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MIDTPUNKTET 527

Indhold
Første invitation: Kom med på fugleturen
Anden invitation: Kom og fyr heksen af
Tredje invitation: Kom ind ad døren og få en snak
Økonomi, regnskaber, historier, kunst,
ny i FU, sommerferie, flere hænder, overblik
Lukkedag, skiltning, ny app, sommertider, gasflasker
Nu går gangstrøgsprojektet endelig i gang
Påskeøsten blæste besparelsen væk
Træning for små og store – og flot vejr til fanmarchen
Penge i vindueskarmen
Bente forklarer, hvad der er op og ned
Vandforbruget i 2019 er indtil videre lidt højere end i 2018
Blokrådssager
Referat af Blokrådsmødet 7. maj 2019
Praktiske oplysninger

Friarealudvalget inviterer til Fugletur
Af Hans, Friarealudvalget

Fugleturen finder sted onsdag den 19. juni kl. 1900
Vi mødes foran Servicecentralen

Sammen med biolog Thomas
Vikstrøm går vi en tur rundt
i friarealerne og ser og lytter
til vores fugle. Thomas fortæller løst og fast om de fugle, vi ser – og navnlig hører,
og han svarer også på
spørgsmål fra deltagerne.
Fugleturen finder sted onsdag den 19. juni kl. 1900. Vi
mødes ved Servicecentralen.

Turen varer 1½ – 2 timer.
Medbring kikkert, hvis du
har en, og evt. paraply, hvis
vejret truer.
OBS!
Turen er ikke velegnet for
barnevogne og gangbesværede. Husk fornuftigt fodtøj.
Vi ses
Friarealudvalget
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SANKTHANSAFTEN
i Farum Midtpunkt

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

Festpladsen åbner – Grillen tændes,
og der kan købes øl og vand
Kl. 18.00–21.00: Besøg Børne- og Ungdomsudvalgets
boder på Aktivitetspladsen
Kl. 21.00–23.30: Levende musik og dans
Bålet tændes kl. 21.30
Alle beboere med familie og venner er velkomne!
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ÅBEN DØR
D. 27. JUNI
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
Der afholdes ikke Åben Dør i juli
5

NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
KANDIDATUR TIL ØKONOMIUDVALGET
I henhold til Blokrådets Forretningsorden skal der vælges 3 medlemmer til Økonomiudvalget på blokrådsmødet i juli.
Udvalgets opgave er at føre kontrol med de dele af
Blokrådets økonomi, der adskiller sig fra det almindelige driftsregnskab. Udvalget gennemgår og godkender
regnskaber for udvalg, som har fået penge til beboeraktiviteter, fester og andre indkøb.
Hvis du er interesseret i at tage del i dette arbejde, skal du indgive dit kandidatur
senest torsdag d. 13. juni 2019 (afleveringsfrist til Midtpunktet 528). Aflevering
kan ske til Sekretariatet (i brevkassen eller via mail til blokraad@farummidtpunkt.dk) eller til Bladudvalget (bladudvalg@farum-midtpunkt.dk).
INDLEVERING AF BLOKREGNSKABER 2018-2019
Tidspunktet nærmer sig, hvor blokkenes underskriftsberettigede skal aflevere
regnskab for Husmødets Dispositionskonto for perioden 01.07.18 – 30.06.19.
Regnskabet skal være underskrevet af blokkenes to underskriftsberettigede. Det
underskrevne regnskab samt husmødereferat, hvoraf det fremgår, at husmødet
har godkendt regnskabet, sendes til Anne Brønnum
senest d 3. september 2019 på anb@kab-bolig.dk.
Sekretariatet kan være behjælpeligt med at scanne regnskab ind.
OBS! Det er vigtigt, at regnskab og husmødereferat indsendes senest ved deadline,
da kontoen ellers vil blive lukket.
DIN FORTÆLLING – EN DEL AF DANMARKSHISTORIEN
I forbindelse med at Boligselskabernes Landsforening fejrer 100 års jubilæum har de i samarbejde med Nationalmuseet indgået i et initiativ om en kommende udstilling. Udstillingen
skal bestå af personlige fortællinger leveret af
borgere, der bor alment – herunder jer 
Alle der kunne have lyst til at dele deres fortælling, opfordres derfor til at indlevere den til Nationalmuseet. Se mere ved at gå på nettet på følgende adresse
https://natmus.dk/dinbolig/. Deadline for indlevering er d. 30. juni.
Vi glæder os til at læse alle de gode bidrag, når udstillingen kommer på.
KUNSTUDVALGET – UDSTILLING I SERVICECENTRALEN
De næste par måneder vil der være udstillet billeder af forskellige kunstnere,
f.eks. Peter Brandes og Olaf Høst m.fl.
Billederne er udlånt fra Spejdernes Genbrug. Der er mulighed for at gøre et
godt køb, for små penge !!!
Se opslaget ved udstillingen. (Pengene går til Spejdernes Genbrug).
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NYT MEDLEM TIL FORRETNINGSUDVALGET
Den 1. juni indtræder Oskar fra blok C i Forretningsudvalget. Oskars funktionsperiode varer til ultimo november 2020. Vi ser frem til at byde Oskar velkommen.
Samtidig takker vi Jørgen fra Blok 42 for det gode samarbejde.

SOMMERFERIE
I SEKRETARIATET OG I BR-FU
Sekretariatet og BR-FU holder
sommerferie i perioden
d. 8. juli – 5. august
I ønskes alle en god sommer 

SANKTHANS – BRUG FOR FLERE HÆNDER TIL ÅRETS SANKTHANSFEST
For at den kommende Sankthansfest kan blive en ligeså stor succes, som den
plejer, er der brug for flere hænder, der kan stå for salg af vand, øl og vin på dagen. Vi har på nuværende tidspunkt 2 beboere, der har meldt sig på banen, men
vi har stadig brug for din hjælp, så giv en melding til Sekretariatet, hvis du har
lyst til at deltage i festlighederne med at lange øl, vand og vin over disken – og ikke mindst til at få en sludder med dine mange naboer.
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.

BR-sag
513.a

Aktivitet
Driftsbudget 2018/2019
(Herunder sag 511.a)

524.b

Driftsbudget 2019/2020

5xx

Driftsbudget 2020/2021

5xx

Driftsbudget 2021/2022
(Indtil videre sag 510.b)

% / år
kr./ m2/år.
% / år
kr./m2/år
% / år
kr./m2/år
% / år
kr./m2/år

2018/2019
1,47
12,96

2019/2020

2020/2021

2021/2022

1,49
13,34
??
??
2,0
17,50
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
EJENDOMSKONTORET HOLDER LUKKET GRUNDLOVSDAG
Ejendomskontoret holder lukket Grundlovsdag onsdag d. 5. juni.
SKILTNING OM DØRTELEFONI
Da antallet af dørtelefoner i Farum Midtpunkt har ændret sig med vedtagelse af
BR-sag 511.a, er der i Blokrådet drøftet skiltning vedr. placering af disse (se referat af BR-møde 526, side 18). Skiltene er i skrivende stund under udarbejdelse.
NY APP ”MIG OG MIN BOLIG” LANCERES D. 13. JUNI
Fra d. 13. juni får du mulighed for at tilmelde dig den nye app ”Mig og Min Bolig”.
App’en fungerer som en direkte vej til Ejendomskontoret, idet du via denne bl.a.
kan indmelde opgaver samt følge opgaver. Hold øje med opslagstavler og kig i din
brevkasse d. 12. juni, da du her vil få info vedr. bl.a. tilmeldingskoder.

