden, at et udvalg for år tilbage arbejdede på at få
lavet olle-koller i nogle af A-boligerne,
men tegningsmaterialet eksisterer desværre ikke mere.
Apropos snakken om ældreboliger, så
mener Kirsten, at der bør gøres mere
ud af, at nogle af boligerne i Vestblokkene er ældre- og handikapvenlige.
Christian/KAB svarer, at det er korrekt
mht. de ældrevenlige boliger i Vestblokkene, idet de ombyggede lejligheder
– benævnt togvognene – har niveaufrihed, og at det er muligt at komme til
dem med elevator. Ligeledes har de 8
familieboliger i Blok 13 også øget tilgængelighed, men alle disse boliger opfylder ikke det omtalte behov i forhold
til ældreboliger.
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Berit/38 2.S supplerer med et svar til
Kirsten vedr. udvalgsmateriale. Det er
at finde i arkivet, men Kirsten skal selv
grave i kasserne.
Berit/38 2.S spørger, hvem der skal
dække det huslejetab der kommer, hvis
nogle af de udvalgte lejligheder ikke
genudlejes omkring ombygningstidspunktet, hvilket medfører, at de for en
periode går i tomgang?
Christian/KAB svarer, at lejetabet ikke
kommer til at påhvile Farum Midtpunkt. Der er afsat et beløb på ca. 3
mio. kr. i budgettet for byggesagen til
genhusning og tomgang.
Jørgen/410F har lavet lidt hjemmearbejde i forhold til sagen, så han forbereder blokrådet på en længere redegørelse, hvor han både har forholdt sig til
debatoplægget i Midtpunktet samt sagen fremstillet i dagsordenen for sidste
møde i organisationsbestyrelsen.
Jørgens spørgsmål lyder:
1. Af teksten i debatoplægget opridses
behovet for ældreboliger samt for at
nedbringe antallet af store familieboliger. Dette fremlægges som fakta. Et andet argument er også, at
elevatorer er et plus for bebyggelsen. Er denne forudsætning korrekt?
2. Hvordan har man tænkt sig at inddrage beboerdemokratiet i Farum
Midtpunkt? De tre personer i følgegruppen er jo alle tilknyttet organisationsbestyrelsen!
3. Vedr. de omtalte huslejekonsekvenser, så hæfter Jørgen sig ved, at beregningerne er lavet ud fra et rammebeløb lydende på 30.000 kr./m2.
Han mener, at dette tal ligger på
18.000 kr./m2?
4. Det formidles, at der ikke er nogen
risiko for huslejetab, idet kommunen sørger for dette. Kommunen
har en anvisningsret på 25 % – ikke
en anvisningspligt? Jørgen er af
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den overbevisning, at disse udlejningsaftaler skal genforhandles
hvert 4. år. Betyder det så, at kommunen kan ændre i aftalen om 100
% anvisningsret?
Desuden er Jørgen kritisk overfor tidsplanen, idet den kun giver beboerdemokratiet en måned at træffe beslutning i.
Hans/FURBO svarer på spørgsmål 2.
Beboerdemokratiet er involveret i processen – bl.a. i form af dagens debat og
den kommende blokrådssag. Det er
Blokrådet, der skal vedtage, om projektet skal videreføres. I byggesager er følgegruppen altid nedsat af organisationsbestyrelsen, og denne vil altid holde
Blokrådet orienteret.
På spørgsmål 4 svarer Hans, at kommunen generelt i Farum Midtpunkt har
25 % anvisningsret. Ved bygning af ældreboliger er det lovgivning, at kommunen har visitationsretten og deraf
også betalingspligten, så de skal dække
eventuelt huslejetab – det er ikke en
kortvarig aftale!
Christian/KAB svarer på spørgsmål 3,
og forklarer, at der er forskel på, om
man ombygger eller nybygger. Den aktuelle sag er at betragte som en nybyggeri-sag, idet der sker en ommærkning
fra familieboliger til ældreboliger. Det
betyder, at den samlede anlægssum pr.
m2 må andrage 30.000 kr. (netop fordi
det er nybyggeri og ældreboliger).
Huslejen består af det, man kalder
kapitaludgifterne. Det er det, man betaler for den låneomkostning, der har
været i forbindelse med byggeriet. Derudover består huslejen af udgifter forbundet med drift.
Jørgen/410F siger, at hvis man tager
m2-prisen på nuværende husleje lydende på ca. 910 kr./m2 og trækker
denne fra huslejen på ældreboligerne
lydende på 1423kr/m2, så dækker differencen mellem disse ikke finansieringen?

