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MIDTPUNKTET 529

Indhold
Du må osse gerne komme, selv om du har boet her længe
Med kikkerten rundt om Farum Midtpunkt
Kom og få en snak med politiet, kommunen og Blokrådet
App lancering, dørtelefonskiltning, boligfordeling, el-delebil,
afløbsrens og – ikke mindst – nye hotspots
Seneste nyt om indre gangstrøg (se også hjemmesiden)
Strukturudvalget vil snakke husmøderegler
TMU undrer sig over varmeforbruget i juni i forhold til budgettet
Regnskaber, suppleringsvalg, nye medlemmer, flere medlemmer,
møde rykket, kaffe og kage i klubberne, huslejekonsekvensoverblik
Sankthansbilleder fra Børne- og Ungdomsudvalget
Sankthansbilleder fra Bladudvalget
Blokrådssag
Der skulle vandes mere i juni end i juli
Kom til festligt Åbent Hus
Opfordring til 'civil ulydighed'
Referat af Blokrådsmødet 2. juli 2019
Praktiske oplysninger

Velkomstmøde for nye beboere
Af Uddannelsesudvalget

Vi har hermed fornøjelsen at invitere til
velkomstmøde for nye beboere
onsdag den 18. september 2019, kl. 18:30-20:00

På mødet fortælles om
 Furesø Boligselskab, blokråd og husmøder
 Blokrådets sekretariat, udvalg og følgegrupper
 Hvordan du får indflydelse på, hvad huslejekronerne bruges til
 Driften og hvad den gør for os og hjælper os med

Velkomstmødet afholdes i
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Kom og mød din nye nabo og andre beboere i Farum Midtpunkt
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Fuglene over Farum Midtpunkt
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder (foto: Berit/BU)
Onsdag d. 19. juni var fugleinteresserede endnu en gang inviteret på tur rundt i
friarealerne i og omkring Farum Midtpunkt sammen med biolog Thomas Vikstrøm.

Med medbragte kikkerter betragtede deltagerne på helt nært hold 21 arter – dette
ud af den imponerende fugleartsliste i Farum Midtpunkt lydende på 120 arter.
Nedenfor fremgår, hvilke fugle der blev observeret på turen.
Art
Allike
Ringdue
Stær
Gråspurv
Skovspurv
Solsort
Gråkrage
Mursejler
Blåmejse
Gransanger
Bysvale
4

Observationer
50
30
21
20
10
10
5
5
4
4
2

Art
Husskade
Munk
Stormmåge
Grønirisk
Gærdesanger
Havesanger
Hættemåge
Musvit
Rødhals
Sølvmåge

Observationer
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1


ÅBEN DØR
D. 26. SEPTEMBER
KL. 17 -19
STED: SE OPSLAGSTAVLER I SEPTEMBER

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. 31. oktober
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
APP’EN ”MIG OG MIN BOLIG” LANCERES D. 28. AUGUST
Fra onsdag d. 28. august kan du bruge KABs nye app ’Mig og Min Bolig’. App’en
erstatter den gamle app ’Min Bolig’, så hvis du har den på din telefon, skal du
slette den og installere den nye.
App’en byder på en masse nye tiltag: den giver bl.a. mulighed for, at du kan
følge de opgaver, du melder ind til Ejendomskontoret,
Mere info følger på opslagstavler mv.
SKILTNING OM DØRTELEFONI
Skiltning om placering af dørtelefoner er nu opsat ved indgangspartier til gangstrøgene samt ved spindeltrapper i P-niveau.
NY FORDELING AF LEDIGE BOLIGER
Efter at en lovændring trådte i kraft d. 1. juni 2019, er der sket en ændring i,
hvordan ledige boliger fordeles. Det betyder, at flere boliger fremover vil gå til boligsøgende fra den eksterne venteliste, idet hver anden ledige bolig vil blive tilbudt
en ansøger fra den eksterne venteliste.
Med andre ord er det altså med lovændringen blevet lettere for boligsøgende, der
ikke allerede er lejere, at få tilbudt en af de skønne lejligheder i Farum Midtpunkt.
EL-DELEBILEN I FARUM MIDTPUNKT
Aftalen med firmaet Greenabout om el-delebilsordningen i Farum Midtpunkt er
ophørt, da firmaet ikke længere administrerer el-delebiler. Driften arbejder på at
få en ny aftale i stand.
RENS AF AFLØB PÅ TERRASSER
Det er vigtigt, at man jævnligt husker at rense afløbene på terrasserne. Når der
kommer store mængder af vand, skal afløbene være rene, så vandet kan løbe væk
fra terrassen. Brug ikke skarpe genstande, da de beskadiger underlaget. Af billederne fremgår det, hvordan du renser afløbene under ristene.

Fotos: Hans Laustsen – Løft ristene og rens renderne og afløbet
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HOTSPOTS I FARUM MIDTPUNKT
Det er nu muligt at tilgå wi-fi fra Aktivitetspladsen, fodboldbanen, hotelværelserne, vaskeriet og selskabslokalet. For at tilgå netværket, skal man gøre følgende:
1. Søg efter netværket ’Hotspot FM’
2. Bestil adgangskode ved at udfylde felterne (jf. billede 1)og tryk
[Send guest pass]

Billede 1

Billede 2

3. Indtast kodeord, som du har modtaget på mail eller sms (jf. billede 2)
4. Sæt flueben i den lille firkant under feltet, hvor du har indtastet kodeordet (jf.
billede 2)
5. Tryk [Go online] og du er på.
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af Bente Heltberg, KAB, projektleder
RENOVERING AF DE INDRE GANGSTRØG

Ny gulvbelægning og ny belysning i blok 11

Projektet er godt i gang.
I blok C, Paltholmterrasserne 2-12,
og i blok 11, Paltholmterrasserne 2434, er gulvarbejdet stort set afsluttet.
Tømreren starter arbejdet med ny belysning og lofter i blok C i midten af
august.
I blok 14, Paltholmterrasserne 54-64,
blok 15, Paltholmterrasserne 65-76,
og blok 16, Paltholmterrasserne 7787, er gulvarbejdet i gang.
Spærredage
Nogle af arbejdsprocesserne kræver,
at der ikke er færdsel på gangstrøgene. Derfor er der spærredage, hvor du
ikke kan færdes til og fra din bolig i
arbejdstiden fra kl. 8 – 16. Spærredagene varsles i god tid, før arbejdet
8

starter. Der vil være 5 spærredage for
hver bolig.
Under arbejdet har der desværre været flere beboere, som ikke respekterer spærredagene. Flere har gået gennem arbejdsområder på nystøbt beton, nylagte fliser og løstliggende armeringsjern.
Det skaber farlige situationer, og
samtidig ødelægges dele af entreprenørens arbejde, når der bliver gået på
klinker, der lige er lagt, eller på beton, der ikke er størknet endnu. Det
forsinker og fordyrer projektet.
Opfordring:
Respektér spærredagene!
Derfor er her en stor opfordring til at
respektere spærredage. Snak om det i
blokken og snak med din nabo.