EJENDOMSKONTORETS
ÅBNINGSTIDER
HEN OVER SOMMEREN
I perioden fra den 8. juli til den 2. august
er åbningstiderne:
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Mandag

kl. 8 – 10

Tirsdag

kl. 8 – 10

Torsdag

kl. 8 -10

Fredag

kl. 8 - 10

BRUG AF GASGRILL PÅ TERRASSERNE
Den gode gamle trækulsgrill erstattes af flere af en gasgrill. Hvis du bruger gasgrill på terrassen, skal du være opmærksom på gældende regler for opbevaring af
gasflasker. Nedenstående er sakset fra Kosans hjemmeside (www.kosangas.dk). 
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af projektleder Bente Heltberg, KAB
Renovering af de indre gangstrøg
Projektet starter i blok C slutningen af maj måned. Den første opgave er at etablere byggeplads foran blok C. Der skal opsættes stillads ud for spindeltrapperne,
og på stikvejen under blokken vil der i perioder blive placeret maskiner.
Tidsplanen er blevet rykket cirka en måned, da der var uventet lang leveringstid
på gulvklinkerne. Den overordnede tidsplan er nu:
Paltholmterrasserne
Blok:
Byggeperiode:
Blok C
slutning maj 2019 slutning november 2019
Blok 11
starten juli 2019 slutning november 2019
Blok 14
slutning juli 2019 midten december 2019
Blok 15
starten august 2019 slutning januar 2020
Blok 16
slutning august 2019 starten februar 2020
Blok B
midten september 2019 slutning februar 2020

Om informationsmøder
og varslinger:
Se MP 525, side 13

Bybækterrasserne
Blok:
Byggeperiode:
Blok 21
starten oktober 2019 slutning marts 2020
Blok 22
slutning oktober 2019 starten april 2020
Blok 23
midten november 2019 starten april 2020
Blok 24
slutning november 2019 midten maj 2020
Blok 25
midten december 2019 starten juni 2020
Blok 26
midten januar 2020 midten juli 2020

Nygårdterrasserne
Blok:
Blok A
Blok 31
Blok 32
Blok 33
Blok 34
Blok 35
Blok 36

Byggeperiode:
starten februar 2020 midten oktober 2020
midten marts 2020 midten september 2020
midten april 2020 starten oktober 2020
starten maj 2020 midten september 2020
slutning maj 2020 midten november 2020
midten juni 2020 starten december 2020
starten juli 2020 starten januar 2021
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I APRIL
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2019
Forventet

Aktuelt

2018

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 30. april 2019:
Fjernvarmeudgift: 7.142.278 kr.
Opkrævet aconto: 7.782.325 kr.
Overskud:
640.047 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i april:
Forbrug
Budget
Merforbrug

2.051 MWh
1.996 MWh
55 MWh

April var gennemgående præget af flot
solskinsvejr, men også af en del nattefrost og kold blæst (”påskeøsten”) –
og længe lå middeltemperaturen et
pænt stykke under normalen. Heldigvis blev det gradvist lunere hen mod
slutningen af måneden. Det fik med
hiv og sving hævet den endelige middeltemperatur op på 8,3 °C, hvilket er
0,4 °C over normalen på 7,9 °C (DMI).

Samlet forbrug pr. ultimo april:
Forbrug januar-april
10.798 MWh
Budget januar-april
11.981 MWh
Besparelse
1.183 MWh

Som det ses, medførte det et merforbrug på 2,8 % i forhold til månedens
budget. Samlet set har vi dog stadig
en besparelse på 9,9 %
i forhold til periodens
budget.
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Fanmarch med FCN til sæsonens sidste hjemmekamp
Af Bladudvalget og Hans, 38 2.R (fotos)
Søndag den 19. maj begyndte FC Nordsjællands fanmarch endnu en gang i Farum Midtpunkt, denne gang allerede klokken 10:00.

Børnene havde en herlig times tid på Farum Midtpunkts fodboldbane sammen
med Bajram Fetai, tidligere spiller i FCN, Abdul Mumin og Martin Frese, begge
nuværende spillere.
Yngste spiller på banen kunne bare klare det hele – og
såmænd også en ekstra bold.

På Vestblokgangstrøget var
der pyntet op med masser af
FCN-faner i plantekasserne,
med pølsevogn og med Børneog Ungdomsudvalgets bord,
hvor man kunne få sodavand,
pølsebilletter og én fodboldbillet pr. næse.
Tak til HRH for go’e pølser 
12

I god tid inden klokken 12:00 samledes alle fans og gik med vajende faner i samlet trop til Right to Dream Stadion, hvor FCN spillede uafgjort 2-2 mod OB i en
ganske velspillet kamp.
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146 kroner i vindueskarmen til beboerklagenævnet
Af Michael, 32A
Jeg har som beboer fulgt en del af de
sager, som bestyrelsen har sat i værk
i Farum Midtpunkt.
Den sidste er at gældsætte os i 30 år
for at renovere de indre gangstrøg
trods det faktum, at dette kunne laves både nemmere og langt billigere.
Det er på et møde blevet os fortalt der
vil være ”spærredage” – altså dage
hvor vi ikke kan komme ind og ud af
vores boliger i dagtimerne.
Dette mener man ikke skal varsles
skriftligt til alle beboere med henholdsvis 3 måneder og 6 uger, da vi
ikke har set noget brev fra udlejer i
vores postkasse. Så jeg har nu lagt
146 kroner klar til en beboerklagenævnssag, da lovgivningen er ret klar
på dette område.
Uddrag af lejeloven
for almene boliger
Kapitel IX
Udlejerens adgang til det lejede
§ 33. Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede,
når udførelsen ikke er til væsentlig
ulempe for lejeren.
Stk. 2. Inden iværksættelse af andre
arbejder har lejeren krav på 3 måneders varsel.
Stk. 3. Udlejeren kan dog altid uden
varsel foretage uopsættelige reparationer.
§ 34. Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejeren, skal udføres uden
afbrydelse og med den størst mulige
hensyntagen til lejeren. Udlejeren
skal straks foretage efterreparationer.
Stk. 2. Beboerklagenævnet kan fastsætte en tidsfrist for det enkelte arbejdes færdiggørelse.
14

Jeg vil mene, at det er til væsentlig
ulempe for os som beboere, da vi ikke
kan gå og komme hjem, som vi har
lyst til i de dage, hvor der skal afspærres. Derfor vil jeg som udgangspunkt anfægte FURBO’s beslutning
om ikke at følge lovgivningen og få
standset arbejderne med en klagesag
indtil de 3 måneders varsel iflg. lovgivningen er overholdt.
At man i det hele taget sætter så
dyr en renovering i gang, er mig en
gåde, når vi har masser af folk med
utætte vinduer og kuldebroer under
gulvene, da byggeriet isoleringsmæssigt er middelalderligt. At man fyrer
145 millioner kroner af på ligegyldigheder viser, at vi har brug for en ny,
transparent struktur i bestyrelsesøjemed og ikke en uigennemsigtig,
lukket kreds af mennesker, hvor
Dunning Kruger effekten får fuld udblæsning.
I samme moment er vi i blokkene blevet bedt om at indsamle cykler?! Det
er piv ulovligt, at vi som privatpersoner fjerner effekter fra områderne,
som ikke er vores egne. Det er klart
administrator/ejendomskontorets opgave at indsamle og opbevare effekter.
Jeg har spurgt en god ven ved politiet, som giver dette svar:
”Den pågældende har pligt til at underrette ejeren om, hvor man flytter
cyklen hen. Ellers er det tyveri. Hvis
man flytter den uden for synsvidde er
det brugstyveri.”
Mit udgangspunkt er, at jeg ikke rører ved noget som ikke er mit!
Jeg er også ret sikker på, at vi i
samme sag skal have andre øjne på,
at man i forbindelse med renoveringen vil bruge blokkens penge på opbevaring/rydning af fællesområderne.

Svar til Michael om indre gangstrøg
Af Bente Heltberg, projektleder, KAB
Det er korrekt, at der i projektet med
renovering af gangstrøg vil være
spærredage, hvor der ikke er uhindret
adgang til og fra boligen i arbejdstiden. Projektet kræver ikke adgang til
boligen, men består af arbejde på fælles arealer.
Juridisk afdeling i KAB oplyser, at de
bestemmelser, som Michael henviser
til, omhandler udlejers adgang til de
enkelte boliger. Disse bestemmelser
omfatter ikke arbejder på fælles arealer, som et gangstrøg er. Samtidig
skal det siges, at da arbejderne påvirker beboernes muligheder for at
komme ind og ud af deres boliger i
arbejdstiden, bør der varsles med en
rimelig varsel, så beboerne kan nå

indrette sig på det. Det skal også siges, at der skal tages hensyn til beboere med særlige behov.
For en ordens skyld kan det tilføjes,
at projektet er behandlet og vedtaget i
Blokrådet ud fra gældende retningslinjer.
Hvad angår fjernelse af cykler har
blokken som opgave at gøre opmærksom på, at cykler skal fjernes, og at
alle beboere har ansvar for at flytte
deres cykler, barnevogne mm. – både
fra gangstrøg og fra fælles cykel- og
barnevognsrum. Hvis der står cykler
mm. tilbage efter deadline, vil disse
blive fjernet af driften efter gældende
regler.