Christian/KAB svarer, at det kan man
ikke sammenligne, idet de 15 boliger
bliver taget ud af Farum Midtpunkt,
hvorved de får en anden, selvstændig
økonomi. Når de er ombygget, kommer
de tilbage i Farum Midtpunkt igen.
Jørgen/410F svarer, at et eller andet
sted, så ligger der en gæld i de nuværende boliger. Hvis man tager dem ud
af regnestykket, hvor forsvinder gælden
så hen?
Christian/KAB svarer, at den gamle
gæld fortsat vil være i Farum Midtpunkt, og at det er derfor, at boligerne
fortsat vil være en del af Farum Midtpunkt.
Jørgen/410F forstår stadig ikke regnestykket.
Marie-Louise/148A siger, at hun godt
kan forstå behovet for ældreboliger i
Furesø kommune. Hun kan dog ikke
forstå, at man vælger at sælge ud af de
store lejligheder som A- og D-lejlighederne, der er at betragte som Farum
Midtpunkts arvesølv. Det bekymrer
hende, at man sælger ud af arvesølvet
for at løse et problem i Furesø kommune. De store lejligheder giver mulighed
for at have store familier boende, og
dette gør noget positivt for miljøet i Farum Midtpunkt. Tendensen er lige nu,
at flere af de store 2-etagers lejligheder
deles, så de bliver til to mindre lejligheder.
Hans/FURBO responderer, at det ved
udlejningskriserne hovedsageligt har
været de store lejligheder (både 1-plan
og 2-plans), der har været svære at leje
ud. Han er dog helt enig i, at de store
lejligheder er fantastiske, men det nytter ikke at stå med arvesølvet i behold,
hvis man ikke har råd til det! Der er
knap 1.000 store lejligheder i Farum
Midtpunkt, og selvom de er fantastiske,
så er det mange at leje ud ved lavkonjunktur.

Thomas/tidligere medlem af PCB-følgegruppen fortæller, at man i forbindelse
med PCB-sagen og ombygningen af
Blok 12 og 13 internt håndterede genhusning af ca. 400 lejemål. Da PCBsagen kørte, og man ikke kunne flytte
folk ind pga. forsinkelser, var det akkumulerede lejetab på omkring 2 mio.
kr. om måneden. På et eller andet tidspunkt kommer der igen en krise, og det
koster store summer i lejetab.
De tidligere nævnte ombygninger af
store lejligheder var netop for at undgå
store lejetab ved kriser, og ønsket var
oprindeligt at ombygge dobbelt så
mange, men dette var der ikke økonomi
til. Man havde også et ønske om at
kunne tilbyde par, der gik fra hinanden, fortsat at kunne blive boende i
Farum Midtpunkt, hvilket var endnu et
incitament til de daværende ombygninger. Dette og nuværende projekt understøtter også boligorganisationens vision
om, at man kan bo og leve i Farum
Midtpunkt fra vugge til grav.
Agnete/116A spørger, om beboerne vil
have fortrinsret til ældreboligerne?
Hans/FURBO svarer, at dette ikke er
tilfældet, idet kommunen har visitationsretten.
Leif/Blok A siger, at der også skal tænkes på de beboere, der bor i de berørte
lejligheder i forhold til etablering af generationsboligerne i 227/228.
Christian/KAB svarer, at det er korrekt, og det vil selvfølgelig blive håndteret.
Inge/Blok 25 spørger, om det er rigtige
elevatorer, man påtænker at etablere –
eller om det er som den i Blok 25?
Inge udtrykker en bekymring for, om
kommunen vil benytte de 25 % anvisningsret i de blokke, hvor der etableres
elevatorer, da dette vil medføre, at man
har en hel blok, hvor der bor ældre,
svage eller handikappede. Er der taget
højde for det?
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Hans/FURBO svarer til Inges sidste
spørgsmål, at det er der ikke gjort spekulationer i. Kommunen har gennem
årene ytret forskellige ønsker i forhold
til anvisningsretten – til tider har de
ønsket den sat op, og andre gange har
de udtrykt, at de slet ikke ønskede den
– måske et partipolitisk spørgsmål? Til
spørgsmålet om elevatorer bekræfter
Hans, at det vil være rigtige elevatorer.