Tidsplaner
Arbejdsperioden i hver blok er stadig,
som det er varslet – se »Midtpunktet«
527, side 10.
Arbejdet var planlagt til at ske i en
sammenhængende periode med gulvarbejde, loftsarbejde og malerarbejde.
Imidlertid har det vist sig, at mureren afslutter gulvarbejdet tidligere,
end det var forudsat i den oprindelige
tidsplan. Derfor vil der være en pause
i arbejdet, før tømreren kommer og
etablerer nye lofter og ny belysning,

og før maleren afslutter renoveringen.
Pausen betyder altså ikke, at arbejdet
er gået i stå.
Entreprenørerne arbejder videre med
planlægning og optimering af arbejdets udførelse, så der kan komme
ændringer til tidsplanerne.
Mere information
På hjemmesiden
http://www.farum-midtpunkt.dk/
Farum-Midtpunkt/Projekter/
Renovering-af-indre-gangstrøg.aspx
kan du læse mere om projektet.


Armeringsjern og ny beton
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Mødeagenda til Strukturudvalgsmøde
d. 5. september 2019 kl. 19 i Servicecentralen
Af Niels, Strukturudvalget
DEBATOPLÆG – HUSMØDEPARAGRAFFER
Grundlaget for en fortsættelse af deAfdelingsmødet, hvor hvert lejemål
batten om hvordan lejernes beboerhar 2 stemmer.
mæssige demokratiske rettigheder
I Farum Midtpunkt erstattes den opsikres findes i:
bygning med Blokrådet, hvor reglerne
BR debat se MP 526 s.10 og i BR rebestemmer, at en blok med 60 lejeferat se MP 527 s. 27
måls stemmeret erstattes med et
Vi har haft folketingsvalg, og ingen
Husmøde, hvor lejerne kan overdrage
opfatter det som unødvendigt, at
deres demokratiske ret ved at give 2
Danmarks Riges Grundlov og Valglovalgte BR repræsentanter et fælles
ven indeholder detaljeret regler og bemandat, baseret på enighed opnået
stemmelser for hele valgprocessen.
på det afholdte møde.
Det viste sig at kandidatopstillingsDet synes indlysende, at der skal tareglerne ikke havde taget højde for de
ges hensyn til den gældende lovgivdigitale muligheder, og derfor komning, om beboernes demokratiske retmer der supplerende bestemmelser.
tigheder i almene boliger, og at FaPå den måde værner vi om vort lands
rum Midtpunkt derfor har en forpligdemokrati.
tigelse til at formulere de nødvendige
Der er en demokrati-parallel mellem
regler og bestemmelser, således at vi
Folketingets repræsentanters kredskan dokumentere, at Farum Midtmandater og Blokrådets repræsenpunkts »Grundlov« og forretningsortanters husmødemandater, men i Faden overholder lovgivningen.
rum Midtpunkt er der enkelte BR reDet er den debat vi skal igennem for
præsentanter, der indtil nu har afvist
at finde en løsning, som kan anvenen egentlig regelskrivning, der fastdes som retningslinje for hver enkelt
lægger hvordan Husmødet adminibloks husmødekompetencer.
strerer det demokratiske mandat, de
er pålagt i henhold til lovgivningen for
Med venlig hilsen Niels Kjerulff
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I JUNI OG JULI
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2019
Forventet

Aktuelt

2018

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 31. juli 2019:
Fjernvarmeudgift: 8.215.900 kr.
Opkrævet aconto: 8.618.241 kr.
Overskud:
402.341 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Månedens forbrug:
Forbrug i juni
Budget i juni
Merforbrug i juni

882 MWh
731 MWh
151 MWh

Forbrug i juli
Budget i juli
Besparelse i juli

606 MWh
612 MWh
6 MWh

Samlet forbrug pr. ultimo juli:
Forbrug januar-juli
13.465 MWh
Budget januar-juli
14.283 MWh
Besparelse
818 MWh
De 2 sommermåneder bød på klassisk
dansk sommervejr – vekslende mellem
perioder med sol, perioder med regn,
perioder med torden og skybrud samt

et par perioder med hedebølge af kortere varighed.
Juni var gennemgående ret lun med
en middeltemperatur på 17,6°, hvilket
er 2,6° over normalen på 15°.
Juli startede temmelig køligt, men
endte dog med en middeltemperatur
stort set på normalen for måneden på
18,1° (DMI)
Derfor kan det undre at forbruget i
juni ligger så højt over budgettet, som
tilfældet er. Vi har i skrivende stund
ikke fundet en god forklaring på dette,
men der arbejdes på sagen.
Samlet set for perioden januar-juli har
vi stadig en besparelse, nu på 5,7 % i
forhold til budgettet.
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
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.
Det er vigtigt, at regnskab og husmødereferat
indsendes senest ved deadline, da kontoen ellers vil blive lukket.
SUPPLERINGSVALG TIL ØKONOMIUDVALGET
På Blokrådsmødet i juli blev der valgt 2 medlemmer til Økonomiudvalget. Der er
endnu en ledig plads, hvorfor der afholdes suppleringsvalg ved blokrådsmødet d.
3. oktober.
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. 12. september kl. 18 (afleveringsfrist til Midtpunktet 530).
Aflevering kan ske til Sekretariatet
(i brevkassen eller via mail til blokraad@farum-midtpunkt.dk
eller til Bladudvalget (bladudvalg@farum-midtpunkt.dk)
NYE MEDLEMMER I BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Den 1. september indtræder Pia/20D fra Blok B i Blokrådets Forretningsudvalg.
Pia griber stafetten efter Stig/218F fra Blok 18.
Da nuværende medlem Jette/409D fra Blok 41 fraflytter Farum Midtpunkt, overtager Minga/401F fra Blok 41 pladsen i den resterende periode.
Herfra lyder en stor tak til både Stig og Jette for deres store indsats og gode bidrag i Forretningsudvalget Vi ser frem til at byde både Pia og Minga velkommen.
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KUNSTUDVALGET SØGER MEDLEMMER
Vi søger et par nye medlemmer til kunstudvalget.
Synes du det kunne være interessant at være med til at udvælge den kunst, der
skal pryde væggene i Servicecentralen?
Så skriv en mail til kunstudvalg@farum-midtpunkt.dk, eller ring til Kirsten på
tlf.. 2991 5122.
UDDANNELSESUDVALGET SØGER FLERE MEDLEMMER
Uddannelsesudvalget består p.t. af tre medlemmer (Charlotte, Hans og Berit),
men vi ku’ godt tænke os, at flere ville være med til at sørge for, at vores beboerdemokrater får tilbudt relevant uddannelse inden for den almene sektor.
Har du lyst til at være med, så kontakt udvalget via mail til
uddannelsesudvalg@farum-midtpunkt.dk.
BR-MØDE I JANUAR 2020 RYKKET
Foranlediget af den tidligere debat om placering af blokrådsmøder, hvor det blev
aftalt, at blokrådsmødet i januar skulle falde så sent som muligt i måneden, er
mødet i januar 2020 rykket fra d. 2. januar til d. 7. januar.