… og så lige endnu et foto fra fanmarch-dagen den 19. maj
Foto: Hans, 38 2.R
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 527.a:
Åbent Hus i Farum Midtpunkt
Forslagsstiller:
Markedsføringsudvalget
Igennem de sidste mange år har der
om efteråret været afholdt Åbent Hus
i Farum Midtpunkt. Det har alle år
været en stor succes og har tiltrukket
såvel beboere fra Farum Midtpunkt
som folk uden for Farum Midtpunkt.
Datoen for arrangementet er i år sat
til
lørdag d. 7. september 2019
i tidsrummet kl. 10 - 13.
Hvorfor
Åbent Hus arrangementet skal bidrage til, at nuværende såvel som kommende beboere bliver præsenteret for
noget af alt det, som Farum Midtpunkt kan tilbyde. Her er både mulighed for at få fantastiske boliger,
nyde de grønne områder og deltage i
sociale begivenheder med familie og
naboer.
Markedsføring af Farum Midtpunkt
er vigtig i forhold til at holde ventelisterne på et fornuftigt niveau, så man
undgår, at lejligheder står tomme, da
dette kan blive en stor udgift for Farum Midtpunkt. Samtidig er et arrangement som Åbent Hus også med til
at portrættere Farum Midtpunkt positivt.
Finansiering
Der er afsat penge til arrangementet
på Markedsføringsudvalgets konto
(der er i alt afsat 300.000 kr. på budgettet). Da pengene skal frigives ved
en blokrådssag, fremlægger vi nedenfor en liste over de af dagens begivenheder, der ikke er omkostningsfrie,
samt en anslået pris for disse:
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BR-MØDE 527

Musik i alle tre timer ..... ca. 5000
2 kaffevogne ............... ca. 15.000
Aktivitet ved Børneog Ungdomsudvalget .. ca. 10.000
Aktiviteter,
forplejning og gaver .... ca. 30.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Annoncering er finansieret af Furesø
Boligselskab.
Dette vil medføre, at der bliver frigivet
et rammebeløb på 60.000 kr.
Huslejekonsekvenser:
Ingen – beløbet er indeholdt i budgettet.
Afstemningstema:
Der frigives et rammebeløb på 60.000
kr. til afholdelse af Åbent hus i Farum Midtpunkt i 2019.

VANDSTATUS
Situationen pr. 30. april 2019
Samlet forbrug for hele Midtpunktet:
2019:
2018:
Jan 14.260 m3
14.384 m3
Feb 12.292 m3
12.067 m3
Mar 14.384 m3
13.082 m3
Apr 14.100 m3
14.310 m3
Gennemsnit pr. døgn:
2019:
Jan 460 m3
Feb 464 m3
Mar 464 m3
Apr 470 m3

2018:
466 m3
447 m3
422 m3
477 m3

Samlet set er forbruget 4,6 % højere end
i samme periode sidste år.
I forhold til samme periode i referenceåret 2007 er besparelsen på 26,2 %.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 527.b:
Blokkenes indre gangarealer
Forslagsstiller: Blok 21
Nu starter renoveringen af de indre
gangstrøg. Vi får nye gulve med flisebelægning, ny loftbeklædning og ny
belysning. Bebyggelsen ændrer karakter, og der sker et kvalitetsløft, således at beboere og udefra kommende
oplever den høje bygningskvalitet, der
hidtil har været gemt bag lejlighedernes hoveddør.
Den samme standard gælder ikke D,
E og F lejemålene på reposerne. Deres fælles gangareal bliver ikke opgraderet til trods for, at de betaler
halvdelen af den million store renovering. Deres linoleumsgulve stod til
udskiftning i 2012 og fremstår i dag
ekstremt ulækre og nedslidte, hvilket
ikke sender positive signaler til beboere og udefra kommende.
Nu 7 år efter er det planen, at reposernes gulvbelægning endelig skal
udskiftes, men Ejendomskontoret har
meddelt, at de er bundet af en ældgammel beslutning, der bestemmer at
den valgte ny kunststof gulvbelægning på reposerne (fliser blev fravalgt
politisk) skal have kvarterets farve,
som i dag er på vejskilte og på indgangsdørene til det indre gangstrøg.
For at hjælpe Ejendomskontoret med
muligheden for, at alle de indre gangarealer i blokkene kan få et synsmæssigt ligeværdigt udtryk, er det
nødvendigt, at blokrådet giver dem et
mandat hertil, derfor denne BR-sag.
Huslejekonsekvenser:
Ingen, betales af værende driftsbudget.

BR-MØDE 527

Afstemningstema:
Blokrådet vedtager i henhold til ovenstående, at den nye gulvbelægning på
blokkenes reposer ved udskiftning får
samme farve og fuge mønster, som på
det indre gangstrøgs kommende nye
flisebelagte gulve.

FAKTABOKS OM REPOSER
Af Berit og Kirsten, tidligere
medlemmer af Boligudvalget
Reposerne har altid haft kvarterfarven,
og renovering af belægningen har altid
været en driftsopgave.
De seneste renoveringer er foretaget i
2008-10, hvor 9 blokke fik nyt linoleum
på reposerne.
I perioden med de store renoveringsog ombygningssager (2009-15) blev
renovering af reposer sat i bero, men
arbejdet kan nu genoptages.
16.01.2012 blev BR-FU orienteret om,
at driften fremover agter at bruge samme belægningstype som i de PCBrenoverede Birkhøjterrasser, da den er
mindre vedligeholdelseskrævende end
linoleum,
07.08.2012 konsulterede driften Boligudvalget for valg af farver.
Der er foretaget forsøg med den nye
belægning i blok 21, og belægningen
lægges i lange baner – ikke som fliser.
Det er planen, at alle reposer renoveres med den nye belægning – undtagen Birkhøjterrasserne og blok 12 og
13.
Der er i indeværende og kommende
budgetår afsat 350.000 kr.
Opdaterede priser kendes ikke i skrivende stund.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 526 7. MAJ 2019

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra april 2019
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
d. Et Farum Midtpunkt med højt til loftet
e. Husmødeparagraffer
5. Blokrådssager:
a. Valg til Følgegruppen for
Generationsboliger og Ældreboliger
b. Godkendelse af
Strukturudvalgets kommissorium
c. Godkendelse af
Markedsføringsudvalgets kommissorium
d. Godkendelse af
Kunstudvalgets kommissorium
6. Eventuelt

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

(FURBO, FAU, FF)
(Boligudvalget)
(Strukturudvalget)
(afstemning:)
(Asger: 17, Berit: 10)
(19/6/1)
(26/0/0)
(26/0/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Tove
Else Marie
Leif
B
Pia
11
Kirsten
Steffen
12 & Morten
13
Berit
14
Birger
John
15
Anne
Per
16
Erik
Anita

Adresse
201G
202B
216B
20D
34F
31C
38 2.S
38 2.S
58A
57B
75D
70F
80F
81E

Blok
21
22
25
34
35
36
41
42
43

Navn
Niels
Laila
Marianne
Marie-Louise
Camilla
Sasha
Michael
Vibeke
Jette
Rie
Jørgen
Randi
Henrik

Adresse
112E
120 E1
148A
148A
268F
288E
294D
301C
409D
408F
410F
410F
428D

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Palle/EJK

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

be-

3. Godkendelse af
referat fra april 2019
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen
4.b Nyt fra Ejendomskontoret
Status BR-sag 511.a
Palle/EJK fortæller, at man er tæt på
at være i mål med sagen – lidt tekniske udfordringer er årsagen til, at den
ikke er helt lukket endnu.

Med udgangspunkt i nuværende
skiltning i Farum Midtpunkt og med
fokus på, hvor der er sket en ændring
i placering af dørstationerne, lægger
vi med dette oplæg op til, at skiltning
om placering af dørstationerne bliver
en integreret del af de allerede opsatte oversigtsskilte.
Friarealudvalget er pt. i gang med
at opdatere skiltene, hvorfor placeringen af dørstationerne kunne indarbejdes på disse nye opdaterede kort.
Nedenfor kan man se et udsnit af
oversigtskortet og dermed, hvordan
skiltningen vedr. dørtelefoni vil tage
sig ud på kortene.