der i mellemstørrelse. Derfor er ombygning til mindre boliger en god fremtidssikring af Farum Midtpunkt – og
størstedelen af de store boliger bevares
stadig.
Berit har tidligere været igennem en
genhusningsproces, og hun fortæller,
at den service, som de modtog fra genhusningsmedarbejderen var fantastisk,
så der er ”Ingen grund til bekymring!”

Thomas/FURBO oplyser, at de med
jævne mellemrum ser statistikker for
udlejning og herunder kommunens anvendelse af deres anvisningsret. Statistikken for Farum Midtpunkt viser, at
der er en udskiftning på ca. 10 % årligt
– det betyder, at omkring 160 lejligheder bliver genudlejet årligt. Med udgangspunkt i kommunens anvisningsret, skulle de efter statistikken henvise
til 40 lejligheder årligt. I de seneste år
har de i de gode år henvist til omkring
10 boliger. De tager fortrinsvis små boliger – og det er særligt i Vængerne, at
de udnytter deres anvisningsret.

Charlotte/451A nævner igen, at Svanepunktet jo er bygget siden sidste krise,
og der er planlagt ombygning i 227/
228. Hvorfor afventer man ikke lige
lidt, så man kan vurdere, hvordan situationen ser ud?

Erik/FURBO forklarer, at ventelister
skal betragtes som vejledende. Ikke alle
på ventelisterne takker ja til boligtilbud, og derfor kan de ikke entydigt
bruges til at spå om fremtiden. I organisationsbestyrelsen består opgaven i
at fremtidssikre boligselskabets økonomi. Dog skal afdelingen selvfølgelig også godkende projektet.
Berit/38 2.S svarer til Jørgens 2.
spørgsmål, at Hans, Henrik og Erik,
der sidder i følgegruppen og i organisationsbestyrelsen, alle er valgt i Farum
Midtpunkt, og derfor kan hun ikke forestille sig, at nogen af dem ville træffe
en beslutning, der gik imod Blokrådets
beslutning – så er det sagt!
Til diskussionen omkring arvesølvet,
er Berit helt enig i, at det gør ondt,
hver gang der skal ombygges. Problemet er, at familiesituationen har ændret sig i løbet af de 40-50 år, hvor Farum Midtpunkt har eksisteret, og det
har medført et større behov for lejlighe36

Erik/FURBO fortæller, at da han flyttede ind for ca. 7 år siden, så kunne han
vælge mellem 180 lejligheder. Ombygningerne har gjort en forskel i forhold
til at vende denne udvikling. I organisationsbestyrelsen tager de bestik af de
statistikker omkring udlejning, som de
løbende bliver præsenteret for. Forslaget lægger op til, at man ombygger 15
ud af 1000 store boliger, da disse så vil
være sikret rent udlejningsmæssigt.
Det løser et behov både for kommunen
og for os selv.
Charlotte/451A synes, det er svært at
gennemskue sagerne som ny i beboerdemokratiet. Meget går på argumenter,
der bygger på erfaringer. Hun føler lidt,
at der bliver talt ned til dem. Hun opfordrer til, at man overvejer ordlyden i
forhold til argumentet om, at antallet af
familieboliger skal nedsættes. Ved man
reelt, om der er for mange af dem? Hvis
man ikke kan regne med ventelisterne,
så går det vel begge veje. Charlotte synes hele sagsfremstillingen bliver en
smule misvisende.
Hans/FURBO forklarer, at de ikke har
sagt, at der er for mange familieboliger
i Farum Midtpunkt – de har sagt, at
der er for mange store familieboliger i
Farum Midtpunkt. Det er bevist med