NØRKLERNE
OG SENIORKLUBBEN
I forbindelse med Åbent Hus i Farum Midtpunkt
lørdag d. 7. september 2019 kl. 10-13
holder klubberne åbent hus i samme tidsrum på
adressen Nygårdterrasserne 215 A
Der serveres kaffe og kage.
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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Sankthansfesten i Farum Midtpunkt
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder (fotos: Børne- og Ungdomsudvalget)
Selvom sommeren nu synger på sidste vers, skal I ikke snydes for lidt stemningsbilleder fra årets sankthansfest. Festen var populær – ikke mindst blandt børnene, som gav den gas på Aktivitetspladsen, hvor Børne- og Ungdomsudvalget havde rigget an til festivitas.
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Mer’ sankthansfest
Af Pia og Berit, Bladudvalget
Bladudvalget var osse ude med kameraerne. Pia var mest ved børnefesten på Aktivitetspladsen – Berit mest omkring bålet på Stenalderpladsen.


Foto: Pia – Så er der er gjort klar til fest

Foto: Pia – Der poppes ved "børnebålet"

Foto: Pia – Produktionen af heksehatte er i fuld gang
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Foto: Berit – Fossilsnegl, bål og beboere på Stenalderpladsen

Foto: Berit – En af heksene
kom vist ikke afsted til Bloksbjerg

Foto: Berit – Tre trætte hekse
på vej hjem i en Christianiacykel
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BLOKRÅDSSAGER

BR-sag 529.a:
Gulve på blokkenes repos’er
Forslagsstiller: Blok 21
Løsningen er fundet
Driftsleder Palle Rye har hjulpet blok
21 med at finde den rigtige løsning til
en ny gulvbelægning på reposerne til
D, E og F lejemålene. Løsningen sikrer et synsmæssigt ligeværdigt udtryk
til gangstrøgets nye keramiske flisebelægning.
Vi kan få:
 Noraplan valua planks,
 enkeltfliser med stk. mål 610 x
205 mm,
 lægges i et synligt mønster,
18

BR-MØDE 529

 udført i en præget grålig farve,
lidt mørkere end gangstrøgets
nye fliser,
 betonkant males i samme farve.
Fordele
 Nem vedligeholdelse
 Top renoveringsvenligt
 Minimalt materialespild
 Lang holdbarhed
 Gummi baseret kunstmateriale.
Prisniveauet er det samme som den
gulvbelægning, det tidligere boligudvalg egenhændigt valgte i kvarterfarven (som vejskilte og gavldør), lagt i
hele baner.

BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 529

Fakta
Fabrikant og materiale er tidligere
valgt som den bedst mulige løsning til
reposernes gulve; det er kun udformning og farvevalg der er ændret. Bebyggelsen vil ændre karakter, og der
sker et kvalitetsløft. De indre gangstrøg får ny keramisk flisebelægning
på gulv, ny loftsbeklædning, ny belysning og nye gavldørspartier, og
spindeltrapperummene får ny vægbeklædning og belysning.
Nu med 7 års forsinkelse, kan
Blokrådet ved at vedtage denne BRsag fastlægge en tidssvarende standard for en ny gulvbelægning på reposerne.
Et vigtigt valg i den buket, der får
nye lejere til at vælge FM.
Planen er, at reposernes gulve udskiftes i takt med, at Indre Gangstrøg
projektet færdiggøres.
Drop ideen om at alt skal være som i
”gamle” dage, se frem og bak op om
denne BR-sag.
Huslejekonsekvenser:
Ingen, betales af værende driftsbudget.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at den fremtidige
gulvbelægning på blokkenes reposer
ved udskiftning udføres i henhold til
ovenstående.
P.S. Gulvprøve kan ses i Servicecentralen i ejendomskontorets
åbningstid.

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. juli 2019
Samlet forbrug for hele Midtpunktet:
2019:
2018:
3
Jan 14.260 m
14.384 m3
Feb 12.292 m3
12.067 m3
3
Mar 14.384 m
13.082 m3
Apr 14.100 m3
14.310 m3
3
Maj 14.694 m
12.896 m3
3
Jun 14.160 m
13.890 m3
Jul 13.082 m3
13.547 m3
Gennemsnit pr. døgn:
2019:
Jan 460 m3
Feb 464 m3
Mar 464 m3
Apr 470 m3
Maj 474 m3
Jun 472 m3
Jul 422 m3

2018:
466 m3
447 m3
422 m3
477 m3
416 m3
463 m3
437 m3

Samlet set er forbruget 2,1 % højere end
i samme periode sidste år.
I forhold til samme periode i referenceåret 2007 er besparelsen på ca. 30 %
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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Om varmepriser og indre gangstrøg
Af Finn, 275E
Varmepriser
I forbindelse med »Midtpunktet« 525 og
527 har der været forespørgsel om de
stigende varmepriser. Vi stiger i Farum
uforholdsmæssig meget. I Værløse stiger varmeprisen årligt til 12.000,- kr. –
i Farum stiger vi til 15.000,- kr. for en
standardbolig. Det er tilsyneladende
15% over landsgennemsnittet. Det er,
desværre, nu blevet den samme kommune, men vi burde da have de samme
varmepriser. Et er at de i Værløse har
haft lavere kommuneskat, ca. 2% pga.
daværende borgmester Brixtoftes tiltag,
bl.a. cykelskulpturen, der NU er flyttet
til Værløse og vi har en sej kamp for at
få den hjem, hvor den hører hjemme,
nemlig i Farum, hvor vi har betalt for
den (sidespring).
Jeg vil fremover have en månedlig opdatering om, hvorledes det går med
priserne for varme i Farum Midtpunkt,
da det tilsyneladende blot bliver ”glemt”
som så meget andet. Det kan være
TMU, FF (Farum Fjernvarme) eller et af
de andre udvalg der har kendskab til
sagen.