Per/70E mener ikke, at beskyttelseskapperne er optimale – det er svært
at få hånden op under kappen.
Palle/EJK er enig i, at beskyttelseskappen besværliggør adgangen til
dørtelefonen. Palle siger, at det har
været en prioriteringssag, og måske
kommer der en bedre løsning senere.
Steffen/31C mener, at de nuværende
kapper er bedre end de tidligere opsatte.
Palle/EJK uddyber, at første prototype på kapper blev sat op i Blok 11,
hvor Steffen bor.
Som anmeldt ved sidste BR-møde har
Palle og Maiken lavet et oplæg vedr.
skiltning i forhold til placering af dørtelefoner.
Oplægget lyder:
Med vedtagelse af BR-sag 511.a ’tryghedsfremmende foranstaltninger’ er
antallet af dørstationer i stiniveau
ændret, så der nu kun er etableret
dørtelefoni ved et begrænset antal af
indgange i hver blok. I P-niveau er
der fortsat dørstationer i elevatorer,
som er tilgængelige uden nøglebrik i
dagtimerne.

Erik/80F ønsker også skiltning i Pniveau. Man kunne evt. sætte noget
ved spindeltrapperne.
Anne/75D lægger op til, at blokken
også selv kan gøre noget. Evt. sætte
et lille skilt op ved de indgange, hvor
der ikke er en dørstation med henvisning til, hvor disse er placeret. Det
kan gøres meget nemt og billigt.
Marie-Louise/Blok 25 siger, at de har
sat skilte op på gitrene i P-området,
som henviser til dørstationerne.
Henrik/Blok 43 siger, at der også er
sat skilte op under deres blok.
Palle/EJK gør opmærksom på, at han
og Maiken tager ovenstående bemærkninger med i det videre arbejde
med skiltning.
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Cortenplader
Palle/EJK oplyser som ved sidste
blokrådsmøde, at der har været en
gennemgang af cortenplader i Blok
36. Ud af samtlige plader, hvor der
sidder 6 eller 8 bolte i hver, kunne
det af gennemgangen konstateres, at
ca. 70 bolte var løse eller skulle udskiftes, og kun få cortenplader skulle
repareres eller udskiftes. Driften har
efterfølgende holdt møde med rådgiver og entreprenør, og de har på trods
af det positive udfald valgt at fortage
yderligere undersøgelser af andre udvalgte blokke. Der vil derfor blive foretaget undersøgelser på gavlene i Blok
A, C og 44 samt hele Blok 26.

sten ”chokolade”. Kampagnen varer i
14 dage, og alle opfordres til at tage
imod det nye system og benytte det til
indrapportering af beboeropgaver til
Ejendomskontoret.
App’en vil blive brugt aktivt i forbindelse med gangstrøgsprojektet.
Den gamle bebeboerapp udgår – det
vides endnu ikke helt hvornår.

Anne/75D spørger, om man skal gøre
opmærksom på, hvis man observerer
tæring eller lignende på cortenpladerne?
Palle/EJK svarer, at det er vigtigt, at
man melder sådanne tilfælde ind til
Ejendomskontoret.
Fanmarch med FCN
Palle/EJK fortæller, at den endelige
dato for FCNs sidste hjemmekamp nu
ligger fast, og dermed afholdes fanmarchen søndag d. 19. maj. Kampen
spilles kl. 12.00, og der vil være uddeling af billetter og aktiviteter med
FC Nordsjælland i Farum Midtpunkt
fra kl. 10.00. Derudover er der servering af en gratis pølse og sodavand til
de første 200 fremmødte.
Kom glad – det bliver godt vejr og
stemningen bliver i top!
Beboerapp Mig og Min Bolig
Palle/EJK minder om, at den nye beboerapp lanceres i Farum Midtpunkt
d. 13. juni. I forbindelse med lanceringen køres en kampagne, hvor man
kan få en plade chokolade i sin postkasse, hvis man downloader app’en,
og opretter en fiktiv opgave med tek20

Indkøbsvogne
Palle/EJK orienterer om, at det af en
artikel i Furesø Avis fremgår, at der
bliver indført et system på Bytorvet,
så det ikke bliver muligt at tage indkøbsvogne med ud fra Bytorvet (artiklen kan findes på hjemmesiden under
Nyheder – Presse). Det vil højst sandsynligt betyde færre vogne – i hvert
fald fra bytorvet i Farum Midtpunkt.
Jakob/161B spørger, hvor mange
indkøbsvogne, der samles ind ugentligt i Farum Midtpunkt?
Palle/EJK har ikke et nøjagtigt svar
på dette, men han henviser til, at der
i artiklen nævnes, at Bytorvet samler
200 vogne ind ugentligt – blandt disse
må man formode, at en stor del er fra
Farum Midtpunkt. Palle nævner desuden, at dette kan have indflydelse
på den post på budgettet lydende på
60.000 kr., som Bytorvet betaler for,

at gårdmændene samler vognene
sammen – men det vil så også betyde,
at gårdmændene ikke skal bruge tid
på det.
Berit/Bladudvalget (BU) oplyser, at
der i »Midtpunktet« 521 er en artikel,
hvor det oplyses, hvad der bliver
brugt af mandetimer på at indsamle
indkøbsvogne i Farum Midtpunkt.

Funderingsmetoden vil være, at der
nedrammes godt 200 piloteringspæle,
hvilket kan medføre rystelser i jorden
i nærområdet. Driften har været i
kontakt med deres rådgiver fra Dominia for at spørge, om det vil have
indflydelse på Farum Midtpunkts bebyggelse. Det mente rådgiver umiddelbart ikke. Driften har dog anmodet
rådgiverne af selve projektet om, at
der bliver opsat vibrationsmålere –
svar afventes.
Berit/38 2. S spørger, om man kan
formode, at Blok 12 og 13 ikke får
flere sætningsskader – de fik nogle
stykker efter ombygningen.
Palle/EJK har ikke et svar til Berit.
Men han stoler på rådgiverens udtalelser om, at Farum Midtpunkt er solidt bygget.
Mødet afbrydes, da et par blokrådsrepræsentanter møder op og kan fortælle, at mødet står annonceret til kl.
19.30 i »Midtpunktet«. Ved nærmere
undersøgelse kan det konstateres, at
tidspunktet for mødet på dagsordenen
i »Midtpunktet« er sat til kl. 19, hvorimod det i kalenderen bagerst i »Midtpunktet« er annonceret til kl. 19.30.
Henrik/dirigent beklager fejlen og beder de fremmødte om at hente deres
stemmekort, hvorefter mødet fortsætter.

Foto: Anita, EJK – Dette er indkøbsvogne
indsamlet i løbet af én uge. I kun fire blokke!!!

Marie-Louise/Blok 25 siger, at de begynder at se vogne fra Silvan i deres
blok.
Fundering på Bybækgrunden
Palle/EJK fortæller, at Paltholmterrasserne netop er blevet varslet vedr.
funderingsarbejde på Bybækgrunden.