erfaring fra tidligere kriser, hvor man
har fået støtte udefra, fordi man netop
ikke kunne leje de store lejligheder ud.
Det ved vi! Vi kan ikke med sikkerhed
sige, at det bliver et problem igen, men
på baggrund af de faktiske erfaringer,
så er der stor risiko for dette. En af anbefalingerne fra Landsbyggefonden var
netop også, at antallet af store lejligheder skulle reduceres, og netop derfor
har fonden også støttet tidligere ombygninger. I Farum Midtpunkt har man
mange store og små lejligheder, men
ikke så mange af de mellemstore på
60-90 m2, som der er størst efterspørgsel efter på det almene boligmarked.
Der opfordres fra en beboer i salen til, at
pædagogikken i sagsfremstillingen skærpes.
Ingvar/Blok 14 mener, at det af sagsfremstillingen fremstår som, at Landsbyggefonden og kommunen betaler alle
udgifter forbundet med boligerne, og at
det derfor ikke kommer til at påhvile
Farum Midtpunkt.
Farum Midtpunkt mister huslejen for
15 lejligheder! Der bliver bygget nye
lejligheder, og det skal vel at mærke
være nogle velhavende ældre, der tilflytter disse.
Ingvar forstår heller ikke formidlingen i sagsfremstillingen.
Ingvar efterlyser et specifikt navn på
den person fra kommunen, som har
rettet henvendelse vedr. projektet. Han
har personligt kigget samtlige dagsordener for udvalgsmøder i kommunen i
det sidste år igennem, men han har
intet fundet om netop denne sag. Hvorfor skal beboerdemokratiet vedtage sagen, hvis den ikke er politisk vedtaget
kommunalt?
Han nævner desuden, at flere små
boligforeninger i kommunen oplever
problemer, idet kommunen har benyttet deres anvisningsret. Dette medfører
et stort antal af beboere, der er gangbesværet eller handikappet – det er et
stort socialt problem.

Erik/FURBO forklarer med henvisning
til økonomien, at den selvfølgelig vil
blive belyst ligesom ved andre byggesager. Lad os nu afvente tallene! Det er
klart, at når det fremgår, at projektet
ikke vil medføre udgifter for de øvrige
beboere, så skal det overholdes. Det er
korrekt, at vi mister huslejeindtægten
på 15 boliger, men til gengæld får vi
husleje for 30 boliger i stedet for – en
anden andel, men det kommer til at gå
op total set.
Hvad angår kontakt til kommunen,
så ligger det i formandskabet.
Thomas/FURBO (formand) siger, at når
han afholder møde med kommunen, så
er det med borgmesteren og kommunale direktører. Udvalgsformændene deltager ikke.
Camilla/268F spørger sig selv, hvem
det er, der taber på det? Det er nok de
beboere, der bor i A-lejlighederne. Derfor er det godt med oplysninger om,
hvordan en genhusningsproces er – så
tak til Berit. Det ville være rart med
fakta omkring praktikken i forhold til,
hvor lang tid i forvejen de udpegede boliger vil blive adviseret i forhold til genhusningsprocessen.
Camilla har arbejdet som konsulent i
forhold til Space Management og på
ældre-/handikapområdet, og det, som
statistikken viser, er, at befolkningssammensætningen ændres, så vi bliver
flere ældre og færre i de andre alderskategorier. Af statistikker kan man også finde oplysninger om, hvor stor efterspørgslen er på forskellige boligstørrelser. Så det er der noget ret håndfast
omkring – det kunne man jo overveje at
tage med i sagsfremstillingen. Da hun
flyttede ind, fik hun tilbudt en masse
boliger, hvilket tyder på, at der er en
tomgangsperiode forbundet med udlejningen.
Som beboer kan man også selv overveje, hvordan en perfekt beboersammensætning er. Personlig synes Camilla, at det er godt med en blandet beboersammensætning.
37