Indre gangstrøg
I »Midtpunktet« for juni, nummer 527
var der et indlæg fra Michael 32A ang.
”146 kroner i vindueskarmen til beboerklagenævnet”.
Det kan jeg tilslutte mig, da jeg ellers
hidser mig op til blokrådsmødet. Det er
dybt godnat med renovering af indre
gangstrøg. Forslaget har været forkastet de første 2 gange, men blev desværre vedtaget 3. gang. Jeg føler det
som om, at forslagsstillerne blot bliver
ved indtil de får forslaget gennemført.
DVS at 3% bestemmer over 100%, der
faktisk bor i Farum Midtpunkt. Man
kan så bare møde op siges det, men
hvem har tid eller gider det, når de 3%
bestemmer ALT.
22

De siger at vi i blokken skal indsamle
cyklerne, barnevognene, klapvognene
og anhængerne, hvem siger vi skal?
Jeg vil appellere til en form for
CIVIL ULYDIGHED!
Vi har i vores blok den 27/6 stående
50-51 cykler, 3 klapvogne samt en anhænger. Jeg går ud fra det er det samme i andre blokke. Desuden er der de
cykler m.m. der står i cykelrummene,
hvor væggene skal rives ned, hvor f…
skal de stilles hen. De cykler er der nogen der bruger hver dag.
Hvis man fjerner mine ting, melder jeg
det til politiet som tyveri, Der tager sagerne i gennemsnit over 300 dage, så
måske kan man udsætte sagen indtil
tyven er fundet?
Tilsyneladende bliver adgangen til
hjemmet nu også blokeret? Jeg går ud
hver dag på forskellige tider og nægter
at lade mig blokere. Jeg betaler faktisk
over 11.000,- kroner hver måned for
uhindret adgang til min bolig. Hvad
med de der har natarbejde og sover lidt
om dagen. Jeg kan da ikke forestille
mig at denne ”forestilling” foregår lydløst.
Endelig siger Bente Heltberg, projektleder i KAB, at hvis der står cykler, barnevogne klapvogne og anhængere tilbage, vil disse blive ”fjernet af driften
efter gældende regler”. Hvad går disse
regler ud på?
CIVIL ULYDIGHED – som de nu gør i
Hong Kong, vil være svaret.
Fordi man har dummet sig kan man
vel lave dumheden god igen og ændre
beslutningen. I stedet bruge pengene
på at spare på varmen, med de tiltag
der nu er, så jeg også kan spare på
varmeregningen.


REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 528 2. JULI 2019

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra juni 2019
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Valg til Økonomiudvalget
27/0/0)
b. Solceller – Forundersøgelse
c. Nedlæggelse af Bolignetudvalget
6. Eventuelt

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

(afstemning:)
(Hans: 26/0/1, Jakob:
(UF: 15/13/0)
(Trukket)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Else Marie
Tove
Leif
B
Pia
C
Oskar
11
Kirsten
Steffen
12
Morten
og 13 Hans
14
Cirkeline
Lis
15
Per
16
Erik
21
Niels

Adresse
202B
201G
2016B
20D
10I

80F
112E

Blok Navn
25
Inge
Marie-Louise
26
Jakob
Casper
33
Janine
34
Finn
Camilla
36
Asger
Michael
41
Uffe
Rie
42
Randi
Jørgen
43
Henrik

Adresse
155C
148A
161B
163F
258F
275E
268F
296A
294D
407A
408F
410F
410F
428D

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Ingen

BR-FU har medbragt en mikrofon til
mødet. Den skal bruges af alle, der
ønsker ordet. Dette fordi der er flere,
der har påtalt, at man ikke kunne høre
hvad der blev sagt ved møderne.
1. Godkendelse af dirigent
Henrik/428D godkendes som dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

be-

3. Godkendelse af
referat fra juni 2019
Referatet godkendes uden bemærkninger.
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4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen.
4.b Ejendomskontoret
Henrik/dirigent oplyser, at driften ikke er til stede ved dette møde. Maiken
vil kort fremlægge de to punkter, der
er fra Ejendomskontoret:
Åbningstid over sommeren
Ejendomskontorets åbningstider for
personlige henvendelser er ændret i
perioden d. 8. juli til d. 2. august. I
denne periode vil der være åbent kl. 8
– 10 (mandag, tirsdag, torsdag og fredag).
Lancering af ny app
”Mig og Min Bolig”
Datoen for lanceringen af den nye
app er nu fastlagt til d. 28. august.
Den tidligere omtalte chokoladekampagne vil køre fra ovenstående dato
og indtil d. 11. september. Alle beboere bliver informeret via brev og diverse kampagnemateriale.
4.c Blokrådets Forretningsudvalg
BR-møde i januar 2020 rykket
Foranlediget af tidligere debat om
placering af blokrådsmøder, hvor det
blev aftalt, at mødet i januar skulle
falde så sent som muligt, er mødet i
januar 2020 rykket fra d. 2. januar til
d. 7. januar.
Evaluering af Sankthans
Årets sankthansfest er netop afholdt.
Fra dem, der tog sig af salg af drikkevarer er der kommet tilbagemeldinger
om, at arrangementet måske skal
gentænkes, da voksenarrangementet
er meget lidt besøgt indtil kl. 21, hvor
Børne- og Ungdomsudvalgets arrangement slutter. Vi vil foreslå, at der
nedsættes et sankthansudvalg, som
kan stå for planlægningen og afholdelse af arrangementet. For at dette
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kan blive en realitet, kræver det selvfølgelig, at der er nogle, der har lyst
til at indtræde i sådan et udvalg. Hvis
du kunne være interesseret i at deltage, så giv os gerne en melding om
dette. Vi påtænker, at rejse en blokrådssag om nedsættelse af udvalget
indenfor nærmeste fremtid.
Berit/38 2.S siger, at hun er klar
over, at baren ikke var så besøgt i
starten af arrangementet. Hun spørger, om grillene var velbesøgt? Efter
at hun bliver oplyst om, at der var 5
spisende gæster, mener hun, det er
en god idé, at arrangementet gentænkes.
Punkterede biler
Nogle oplever at deres biler er punkteret – måske skyldes det søm, der er
tabt af håndværkere – måske skyldes
det drengestreger. Kontakt Michael
Madsen og Ejendomskontoret, hvis I
oplever dette.
Nyt medlem til BR-FU
pr. 1. september
Den 1. september indtræder Pia/20D
fra Blok B i Forretningsudvalget – vi
ser frem til at byde Pia velkommen.
Samtidig takker vi Stig/218F fra Blok
A for det gode samarbejde gennem de
sidste 18 måneder.
Sekretariatet og BR-FU
holder sommerferie
Vi går på ferie d. 8. juli og er tilbage
d. 5. august. I denne periode vil der
ikke blive besvaret mails. Man kan
kontakte de enkelte udvalg via deres
mailadresser, hvis man har spørgsmål rettet til dem.
Alle ønskes en god og varm sommer