Berit/BU forklarer, at fejlen beklageligvis skyldes, at den skabelon, hun
anvender, er gået ned, så hun derfor
er blevet nødt til at rekonstruere fra
en gammel skabelon.
4.c Nyt fra Blokrådets
Forretningsudvalg
Din fortælling på Nationalmuseet
Du kan stadig nå at indsende din
personlige fortælling til den kommende udstilling på Nationalmuseet på
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(https://natmus.dk/dinbolig/),
der
omhandler det at bo alment.
Initiativet til udstillingen er sket i et
samarbejde mellem Nationalmuseet
og Boligselskabernes Landsforening i
anledningen af BLs 100 års jubilæum.
Deadline for indlevering af historier
er d. 30. juni.
Berit/38 2.S fortæller, at hun har
skrevet sin historie. Hun oplyser desuden, at når man logger ind for at
indgive sin historie, så får man nogle
vejledende
hovedoverskrifter
og
spørgsmål, der er virkelig gode til at
inspirere, når man skal skrive. Der er
også mulighed for at lægge både billeder og video op.
Sankthans – der er brug for
hænder til det årlige arrangement
To beboere har meldt sig til at stå for
salg af vand og øl ved den årlige
sankthansfest. Der er brug for flere
hænder, så tøv ikke med at tilbyde
din hjælp. Henvend dig til Sekretariatet, hvis du har lyst til at hjælpe.
Møde i BR-FU d. 20.
maj bliver ikke aflyst
Det har tidligere været meldt ud, at vi
(BR-FU) ville aflyse vores møde d. 20.
maj grundet afholdelse af fanmarch
med FC Nordsjælland. Tidsplanen for
de sidste kampe ligger nu endeligt
fast, og da arrangementet afholdes
søndag d. 19. maj aflyses mødet i BRFU d. 20. maj altså ikke.
Udvalgskommissorier
Vi er nu ved at være igennem godken22

delse af samtlige kommissorier fra
udvalg. Der er kun et udvalg (BNU),
der mangler at indlevere deres kommissorium. Kommissoriet skal være
sendt til Bladudvalget eller Blokrådssekretariatet inden deadline d. 15.
maj – alternativt vil der blive rejst sag
om nedlæggelse af udvalget.
Mangfoldiggørelse af
dagsorden og referat fra husmøder
Det er kommet os for øre, at distribution af hhv. indkaldelse til husmøder
og referater fra møderne i nogle blokke udelukkende sker elektronisk og i
lukkede facebookgrupper. Dette betyder, at de ting, husmødet skal træffe
beslutninger om, og de beslutninger,
der bliver truffet på mødet ikke bliver
mangfoldiggjort, så alle beboere i
blokken kan se dem.
Dagsorden og referater skal hænges
op på opslagstavlerne i blokken eller
omdeles via postkasserne i blokken –
dette er afgørende for, at den demokratiske struktur kan fungere, og der
er faktisk regler for dette (jf. vedtægter Furesø Boligselskab § 17, stk. 3
og 5). I henvisningen refereres der til
retningslinjer for mangfoldiggørelse af
indkaldelse og referat af afdelingsmøder, som jo i Farum Midtpunkts
struktur består af Blokrådsmøder og
husmøder, og derfor er disse regler
gældende for både blokrådsmøder og
husmøder.
Camilla/268F efterlyser en miniintroduktion til beboerdemokratiet for nyindflyttere – det kunne hun godt have
brugt selv.
Berit/Uddannelsesudvalget (UU) svarer, at der tidligere har været afholdt
velkomstmøder for nye beboere 2 – 3
gange om året, hvor netop beboerdemokratiet er på dagsordenen. UU har
som deres allervigtigste opgave at få
disse møder op at stå igen. Forment-

lig bliver første velkomstmøde umiddelbart efter sommerferien.
Sasha/Blok 35 fortæller, at de for nylig har lavet en hjemmeside i blokken,
og i den anledning spørger hun, om
de annoncerede regler vedr. offentliggørelse af dagsorden og referat fra
husmøder er identiske for hjemmesider og lukkede facebookgrupper?
Berit/38 2.S svarer, at elektroniske
midler er gode, men de kan ikke stå
alene. Dagsorden og referat skal også
mangfoldiggøres i papirform.
Per/Blok 15 siger, at de har lavet en
velkomstfolder med tekst både på
dansk og engelsk – den viser de meget gerne frem til inspiration for andre blokke.
Nyt medlem til
Forretningsudvalget pr. 1/6
Det er blevet blok Cs tur til at stille
med et medlem til forretningsudvalget. Blok C er adviseret herom, men
vi har ikke hørt fra dem endnu. Hvis
ikke Blok C stiller med et medlem går
turen videre til Blok 16.
Jørgen/Blok 42 udtræder af forretningsudvalget med udgangen af maj –
vi takker ham for hans indsats og de
mange gode debatter.
4.d Andre udvalg
Furesø Boligselskab (FURBO)
Thomas/FURBO orienterer om, at de
ved deres sidste møde drøftede to
punkter, som har særligt interesse for
Blokrådet. Et af punkterne omhandlede hjemmeside, hvor organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal
laves et samarbejde i hele organisationen, og etableringsomkostningerne
dækkes af FURBO. Etableringen sker
i et samarbejde mellem KAB og Maiken. I Farum Midtpunkt afsatte man
på budgetmødet 100.000 kr. til at af-

dække muligheder og behov ved etablering af ny hjemmeside- de kan bruges til at lave tilpasninger til den
standardskabelon, som KAB tilbyder.
Tanken er, at man starter op med
den nye hjemmeside i Farum Midtpunkt, og når man har gjort sig diverse driftserfaringer, så kobles de
øvrige afdelinger på.
Teknisk set vil den kommende
hjemmeside være bygget op om samme platform som den der anvendes til
den nuværende side. En stor fordel
ved kommende hjemmeside er, at den
bliver supporteret i Danmark.
Sasha/Blok 35 spørger, om man må
komme med forslag til siden?
Thomas/FURBO svarer, at de kan
sendes til Maiken (blokraad@farummidtpunkt.dk).
Thomas/FURBO fortæller, at de på
mødet også tog beslutning om, at der
skulle indføres mulighed for at betale
via mobilepay på Ejendomskontoret –
herunder udgifter til eksempelvis leje
af beboerlokale og køb af nøgler. Det
bliver i første omgang som supplement til nuværende ordning.
Friarealudvalget (FAU)

Foto: Hans, 38 2.R

Hans/FAU fortæller, at der er fugletur
d. 19. juni kl. 19:00. Mødested er foran Servicecentralen. Turen guides af
en ornitolog.
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Farum Fjernvarme (FF)
Jakob/FF fortæller, at han og Thomas
ved sidste Blokrådsmøde lovede, at
der ville komme et kort indlæg om
Farum Fjernvarme, da det foranlediget af sidste prisstigning har været et
ønske fra nogle blokrådsrepræsentanter at vide lidt mere om dette.
Jakob opridser kort varmeværkets
historie.
Værket havde sin start i 1964, hvor
det blev opstartet af initiativrige borgere. På dette tidspunkt fyrede man
med olie.
I 1977 etableres Rugmarkcentralen.
Oliekriser i ’70erne gav anledning til
udbygning af naturgasnettet i Danmark, og Farum Fjernvarme kom på
naturgas i 1984. Hillerød Kraftvarmeværk bygges med udgangspunkt i at
kunne dække deres eget behov, men
da deres kapacitet er større end deres
behov, så aftager Farum og Værløse
varme via en transmissionsledning
fra 1995. Der bliver i udgangspunktet
lavet en 20-årig kontrakt, som ender
med at blive forlænget et par gange.
Kontrakten udløb endeligt med udgangen af 2018. Fra 2019 har Farum
derfor fået leveret varme fra naturgas
fra Farum Fjernvarme.
I 2011 indgik Værløse en kontrakt
med Vestforbrændingen om at få leveret varme fra dem, hvorfor der blev
lavet en transmissionsledning fra Værebro til Værløse – denne har kostet
omkring 100 mio.kr. I Farum Fjernvarme arbejdede man på andre idéer
– herunder at udvinde geotermi fra
undergrunden – en idé der endnu ikke er blevet aflivet.
Thomas/FF supplerer, at der har været mange andre trin undervejs igennem årene. Herunder transmissionsledningen, som oprindeligt var ejet af
SK energi. Denne blev overtaget af
Dong, som i 2006 solgte den til Vattenfall uden at spørge brugerne, som
havde forkøbsret. Sagen endte i
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Landsretten, og forbrugerne endte
med at få ledningen gratis samt ekstra 10 mio. kr.
Camilla/Blok 34 spørger, hvordan
varmeprisen ligger i forhold til landsplan?
Hun siger også, at de har hørt om
tilskudsmuligheder (jf. et forlig, der
blev lavet i folketinget i sommeren
2018) – kan Farum gøre brug af det?
Jakob/FF svarer, at det er korrekt, at
der findes nogle tilskudsordninger.
Men prisen for varme i Farum er ikke
høj nok til, at man kan opnå disse.
Camilla/Blok 34 spørger, om det så
betyder, at varmeprisen i Farum ikke
er specielt høj sammenlignet med
varmepriser på landsplan?
Jakob/FF svarer, at den nuværende
pris i Farum ligger ca. 15 % over
gennemsnittet på landsplan. Før den
steg, lå Farum i den øverste ende af
den billigste fjerdedel. For en standardbolig er prisen steget fra 11.264
kr. til 15.844 kr. Der skal dog skelnes
mellem a conto-prisen og den faktiske
pris. A conto-prisen er baseret på det
lagte budget for det kommende varmeår. Den faktiske pris bliver først
beregnet, når årsregnskabet er lavet.
Det betyder, at der sker en modregning af a conto-indbetalingerne, når
den faktiske pris for varme bliver udregnet ved varmeårets afslutning. Jakob har lavet et regnestykke, idet han
har lagt de faktiske priser for varme i
Farum sammen fra 2012 til i dag, og