Thomas/FURBO bekræfter, at der er en
tomgangsperiode forbundet med udlejning. Hvis boligerne ikke bliver udlejet i
første udbudsrunde og derfor skal udbydes endnu en gang, så kan dette
medføre en forlængelse af processen på
3 uger. Der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til dette.
Jette/409D spørger, om det er korrekt,
at det er lettest at udleje B- og C-lejligheder, næstlettest at udleje A- og Dlejligheder og 3. lettest at udleje E- og
F-lejligheder?
Desuden spørger hun til, om den
nedsatte følgegruppe er den samme
som for generationsboligerne i 227/
228?
Hans/FURBO svarer nej til spørgsmålet
om, hvorvidt følgegruppen er identisk
med den fra 227/228. Til Jettes første
spørgsmål svarer han, at det er svært
at svare på, for der har været forskellige udlejningssituationer. Man kan dog
sige, at 2-3 værelses lejligheder i Vestblokkene er de mest eftertragtede. De
ombyggede lejligheder (fra 2-plans til 1plans) har også en stor efterspørgsel. I
forhold til de store lejligheder, så er der
skiftende popularitet mellem 1-plans
og 2-planslejlighederne.
Thomas/FURBO supplerer ved at sige,
at det afhænger af udbuddet. Der er
forskel på udbuddet af de forskellige
typer og størrelser af lejligheder.
Morten/? spørger, hvad udlejningskriser typisk er forårsaget af?
Hans/FURBO svarer, at de er forårsaget af de samfundsmæssige konjunkturer. Ved lavkonjunkturer opleves det,
at udlejning er vanskelig.
Erik/FURBO siger, at en af deres primære opgaver er at forsøge at holde
huslejen nede. Dette for at kunne konkurrere med bl.a. andre boligselskaber.
Boligsammensætningen i Furesø Boligselskab består af 2.100 boliger, hvoraf
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350 er placeret i Vængerne. Her er der
ventelister på 25-30 år. Mange af beboerne i Vængerne har boet der i en menneskealder, og der vil være en naturlig
årsag til udskiftning. Ventelister er kun
retvisende, såfremt de, der står på ventelisterne, faktisk ønsker at aftage den
bolig, de bliver tilbudt. Hvis de ikke
bliver lejet ud 3 måneder efter opsigelse, så er der en udgift, der skal dækkes.
Det fremlagte projekt er et skridt på
vejen mod at minimere disse udgifter.
Kirsten/34F refererer, at det fremgik af
tidligere oplæg, at ældreboliger er indrettet specielt til ældre med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I den
forbindelse spørger hun, om yngre med
psykisk sygdom også ville få mulighed
for at kunne bo i lejlighederne?
Henrik/FURBO svarer, at aftalen omhandler 30 ældreboliger.
Camilla/268F fortæller, at hun har arbejdet med ældre-/handikapområdet –
og herunder juraen indenfor ældre/handikapboliger. Ældreboliger er karakteriseret som ældre-/handikapboliger, hvilket betyder, at man skal være
handikappet eller ældre og gangbesværet for at blive visiteret til en sådan bolig. Visitationsretten er altså ikke betinget af psykiske sygdomme, men derimod behovet for frie adgangsforhold.
Det betyder, at man sagtens kan være
ung og samtidig indfri behovet.
Jørgen/410F konkluderer, at sagen
mangler fyldestgørende forklaringer –
så dem ser han frem til at få.
Hanna/37 2.O opfordrer de husmøder,
der har udtrykt bekymring om projektet, til at sætte ord på, hvad det er, der
bekymrer dem. Projektet kommer ikke
til at have økonomiske konsekvenser
for nuværende beboere, og man må gå
ud fra, at de personer, der har arbejdet
med sagen, ved hvad det handler om.
Derudover fastslår Hanna med henvis-