Suppleringsvalg til
Økonomiudvalget
Der er 3 pladser i Økonomiudvalget,
men der er kun indkommet 2 kandi-

daturer. Det betyder, at der skal afholdes suppleringsvalg. For at alle
kan få mulighed for at indgive deres
kandidatur, vil der i kommende Midtpunkt (529) blive gjort opmærksom
på, at deadline for indgivelse af kandidatur til den ledige plads er 12.
september. Suppleringsvalg vil således blive afholdt på blokrådsmøde
530 torsdag d. 3. oktober.
4.d Andre udvalg
Henrik/dirigent oplyser, at der er nogle spørgsmål fra Blok 14 til indre
gangstrøgsprojektet – de tages under
eventuelt.
5. Blokrådssager
BR-sag 528.a:
Valg til Økonomiudvalget
Jørgen/410F og medlem af det nuværende ØU vil gerne vide, hvad det er,
ØU har tænkt sig at lave? Der er
uoverensstemmelse mellem opgavebeskrivelsen i Blokrådets Forretningsorden og i kommissoriet, og derfor vil Jørgen gerne høre, hvilken af
opgavebeskrivelserne man har tænkt
sig at efterleve? Det, ØU skal, er ifølge
kommissoriet at holde øje med Børneog Ungdomsudvalgets penge – og ikke
andet. Eftersom Forretningsordenen
rangerer højere end udvalgskommissorier, så må det vel vær den man
skal følge.
Erik/80F svarer, at der jo også er
mange andre udvalg, der bruger penge – herunder Markedsføringsudvalget, som han selv er medlem af. Hvis
de bruger penge i udvalget, så skal
det selvfølgelig også tjekkes. Ved
sankthansfesten er der også tilknyttet
midler, som ØU ligeledes skal se på.
Der kan være mange udvalg, som disponerer over penge.
Jørgen/410F er enig med Erik – sådan troede han også, det var. Men det
viser sig, at alle de penge, som vare-

tages gennem KABs system, kontrollerer udvalget ikke. Jørgen fremhæver, at hvis man skal gå ud fra hhv.
Forretningsordenens og kommissoriets rangering i den demokratiske
struktur, så bør der foretages valg
efter Forretningsordenen. Han opfordrer til, at man får ændret teksten i
Forretningsordenen inden suppleringsvalget i oktober. Han mener ikke, det kan lade sig gøre at afholde
valg, efter det der er fremført i den
aktuelle blokrådssag.
Maiken/Blokrådssekretariatet husker,
at Forretningsudvalget efter godkendelse af ØUs kommissorium havde en
kort debat om, at det burde have
fremgået af blokrådssagen med kommissoriet, at vedtagelse af sagen ville
medføre en revidering af § 14 i Forretningsordenen, idet deres arbejdsopgaver i kommissoriet er beskrevet
anderledes end i Forretningsordenen.
Det skal selvfølgelig tilpasses i Forretningsordenen, men på det tidspunkt, hvor kommissoriet blev godkendt, var forretningsordenen lige
blevet revideret, og proceduren er, at
man samler lidt sammen, så den bliver revideret og genoptrykt ca. en
gang årligt. Hun oplyser, at det står
på FUs aktionslog, så det kommer
med i næste revidering.
Jørgen/410F mener stadig ikke at
have fået svar på sit spørgsmål. Hvilke af de to dokumenter – Forretningsordenen eller kommissoriet –
skal ØU følge?
Henrik/dirigent siger, at det der skal
stemmes om er valg til Økonomiudvalget.
Jakob/ØU hæfter sig ved, at kommissoriet er det nyeste godkendte dokument, så det er opgavebeskrivelsen i
dette, der er gældende. Det er Forretningsordenen, der ikke helt følger
med.
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Henrik/dirigent spørger de to kandidater Hans/38 2.R og Jakob/161B,
om de har noget at tilføje til deres
kandidatur, inden der gås til afstemning. Dette er ikke tilfældet.
Afstemning
Hans vælges med 26 stemmer for,
ingen stemmer imod og 1 blank
stemme.
Jakob vælges med 27 stemmer for,
ingen stemmer imod og ingen blanke
stemmer.
BR-sag 528.b:
Solceller – Forundersøgelse
Udsættelsesforslag
til 528.b fra Blok 21
Blok 21 besluttede på vort husmøde
den 27. juni 2019 at indsende et udsættelsesforslag til sagen om Solceller
Forundersøgelse, idet der er tiltrådt
en ny regering, hvor regeringsgrundlaget har vægtet KLIMA-spørgsmålet
øverst.
Da netop tidligere forventede lovmæssige lempelser ikke er gennemført, vil det være muligt, at det sker
nu, således at det almene boligbyggeri bliver en del af klimapolitikken.
Det kan betyde, at den 320 t.kr.
dyre analyse fra 2016 vil kunne danne grundlag for, at solcelleprojektet
kan genoptages.
Opfordringen er derfor ”klap nu hesten” og se hvad der sker. Selv 100
t.kr. fra et budget er ikke gratis, hver
en brugt krone påvirker huslejen.
Udsættelsessagen har ingen negative
økonomiske konsekvenser.
Afstemningstema:
Blokrådet godkender udsættelsesforslaget i henhold til ovenstående begrundelser.
Henrik/dirigent siger, at der er indkommet et udsættelsesforslag til sagen. For en god ordens skyld, hører
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han, om Teknik- og Miljøudvalget
(TMU) har nogen kommentarer til sagen.
Morten/TMU fortæller, at formålet
med at få lavet forundersøgelsen er at
få et kvalificeret grundlag for den videre behandling af sagen. I TMU er
der både idéer og tvivl, så for at kunne fremlægge et kvalificeret oplæg til
Blokrådet er de nødt til at få lavet en
forundersøgelse. Morten undrer sig
lidt over Blok 21s udsættelsesforslag,
idet Niels er fra Blok 21. Han sidder
også i TMU, hvor de var enige om at
forelægge sagen – måske er Niels blevet nedstemt af husmødet?
Niels/Blok 21 svarer, at det faktisk
var husmødet, der foreslog at afvente
sagen, men han er faktisk enig i deres betragtninger og støtter derfor op
om udsættelsesforslaget.
Camilla/Blok 34 siger, at de egentlig
er positive overfor idéen om solceller.
Nogle beboere kunne dog oplyse, at
der tidligere har været barrierer i forhold til at få et solcelleprojekt gennemført, og derfor er de bekymret for,
at en ny forundersøgelse ikke vil
kunne tilvejebringe ny information.
Det de har fået med af mandat er, at
der skulle fremkomme ny information, for at de ville stemme for.
Cirkeline/Blok 14 vil gerne vide, hvad
det er, der har ændret sig siden blokrådsmødet i marts 2016, hvor sagen
om solceller blev afvist på baggrund
af en undersøgelse, der viste, at det
økonomisk ikke kunne betale sig at
opføre solcelleanlæg?
Hans/TMU svarer, at undersøgelsen,
der blev lavet i 2016, dækkede over et
forsøg på at lave et anlæg på ét eller
to tage i Farum Midtpunkt, og at man
derfra skulle fordele strømmen ud til
samtlige lejligheder. Der var en del
forhindringer i forhold til dette – her-