af disse udregninger fremgår det, at
prisniveauet i Farum har været lavere
end i Værløse.
Eventuel etablering af et geotermisk
anlæg vil medføre, at prisen på varmen vil være stabil, idet den vil være
baseret på lånet til etablering af anlægget. Vurderingerne af et geotermisk anlæg lyder, at det vil kunne
levere cirka halvdelen af det samlede
varmeforbrug. I Farum Fjernvarme
arbejder man dog med flere forskellige idéer.
Camilla/268F siger, at det af hendes
varmeregning fremgår, at hun får en
reduktion grundet stort varmetab i
boligen – betyder det, at man indirekte får et tilskud?
Thomas/FF svarer, at den reduktion
skal ses i forhold til det interne fordelingsregnskab i Farum Midtpunkt.
Reduktionen skyldes, at lejligheden
har en udsat beliggenhed set i forhold
til varmetab. Det bliver beregnet med
en given faktor alt afhængig af lejlighedens placering i bebyggelsen.
Camilla/Blok 34 vil høre, om man
kan sige noget om forskellen på varmeprisen i Farum og Værløse (den
budgetlagte pris)?
Jakob/FF svarer, at i Værløse ligger
prisen på omkring 12.000 kr., hvorimod den i Farum ligger på cirka
15.000 kr.
Henrik/dirigent nævner, at man også
kan følge med på Farum Fjernvarmes
hjemmeside – her kan man finde
mange af de tal, som Jakob og Thomas har nævnt.
Jakob/FF fortæller desuden lidt om
organisationsformen i Farum Fjernvarme. Det er et andelsselskab, hvor
øverste myndighed består af et repræsentantskab på 40 medlemmer –

20 er valgt ved direkte valg blandt boligejerne og 20 er valgt blandt ABFs
(De Almene Boligselskabers Fjernvarmeudvalg) medlemmer. ABF har 2
medlemmer fra hver boligafdeling
uanset størrelse.
De største varmeaftagere får 2 af de
4 bestyrelsespladser, som er til rådighed i ABF.
Henrik/dirigent kommenterer, at som
han hører det, så handler det om at
få leveret billigst muligt fjernvarme
med højeste grad af forsyningssikkerhed.
Camilla/Blok 34 mener, at der ud
over prisen også er et miljømæssigt
aspekt i de overvejelser, man gør sig i
Farum Fjernvarme – de er også vigtige at have med.
4.e Debat: Et Farum
Midtpunkt med højt til loftet?
Anne/Boligudvalget (BOU) håber, at
alle har læst oplægget. Boligudvalget
arbejder på at få de reglementer, som
ligger indenfor deres arbejdsområde
opdateret. Udvalgsmedlemmerne har
været på kursus, hvor de er blevet
klogere på bl.a. råderet. Anne nævner
med reference til lovgivning, at før
man i princippet kan gøre brug af råderetten, så skal de ting, man må lave, være beskrevet i afdelingens råderetskatalog. Kurset gjorde også medlemmerne af BOU klogere på, hvordan man balancerer tingene i forhold
til afdelingens økonomi, privatøkonomi og genetablering.
For at få et så omfangsrigt råderetskatalog som muligt, lægger BOU
med dette oplæg op til, at de enkelte
husmøder og beboere gør opmærksom på, hvad de måtte have af idéer
til arbejder, der kan udføres via råderetten.
Berit/Blok 12 opremser kattehegn,
drivhuse, overdækning, læafskærm25

ning, solafskærmning og markiser,
som det de gerne vil have indarbejdet
i råderetskataloget.

Hans/38 2.R nævner, at mange spørger om muligheden for etablering af
vandhaner på terrassen.

Anne/BOU orienterer om, at de er
godt i gang med arbejdet omkring
kattehegn. I samarbejde med driften,
rådgivende ingeniører fra Dominia og
brandmyndigheder er de nu tæt på at
have en løsning på kattehegn.

Steffen/31C nævner i forhold til Blok
34s ønsker om en udvidelse af vedligeholdsreglementet, at man tidligere
har haft en forsøgsordning, hvor man
fik mulighed for bl.a. at udskifte døre
i boligen.

Per/70E vil gerne have, at BOU kigger
på lakken, som bruges til gulvene.
Derudover vil han gerne have, at de
kigger på en løsning, så fliserne på
terrasserne kan renses.

Berit/38 2. S svarer Steffen, at hun
mener, at det hørte under råderetten.
Men for nogle år siden var der forsøg
med, at man måtte vedligeholde sine
gulve via vedligeholdelseskontoen.

Erik/Blok 16 har debatteret parkering
på deres husmøde. Mange kan ikke
finde ud af at skråparkere og optager
derfor uhensigtsmæssigt mange parkeringspladser. Efter dialog med driften foretages der en prøveopstribning
med almindeligt kridt, for at se om
det har en effekt. Hvis Boligudvalget
kan hjælpe med dette, så er de velkommen.

Anne/BOU svarer, at lovgivningsmæssigt, så skal vedligeholdelseskontoen bruges på at vedligeholde flader
– herunder gulvet. Der er dog nogle
regler for, hvad man må gøre ved gulvet inden for rammerne af vedligeholdelseskontoen.

Anne/BOU forklarer, at råderetten
ikke omfatter arealerne i P-niveau, så
det ligger nok ikke i Boligudvalget.

Henrik/BOU svarer, at hvis man har
flere idéer, så kan de sendes til boligudvalgets mail – den findes på hjemmesiden under udvalget.

Camilla/Blok 34 ønsker idéer til mulige etageadskillelser. Derudover ønsker de, at det bliver muligt, at revner
mellem gulvbrædder kan repareres.
De ser også gerne, at vedligeholdelsesreglerne udvides, så man kan bruge pengene på flest mulige ting.
Sasha/Blok 35 spørger med henvisning til ovenstående, om man ikke
må sætte etageadskillelser op nu?
Anne/BOU svarer, at det må man
gerne. Der findes nogle almengyldige
regler for lejeboliger, som regulerer
nogle forhold. Eksempelvis er det faktisk lovligt både at nedlægge og opsætte vægge, men det er ikke beskrevet i råderetskataloget for afdelingen.
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Camilla/268F spørger, om der er mulighed for, at man kan komme med
flere idéer – evt. via facebookgruppen.

Camilla/268F tænker, at man kan få
flere idéer via facebookgruppen ”De
gyldne blokke”, da man her rammer
nogle andre beboere. Hun synes, der
er noget innovativt ved den måde Boligudvalget har valgt at fremlægge sagen på, og derfor tænker hun i innovative metoder, og det kunne være, at
der i udvalget var overskud til at
supplere mulighederne for input.
Henrik/BOU svarer, at kommunikationen foregår via udvalgets mailadresse og ikke via facebookgrupper.
Per/70E efterlyser klarhed over, hvor
højt man må sætte fugleskræmmere
op.