ning til Charlottes tidligere bemærkning om at afvente situationen, at man
ikke kan fremtidssikre en afdeling som
Farum Midtpunkt fra måned til måned
– det er et langsigtet projekt.
Hanna synes, at oplægget lægger fint
op til, at beboerdemokratiet skal tage
stilling til, om de synes, det er en god
idé at etablere ældreboliger. Hun ser en
fordel i, at man opnår en mere blandet
beboersammensætning.
Marie-Louise/148A opfordrer til, at det
nuanceres mere, hvilke lejligheder, der
er tale om. Hvor mange A-lejligheder er
der overhovedet i Farum Midtpunkt –
og hvor mange af de andre store lejligheder er der? Hun pointerer, at A-lejlighederne er de eneste af de store lejligheder, der kan karakteriseres som ældrevenlige. Hvis 15 af disse store lejligheder tages ud af systemet, så har det
også konsekvenser for beboersammensætningen i Farum Midtpunkt.
Charlotte/451A siger, at hun ikke anser sig selv eller Blok 46 for at være
bekymret for projektet om etablering af
ældreboliger. Udgangspunktet for beslutningen skal dog være velafdækket
og ikke misvisende – deraf hendes rejste spørgsmål. Hun nævner igen, at der
er ventelister på nuværende tidspunkt,
og det er dét, som hun forholder sig til.
Camilla/268F siger, at hvis man betragter sagen ud fra et rent økonomisk
perspektiv, så er det en rigtig god handel. 15 boliger vil blive taget ud af ligningen i forhold til den gennemsnitlige
tomgangsleje, der er. Derudover får
man 1-3 elevatorer, som forbedrer adgangsforholdene generelt. Den betaling,
som man mister ved de 15 lejligheder,
får man fra nye beboere i de 30 ombyggede lejligheder. Det, de skal betale
mere pr. m2, bruges til at afdrage på de
nye lån.
Jørgen/410F siger, at Camilla må have
forstået mere af det, end han har. Han
forstår det stadig ikke.

Leif/116A siger, at man generelt har et
problem i Farum Midtpunkt, når man
taler ældrevenlige boliger, idet der er et
problem med at åbne dørene – Leif
henviser til en specifik dør i Blok A.
Henrik/Dirigent konstaterer, at der ikke
er flere bemærkninger til sagen, hvorfor
han giver Hans ordet for en afsluttende
kommentar.
Hans/FURBO svarer i forhold til antallet af 1-plans og 2-plans lejligheder, at
der i store tal er lige mange af dem.
Han mener ikke man kan sige, at der i
Farum Midtpunkt er ældrevenlige boliger i terrassehusene – disse er i Vestblokkene.
Hans takker for de mange indlæg og
den gode debat. Han opfatter ikke, at
der har været decideret modstand, men
derimod tvivl og spørgsmål, der er søgt
afklaret. I organisationsbestyrelsen vil
de arbejde videre med udarbejdelsen af
den endelige blokrådssag med udgangspunkt i debatten. De håber på, at
de kan komme med et skitseprojekt –
den endelige økonomi er først kendt
efter udbud, så der skal træffes en beslutning inden da om, hvorvidt man
kan gå videre med projektet.
5. Blokrådssager
Ingen
6. Eventuelt
Ingen kommentarer.

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. 43)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Blok
Kirsten
34F
11
Niels
112E
21
Asger
296A
36
Stig
218F
A
Jette
409D
41
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 35
01.03.20 – 31.08.21
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 mailadresser 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.

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

KALENDER FOR MARTS 2019
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1.
2. Fastelavn

14:00

Aktivitetspl.

3.
4.
18:30
19:00

SC
SC

6. BUU

19:00

SC

7. UU

15:00

SC

5.

Afdelingsmøde
BR-møde

8.
9.
10.

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23A
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.

11. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

12. BOU

19:00

13.
14.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 524 OG 525
MP 524 husstandsomdeles 26.02.19

15.

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

17.

1.700
Farum Midtpunkt

14.03.19 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 525, der udkommer 28.03.19.
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.

Frist for MP 525
BU

18:00
18:30

SC
SC

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

19:00 – 20:00 SC

26.
27.
28.

Åben Dør

17:00 – 19:00 Bl. 22

MP 525

Husstandsomdeles

29.
30.
31.
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