under det lovgivningsregulerede krav
om, at en stor bebyggelse som Farum
Midtpunkt ikke blot må have én indgangsmåler, og det var netop forudsætningen for det tidligere projekt. I
Farum Midtpunkt er der fem hovedmålere – dem må man ikke måle på
samtidig, og man må heller ikke
sammenlægge tallene fra dem (jf. virtuel måling).
Ligeledes er forudsætningen for selv
at producere el, at dette kan foregå,
uden at man vil skulle betale afgift til
staten (jf. nettoafregning). Størstedelen af prisen på en kwh består netop
af denne afgift. Derfor er denne mulighed søgt forhindret fra politisk
side, da det betyder færre penge i
statskassen. Den daværende regering
havde meldt ud, at denne lovgivning
ville blive lavet om, og derfor troede
man, det ville blive en mulighed,
hvorfor man opstartede undersøgelserne på daværende tidspunkt.
Hans undrer sig over, at Blok 21
tror, at det vil blive en mulighed nu,
eftersom mange af de, der sidder i
den nuværende regering er de samme
som i den på daværende tidspunkt.
aDen forundersøgelse, man ønsker
lavet nu, er baseret på et anlæg, hvor
der etableres solceller på hver enkelt
blok. Det er lavet andet steds, og det
kan lade sig gøre, så der er måske en
mulighed for, at man kan nå igennem
med dette. Solceller på den enkelte
blok ville i så fald levere strøm til netop den specifikke blok. TMU har en
formodning om, at disse anlæg vil blive dyrere end ét samlet anlæg. Det
betyder også, at det skal undersøges,
hvad det vil have af økonomiske konsekvenser for garantien på tagene.
Der er mange elementer, der skal
medregnes, og derfor er de nødt til at
lave en forundersøgelse for at finde
ud af, om det overhovedet er rentabelt. Dette er altså nødvendigt for at
finde ud af, om der skal arbejdes vi-

dere med solceller. Det er en generel
holdning i TMU, at det skal kunne
betale sig.
Jørgen/410F synes, det er en god ide,
at muligheden for solceller bliver undersøgt – også betragtet ud fra et ikke-økonomisk perspektiv. Jørgen er
egentlig tilfreds med Hans’ redegørelse for, hvorfor et nyt projekt er en
mulighed – han ville dog have foretrukket, at det havde været forklaret i
sagen. Jørgen påtaler, at der i sagen
nævnes, at der er afsat 170.000 kr. i
TMUs budget. I indeværende budgetår, som startede 1/7-2019 er der afsat 0 kr. Det betyder, at såfremt sagen vedtages, så medfører det en
budgetoverskridelse på 100.000 kr.
Henrik/dirigent siger, at han i sin forberedelse til mødet også har bemærket det af Jørgen anførte vedr. økonomien. Han forklarer, at så vidt han
har forstået, så er pengene fra sidste
budgetår reserveret til indeværende
budgetår.
Maiken/blokrådssekretariatet supplerer, at hun har forhørt sig ved Bettina
om dette. Det er noget man gør, når
projektet er startet op i det budgetår,
hvor pengene er afsat.
Jørgen/410F svarer, at det betyder,
at man reserverer penge uden at
spørge Blokrådet. Dvs. at alle udvalg
kan reservere deres penge – det betyder jo, at de udgiftsføres i regnskabsåret som slutter nu – hvor lander det
regnskab henne?
Casper/163F siger med reference til
teksten i blokrådssagen, at der står,
at pengene er til rådgivende ingeniører – han vil gerne vide mere specifikt, hvad det er, der skal undersøges.
Er det vægtmålinger, forbrugsmålinger – eller hvad?
Casper mener, at den nye regering
vil gøre tingene anderledes end den
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forrige. Det betyder, at der er en masse ting, der bliver ændret – herunder
priserne på el, som vil falde markant,
fordi der ikke er nogen, der tør investere i det. Derfor mener han ikke, at
Farum Midtpunkt kan satse på strøm
fra solceller. Casper fortæller, at han
kommer lige fra Ørsted, hvor de har
aflyst projekter for 250 mio. kr. – bl.a.
fordi diverse subsidier er blevet fjernet. Han mener, at man skal være
meget forsigtig med at igangsætte
projektet, da han er overbevist om, at
det bliver en underskudsforretning.
Erik/80F svarer først henvendt til
Jørgen, at der ikke er noget problem i
at reservere penge i et budgetår. Det
medfører ikke, at den afsætning som
man udgiftsfører ikke kan indtægtsføres, og derefter senere hen, når pengene bliver brugt bliver udgiftsført
igen. Det er ikke noget problem, så
længe budgettet viser, at pengene er
flyttet – det er regnskabsteknisk korrekt.
I forhold til det forslåede projekt, så
vides det ikke endnu, om man kan få
afgiftsfrihed – uden denne vil projektet være urentabelt. Men hvis solcelleanlæggene på de enkelte blokke kan
forsyne blokkene, og der ikke skal
betales hverken afgift til staten eller
transportudgifter, så er spørgsmålet,
hvad anlægget koster, og hvorvidt
man kan bruge den strøm, der produceres. Erik kunne godt tænke sig
at vide, om lagringskapacitet af strøm
også er tænkt ind – det fremgår ikke
af sagen. Der er også en mulighed for,
at der kan sættes varmevekslere op
på tagene – er det noget TMU har
tænkt på?
Camilla/Blok 34 siger, at hvis hun
skal være tro overfor sit husmøde, så
er hun tilhænger af Blok 21s forslag
om udsættelse. Sagen er blevet foreslået, inden man var bekendt med
regeringens 70 % målsætning.
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Janine/258F tror, at de fleste går ind
for grøn energi. Hun synes, at man i
denne drøftelse går ind i petitesser,
som man ikke har forstand på, og det
er vel netop derfor, man beder professionelle om at lave en undersøgelse.
Hun er uforstående overfor, hvis man
i så stort et boligkompleks som Farum Midtpunkt ikke kan lave grøn
energi. Vi har brug for et kvalificeret
grundlag for at kunne træffe en beslutning.
Casper/163F siger, at han taler ud
fra et godt fagligt grundlag. I de seneste år har han arbejdet med grøn
energi. Han fortæller, at oplagring af
energi ikke er langt nok fremme i udviklingen til, at det er brugbart. Varmevekslere på tagene er heller ikke
en mulighed, da det kræver diverse
foranstaltninger på tagene – det bliver
dyrt, og det kan ikke betale sig! Han
mener, man skal se på andre løsninger, hvis man skal se på grøn energi.
Regeringens klimamål kan ikke lade
sig gøre – der er allerede lavet udregninger på, at det kommer til at koste
samfundet over 50 mia. kr.
Henrik/dirigent minder om, at det
man skal forholde sig til nu er, om
man skal have lavet en forundersøgelse nu, eller om den skal udsættes.
Det er ikke en debat om, hvorvidt
man skal have solceller, vindmøller
eller andet.
Hans/TMU er enig med Henrik. Han
forklarer, at undersøgelsen skal klarlægge forbruget. I den første undersøgelse blev der også målt på forbruget,
men man får ikke et firma til at arbejde videre med et andet firmas data. Der skal også laves analyser af
tagene og overslag på priser.
Hans siger desuden, at deres konsulent også har ytret, at batterier til
lagring ikke er gode nok endnu. I udvalget hælder de til, at man i et even-