Sasha/Blok 35 siger i forhold til kattehegnsløsningen, at det ville være
godt, hvis man kunne have katten
ude og stadig bevare det rige egernliv
ved terrasserne.
Morten/38 2.S roser Boligudvalget
for, at der nu er sat skub i tingene, og
så varmer titlen på oplægget Mortens
gamle Midtpunkt-hjerte 
Henrik/BOU takker for bidragene. De
ser frem til at arbejde videre med både råderetskataloger, installationsret,
vedligeholdelsesreglement og husorden. Det er vigtigt at understrege, at
det ikke er Boligudvalget men Blokrådet, der skal vedtage de kommende
ændringer.
4.f Debat: Husmødeparagraffer
Niels/Strukturudvalget (STRU) siger,
at oplægget er tænkt som et forsøg på

at tydeliggøre, hvordan beboerdemokratiet fungerer. Udvalget er bekendt
med, at mange blokke har regler,
men der findes også nogle overordnede regler, som skal overholdes – herunder om man må tage betaling for
leje af fællesrummene i blokken. I
forhold til netop dette har udvalget
fået bekræftet ved kundechef, Kurt
Rytter, at såfremt der skal tages betaling for lån af blokkenes fællesrum,
så skal det ligge som en Blokrådsbeslutning, hvor betalingen skal være
enslydende for samtlige blokke.
Morten/Blok 12 siger, at der er én
ting, de er enige i – nemlig den foreslåede ændring til § 3, stk. 1. Morten
gør opmærksom på, at den tilstand,
der er på nuværende tidspunkt, hvor
Blok 12 og 13 har status af én enhed,
ikke er noget, som de har hverken
ønsket eller skabt. De startede med et
fælles husmøde, hvor de lavede en
aftale om, hvordan stemmerne fra
husmøderne koordineres til Blokrådsmødet. Det fungerer ikke optimalt, og derfor ser de meget gerne, at
§ 3, stk. 1 bliver ændret.
De øvrige forslag, bakker de ikke op
om. De synes ikke, at en »Grundlov«
skal indeholde så detaljerede beskrivelser. Derudover synes de, at forslagene tenderer et indgreb i blokkenes
suverænitet.
Anne/75D har ikke tidligere hørt om,
at man ved opkrævning af beløb for
leje af fælleslokaler i de enkelte blokke skal have en identisk sats på
tværs af blokkene?
Niels/STRU refererer til, at de har
spurgt i KAB – nærmere bestemt Kurt
Rytter. Udgift til fælleslokaler er at
sammenligne med udgift til fællesfaciliteter som vaskeriet, som også skal
være enslydende for alle.
Anne/75D svarer, at fællesrum jo har
mange forskellige faciliteter alt af27

hængig af, hvad blokken har investeret i dem. Anne har læst oplægget
med stor interesse, men hun mener,
at det med fordel kan forsimples. Måske vil man kunne hjælpe de husmøder, som ikke fungerer godt med ved
at eksemplificere en god dagsorden.
Om man må tage penge for lån af lokaler, mener hun dog ikke bør fremgå
af beskrivelsen.
Sasha/Blok 35 fortæller, at de lejer
deres lokale ud gratis, og det fungerer
fint.
Erik/Blok 16 siger, at de har helt klare husmøderegler i blokken, som deles ud til nye beboere. Mangfoldiggørelse af dagsorden og referat fungerer
også fint. Erik kan ikke genkende
reglerne for, at man ikke på pålægge
et gebyr for leje af lokaler. Der er på
et tidspunkt vedtaget, at man godt
må opkræve et gebyr for brug af faciliteter i fællesrum – herunder til indkøb af vaskemiddel, toiletpapir mv.
De tager et depositum.
Niels/STRU understeger, at der er
forskel på et depositum og et gebyr.
Gebyr henviser til en reel brugerbetaling for leje af lokalet – det er ikke tilfældet med et depositum. Samtidig er
han klar over, at der findes regler i
mange blokke, men det udvalget henviser til, er et skriftligt overordnet regelsæt.
Berit/38 2.S siger, at hun til en vis
grad godt kan se, at der kan være behov for, at der formuleres en helt
overordnet ramme/skitse, i forhold til
hvordan husmøderne skal fungere –
muligvis kunne det indeholde en beskrivelse af de fysiske grænser for,
hvor husmødets bestemmelser rækker. I så fald bør det laves som et
selvstændigt regelsæt – ikke som en
del af »Grundloven« eller Forretningsordenen. En detaljeret beskrivelse af,
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hvordan husmødet skal fungere i de
enkelte blokke, bør være op til
husmøderne i blokkene.
Niels/STRU svarer, at der i oplægget
ikke er nævnt, hvad der specifikt skal
stå i reglerne.
Thomas/143F fortæller, at der tidligere har været udnævnt Blokrådsambassadører, der havde som formål at
understøtte demokratiet i de enkelte
blokke. Måske kunne man lave en
skabelon til husmøder – herunder
referater og dagsordener, som de

blokke, der ikke er så velfungerende,
kunne gøre brug af. Men at lave en
regel, som man trækker ned over hovedet på samtlige husmøder, er der
ikke tradition for i Farum Midtpunkt.
Med henvisning til snakken om
Blok 12 og 13, så minder Thomas
om, at de ikke kun er at betragte som
2 seniorbofælleskaber, da der også er
familieboliger. Derfor vil 2 repræsentanter stadig medføre en problemstilling i Blok 13, hvor man også har familieboligerne. En løsning kunne være, at de fik 3 stemmer i blokrådet i
stedet for 2.
Berit/38 2.S oplyser, at der også var
repræsentanter fra familieboligerne
på det fælles husmøde, som de afholdt for Blok 12 og 13. Familieboligerne har kun én gang deltaget i et
Blokrådsmøde efterfølgende, og Blok
13 kun et begrænset antal gange.
Den samme problemstilling kan risikere at opstå i forbindelse med etablering af generationsboligerne i nordenden af Blok A, som jo har 4 repræsentanter i Blokrådet.
Som medlem af uddannelsesudvalget påtager Berit sig gerne at lave en
skitse til nogle overordnede regler for
husmøder.
Thomas/143F supplerer Berits betragtninger om mandatfordeling med,
at der også kan komme udfordringer i
forhold til dette med de kommende
ældreboliger. Selvom de er en del af
blokken, så er det jo ikke sikkert, at
de bliver det rent beboerdemokratisk.
Jette/409D foreslår, at der laves et
idékatalog i stedet for en regelsamling.
Camilla/Blok 34 siger med henvisning til forslaget til det nye stykke 3 i
debatoplægget, at de ville foretrække,
hvis husmødet kunne annoncere deres blokrådsrepræsentanter ved blok-

rådsmødets start fremfor kl. 18 på
dagen for mødet. De ser indholdet i
forslaget som en ekstra unødig bureaukratisk byrde.
Niels/STRU annoncerer, at udvalget
holder møde på onsdag. Han opfordrer alle, der kunne have interesse i
at deltage i arbejdet, til at komme.
Henrik/dirigent konstaterer, at der
ikke er flere bemærkninger.
5. Blokrådssager
BR-sag 526.a:
Valg til Følgegruppen for Generationsboliger og Ældreboliger
Henrik/dirigent oplyser, at der skal
vælges én af de to opstillede kandidater. Blokrådsrepræsentanterne bliver
bedt om at afgive deres stemme på de
udleverede stemmesedler. Herefter
afholdes en pause, så stemmerne kan
blive talt op.
Marie-Louise/Blok 25 siger, at de har
nogle kommentarer til valget, som de
gerne vil dele med Blokrådet. De har
talt om den åbenlyse ulighed, der er i
de opstillede kandidaters kandidatur.
De opfatter nogle beboerdemokrater
som professionelle og mener, at dette
kan gøre det sværere for andre, der
ikke har denne status, i forhold til at
komme på banen. Da sagen om etablering af ældreboliger skulle vedtages,
var der en forholdsvis stor skepsis
over for forslaget – ved afstemningen
var der 9, der stemte i mod og 19, der
stemte for. Blok 25 synes, at det kritiske mindretal skal være repræsenteret i følgegruppen, og Asger repræsenterer dette, som den eneste af de
to kandidater, og derfor vil de opfordre til, at man stemmer på ham.
Afstemning
Asger vælges med 17 stemmer imod
Berits 10 stemmer.
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BR-sag 526.b: Godkendelse af
Strukturudvalgets kommissorium
Niels/STRU har ingen kommentarer,
andet end at han pointerer, at kommissoriet nu overholder de regler,
som blev påtalt sidste gang.
Kirsten/Blok 11
kommenterer,
at
STRU har tilrettet teksten, men Niels’
navn står stadig anført, og derfor kan
de ikke stemme for.
Morten/Blok 12 siger til Niels, at han
ikke har helt ret, da nogle af de indsatte standardtekster fremstår meget
forkortet. De stemmer dog for alligevel.
Én stemmeberettiget har forladt forsamlingen, så der nu er 26 stemmeberettigede.
Afstemning
Sagen vedtages med 19 stemmer for,
6 stemmer imod og 1 blank stemme.
BR-sag 526.c:
Godkendelse af Markedsføringsudvalgets kommissorium
Camilla/268F roser udvalget for at
have skrevet mødefrekvensen, og
hvornår møderne afholdes i kommissoriet.
Thomas/Markedsføringsudvalget
(MFU) orienterer om, at han ikke
kommer til det annoncerede møde d.
8. maj.