tuelt kommende projekt forbereder
anlægget på, at det vil kunne tilsluttes batterier.
Hans nævner, at hele Folketinget
stort set har vedtaget, at man satser
på vindmølleenergi – det ligger i den
plan, der blev vedtaget for et par år
siden, hvor de radikale også stemte
for. Han har derfor meget svært ved
at se, hvorfor det skulle ændre sig,
men han håber det. Ligesom andre
nærer han også selv en bekymring, og
netop derfor synes han, der skal laves
en undersøgelse.
Camilla/Blok 34 siger, at de er store
tilhængere af vedvarende energi. Hvis
det skal være, er de også tilhængere
af en forundersøgelse. Personligt vil
hun gerne vide mere om det rådgivende firma og deres tidligere projekter. Camilla ved en del om, at det har
betydning for et sådan firma, hvad
man bestiller dem til at gøre – de laver det arbejde, de er bestilt til. Hvis
der er brug for at reformulere dette,
så synes hun, at man skal overveje,
om der er brug for det, inden man
sætter noget i gang.

sættelsesforslaget vedtages bortfalder
den oprindelige blokrådssag.
Afstemning
Udsættelsesforslaget vedtages med 15
stemmer for, 13 stemmer imod og ingen blanke stemmer.
BR-sag 528.c:
Nedlæggelse af Bolignetudvalget
Jette/BR-FU oplyser, at det i blokrådsregi er blevet aftalt, at udvalgene
skulle indlevere kommissorier, og at
man ville forsøge at ensrette dem ved
at sætte en skabelon op, som kommissorierne kunne udarbejdes efter.
Bolignetudvalget er blevet rykket op
til flere gange for dette, og de har ikke
reageret
på
Forretningsudvalgets
henvendelser. På flere blokrådsmøder
har det været forelagt, at såfremt udvalgene ikke indleverede deres kommissorier til den angivne deadline, så
ville de blive nedlagt. Med denne begrundelse fremsættes sagen.

Casper/163F svarer, at hans viden er
faglig. Han arbejder i Ørsted – Green
Way Solution, hvor han beskæftiger
sig med grøn energi.

Maiken/Blokrådssekretariatet
kommenterer, at da Forretningsudvalget
startede processen for omkring 2 år
siden, lavede de en skabelon, som
blev sendt ud til udvalgene. Proceduren blev, at FU kiggede kommissorierne igennem og gav nogle overordnede tilbagemeldinger. Maiken præciserer, at Bolignetudvalget ved første
henvendelse indgav deres kommissorium, men efter det blev sendt retur
til dem igen med kommentarer, har
de ikke svaret på henvendelser fra
FU.

Henrik/dirigent konstaterer, at der
ikke er flere spørgsmål. Forsamlingen
sendes til summepause, inden der
stemmes om udsættelsesforslaget.
Der er nu 28 stemmeberettigede.
Henrik gør opmærksom på, at udsættelsesforslag vedtages med ⅓ af
stemmerne, hvorfor forslaget vedtages, såfremt 10 stemmer for. Hvis ud-

Camilla/268F fortæller, at hun først
er tilflyttet i december, men hun har
hørt på vandrørene, at Bolignetudvalget gennem tiden har gjort et rigtig
stort stykke arbejde. Hun synes, det
er vigtigt, at man er opmærksom på
at takke dem for dette. Camilla vil ikke kommentere på den kommunikation eller mangel på samme, der har