ikke kan udlejes, idet det er direkte
påvirkeligt på huslejen for beboerne i
afdelingen. Han ser det som positivt,
at Farum Midtpunkt nu i egne rækker afsætter penge til markedsføringstiltag – herunder afholdelse af
Åbent Hus. Thomas kunne godt tænke sig, at der blev flere events i fremtiden – såsom arrangementer ved afslutning af byggesager. Selvom der
måske ikke p.t. er et akut problem i
forhold til udlejning, så kan det meget hurtigt blive det.
Sasha/Blok 35 siger, at markedsføring ikke blot skal ses i forhold til
tomme boliger. Det handler i høj grad
også om at skabe et positivt image af
Farum Midtpunkt, som i den grad
også er givende for nuværende beboere.
Erik/MFU forklarer, at når der skal
bruges penge fra udvalgets konto, så
skal det godkendes i Blokrådet forinden.
Afstemning
Sagen vedtages med 26 stemmer for,
ingen stemmer imod og ingen blanke
stemmer.
BR-sag 526.d: Godkendelse af
Kunstudvalgets kommissorium
Kirsten/Kunstudvalget (KU) kommenterer blot, at de forventer, at næste
udstilling kommer på torsdag (læs d.
9. maj).

Marie-Louise/Blok 25 efterlyser tydeliggørelse af behovet for reklame, hvis
der ingen venteliste er. Hvis der er
venteliste, er behovet i forhold til annoncering måske ikke eksisterende.

Afstemning
Sagen vedtages med 26 stemmer for,
ingen stemmer imod og ingen blanke
stemmer.

Thomas/MFU forklarer, at tidligere
har mange af udlejningstiltagene været finansieret af boligselskabet - på
trods af, at det egentlig er afdelingen,
der har en udfordring, hvis boligerne

6. Eventuelt
Berit/38 2.S giver dirigenten cadeau
for at overholde tidsfristen for afstemninger på trods af et meget omfangsrigt møde.
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Se det udløser klapsalver!
Jakob/161B siger med henvisning til
et indlæg om fjernvarmepriser fra
Finn i »Midtpunktet«, at han var noget rystet over den varmeregning,
som Finn har. Derfor spørger Jakob,
om der er nogen i forsamlingen, som
bor i en stor lejlighed, der kan huske,
hvad de betaler a conto.
Der lyder tilkendegivelser på hhv.
1.375 kr. og omkring 800 kr. fra forsamlingen.
Maiken/Blokrådssekretær mener, at
Finns højtlydende regning kan skyldes, at han bevidst har sat sit a conto-beløb højt, så han er sikret at få
penge tilbage.
Camilla/Blok 34 siger, at de lægger
fælleslokale til kommende Åben Dør. I
den forbindelse vil de høre, hvem der
afholder udgiften til servering af kaffe
og kage.
Henrik/Strategiforum oplyser, at der
ikke er forplejning ved arrangemen-

tet. Der er indkøbt sandwich til arrangørerne, så kommune og politi
kan få en bid mad. Der plejer at blive
serveret kaffe og eventuelt en småkage.
Erik/Blok 16 siger, at kaffe og eventuel kage betaler blokken selv.
Henrik/Strategiforum siger til Camilla, at de selv bestemmer, hvad de vil
servere – ingenting er også fint.
Camilla/Blok 34 spørger, hvordan besøgende til Åben Dør kommer ind i
blokken.
Hans/Strategiforum svarer, at det er
blokken, der sørger for at åbne døren,
og så hjælper arrangørerne med at
stå i døren i det første stykke tid.
Anne/BOU opfordrer til, at man melder flere eventuelle idéer ind via udvalgets mailadresse.
Henrik/dirigent takker for god ro og
orden.


NÆSTE BLOK TIL BR-FU
Blokrådets Forretningsudvalg
Blok B har sæde i
Blokrådets Forretningsudvalg i perioden
01.09.2019 - 28.02.2021.
Hvis Blok B melder forfald, går turen
videre til Blok 26, som bedes forberede
sig på dette.

BR-MØDER 2019
to 3. jan.
| ti 7. maj
| ti 3. sep.
ti 5. feb.
| to 6. juni
| to 3. okt.
ti 5. mar.
| ti 2. juli
| ti 5. nov.
to 4. apr.
| aug mødefri | ti 3. dec.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
2 værelser i blok B.

Personlige henvendelser:
Mandag

1400 – 1800

Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat.
Leje sker gennem Ejendomskontoret.
Værelserne er møblerede, har dynetæpper
og hovedpuder; toilet med håndbruser.
Beskedent, men pænt.
Værelserne er røg- og dyrefri.

Telefoniske henvendelser:
Tirsdag og torsdag

1230 – 1330

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

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Beboerne kan træffe BR-FU i Servicecentralen mandag i ulige uger
1900 – 2000
(se datoer i kalenderen s. 21)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Oskar
10I
Kirsten
34F
Niels
112E
Asger
296A
Stig
218F
Jette
409D

Blok
C
11
21
36
A
41

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 16
01.06.20 – 30.11.21
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.

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:
Niels Jørn Nielsen
telefon 2688 9139
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Tyrkisk Forening
Nygårdterrasserne 207A
Formand: Abidin Amik

telefon: 2628 4458

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

telefon: 4495 4545
www.farumlaege.dk

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

OMSORGSTANDPLEJE
Nygårdterrasserne 209 A telefon: 7235 6000
Mail:
tandplejen@fuesoe.dk
PARKERING (ULOVLIG)
Mail:
drift@universparkering.dk
PRAKTISKE TIPS
 Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i
pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes med tilfældige mellemrum.
 Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.
 Der må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer i parkeringsarealerne.
 Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr.
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.
 Alle elevatorer i vestblokkene aktiveres
med nøglebrikken til egen blok.
 Tilladelse til opsætning af parabol fås hos
driftschefen i KAB.
 Tilladelse til hunde- og kattehold fås på
Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).
SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206A
Lejes ved henvendelse til Ejendomskontoret.
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Plads til 60 personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej,
køl/frys, komfur og
opvaskemaskine.
Musikanlæg kan lånes.
Pris weekend:
1.400 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).
Pris hverdage:
1.200 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

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

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

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

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER
Telefon:
72 16 43 96
i tidsrummet
08:00 – 22:00
TANDLÆGE
Nygårdterrasserne 233A telefon: 4495 4200
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk
TELEFONI (EVERCALL)
Support
telefon: 4440 4040
Telefontid:
ma - on 0900-1100 & 1400-1600
to
0900-1100 & 1600-1800
fr
0900-1100
Mail:
service@evercall.dk
Web:
www.evercall.dk

TV
YouSee telefon: 7070 4040
www.yousee.dk
Oplys anlægsnr. 820523

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

TV-pakker leveret af YouSee:
Oprettelse, pakkeskift,
fejlmelding eller flytning
399,- kr.
Opgradering til mellem- eller fuldpakke gratis
Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:

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

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

KALENDER FOR JUNI 2019
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1.
2.
3. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

4.
5. Grundlovsdag

UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING
i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
Paltholmterrasserne 11
telefon: 7268 4460
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23A
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 527 OG 528
MP 527 husstandsomdeles 29.05.19
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

6. BR-møde

19:00

SC

11. BOU

19:00

SC

12. FAU

16:30

SC

7.
8.
9. Pinsedag
10. 2. pinsedag

App-lancering ”Mig og min bolig”
13. Frist for MP 528
BU

18:00
19:00

SC
SC

14.
15.

1.700
Farum Midtpunkt

13.06.19 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 528, der udkommer 25.06.19.
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.

16.
17. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

18.
19. Fugletur

19:00

v/SC

20.
21.
22.
23. Sankthansfest

18:00-23:30

24.
25.
26.
27. Åben Dør

17:00-19:00

SC

28.
29.
30.
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