Janine/258F siger, at hun har sympati for Caspers erfaring, men hun
mener stadig, at der skal professionel
assistance til at skabe grundlaget for
en kvalificeret beslutning. Hun bakker ikke op om udsættelsesforslaget.
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været, men hun har ladet sig fortælle,
at der åbenbart er to oplevelser af
kommunikationen.
Cirkeline/Blok 14 fortæller, at de i går
havde en repræsentant ude fra følgegruppen, som også sidder i BR-FU,
der sagde, at sagen ville blive trukket,
så de ikke behøvede at tage stilling til
det. De har derfor ikke rigtig behandlet det, men de kunne godt tænke sig
at vide, hvem der skal overtage, hvis
udvalget nedlægges? Hvem ringer til
Parknet, når nettet er nede, og hvem
skriver på Facebook?
Berit/38 2.S og tidligere medlem af
BR-FU fortæller, at hun sad i FU da
Bolignetudvalgets kommissorium blev
indleveret efter første skabelon. Det
var ikke til at finde ud af, hvad der
var tekniske forklaringer, og hvad der
var kommissorium. Det var grunden
til, at det blev sendt tilbage til Bolignetudvalget. FU bad dem om at holde
tekniske forklaringer ude af kommissoriet. Herefter har Bolignetudvalget
ikke svaret på henvendelser fra FU.
Berit siger, at de fleste af Bolignetudvalgets tidligere opgaver nu varetages
af driften. Hun er enig med Camilla i,
at Blokrådet skylder Bolignetudvalget
en stor takt for det arbejde, de har
udført.
Casper/163F er forundret over sagen
– hvad skal der ske? Han ser det som
et konfrontatorisk angreb fra Forretningsudvalgets side – á la ”hvis I ikke
gør, som vi siger, så nedlægger vi jer.”
Før det kan blive nedlagt, bliver der
nødt til at være en plan for, hvad der
så skal ske. Han har ikke hørt noget
fra driften. Han synes, det er kritisk,
at BR-FU laver sådan noget her.
Henrik/dirigent slår fast, at det ikke
er noget, BR-FU laver! Det er noget,
de laver på vegne af Blokrådet qua
det, som Blokrådet er blevet orienteret om og har sagt ja til!
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Jette/BR-FU siger som Henrik. Det er
besluttet i Blokrådet, at udvalgene
skal lave kommissorier. Det er ikke
BR-FU, der pludselig finder på dette.
Det er sagt igennem de sidste år, og
alle andre udvalg har reageret, og beskeden om eventuel nedlæggelse har
været enslydende til alle udvalg.
Jette siger yderligere, at Bolignetudvalget oprindelig blev nedsat som
et lukket udvalg grundet udbudsproces. Den mission er udført, og derfor
er det ikke længere nødvendigt, at
udvalget skal være lukket – dette
kunne være blevet lavet om i et nyt
kommissorium.
Problematikken
i
denne her sag er, at de ikke har svaret på FUs henvendelser. At nogen
ser noget på Facebook, betyder ikke,
at det er den kanal, man skal kommunikere på – driften er ikke på Facebook. Driften kommunikerer derimod bl.a. via sms og mail. Der kan
ikke sidde et Bolignetudvalg, som
kun kommunikerer på Facebook.
Per/70E er berørt af sagen, da han
kender en af de personer, der har
gjort et kæmpe arbejde – som også er
ham der svarer, når der er problemer
med nettet. Han synes bemærkningen i blokrådssagen ”øjeblikkelig lukning” siger noget om, at der er noget,
der ikke er særligt rart. Eftersom det
har været i »Midtpunktet«, kunne
man jo have håbet på, at der var sket
noget – men at lukke udvalget med
den store funktion det har, er ikke en
løsning.
Jette/BR-FU siger, at nedlæggelse af
udvalget ikke er ensbetydende med,
at der ikke skal være et udvalg. Der
kan oprettes et nyt udvalg ved en
blokrådssag.
Steffen/31C synes, det er en fordel, at
Farum Midtpunkt har et Bolignetudvalg, som kan deltage i it-løsninger.
Det er en dårlig idé at nedlægge det.

Hvis der opstår problemer, så skal
man igennem hele proceduren med at
oprette et nyt udvalg.

et. Han har fået den samme melding
som FU – nemlig ingen. Det synes
han er meget ringe.

Camilla/268F oplever det som, at der
er lavet en konfrontatorisk situation,
som handler om, at der er tre frivillige, som gør et kæmpe stykke arbejde,
men som måske ikke passer ind i en
ramme, hvor de skal skrive et kommissorium. Måske burde de have lov
til at være en gruppe, der rådgav på
frivillig basis under arbejdsforhold,
som de kan leve med. Den imødekommenhed opfordrer hun til, at man
går hjem og tænker over. Der sidder
helt sikkert nogle mennesker lige nu,
som føler, at de bliver kørt over, som
måske ikke længere ønsker at stille
deres it-kompetencer til rådighed.

Henrik/Blok 43 siger, at den største
udfordring er, at Farum Midtpunkts
infrastruktur overlades til 1, 2 eller 3
personer med nøgler til diverse skabe,
og i princippet ved vi ikke, hvad de
foretager sig. Måden at løse det på er
at opdatere eller udvikle kommissoriet, så udvalget bliver gjort til et åbent
udvalg, så andre med interesse eller
kompetence har mulighed for at deltage i udvalget. Det blev nedsat som
et lukket udvalg grundet udbudsprocessen, men den fase er afsluttet nu –
nu er det i driftsfasen. I princippet
ved vi ikke, hvem der har adgang, det
vil vi få løst ved at få lavet et kommissorium.

Asger/296A siger, at medlemmerne af
Bolignetudvalget har adgang til infrastrukturen – derfor er det i særdeleshed nødvendigt, at Blokrådet har mulighed for at være i dialog med udvalget.
Maiken/blokrådssekretariatet
siger,
at kommentarerne om en konfrontatorisk tilgang, og at der skulle være
splid mellem FU og Bolignetudvalget
må være en forståelse af situationen,
der er skabt på Facebook, for det er
ikke noget, der er kommet hverken
Sekretariat eller FU for øre. Det havde
gavnet sagen, hvis kommunikationen
i det mindste også havde været henvendt til FU. Der har ingen kontakt
været, på trods af at FU har rettet
henvendelse til udvalget op til flere
gange. Maiken siger, at Leif fra Bolignetudvalget, som er repræsenteret
ved mødet, må kunne bekræfte det.
Der er ingen konfrontation – der er
bare ingen respons!
Leif/Bolignetudvalget siger, at han
har skrevet til udvalget op til flere
gange for at få tilpasset kommissori-

Hans/38 2.R responderer på den bekymring, der udtrykkes i forhold til,
hvad der sker, hvis noget går ned, og
udvalget er nedlagt. Her vil driften
overtage. Der er jo også et skadeservicefirma tilknyttet Farum Midtpunkt, hvor der kan laves en kontrakt, så det vil være den vej, man
skal gå ved problemer. Der er ingen
grund til bekymring. Hans ønsker ikke at blande sig i den anden del af
debatten, men han vil gerne støtte op
om Forretningsudvalget. Indlevering
af kommissorier er noget, som alle
udvalg har været igennem, og Bolignetudvalget burde også have indlevet
deres. Det er urimeligt at skyde på
Forretningsudvalget.
Casper/163F siger, at Facebook har
været diskuteret i de sidste 5-6 år,
når man har drøftet kommunikationskanaler. Han synes, at BR-FU har
tabt den – det er flere gange blevet
foreslået, at der skulle oprettes en
kommunikationskanal,
som
alle
kunne tilgå – det er ikke sket.
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Henrik/dirigent svarer, at der er Farum Midtpunkts hjemmeside – alle
kan tilgå denne.
Casper/163F svarer, at der stadig ikke er noget time for time, minut for
minut – opdatering.
Henrik/dirigent gør opmærksom på,
at driftspersonalet er ansat mandag
til fredag fra kl. 7 – 15, og så er der et
skadeservicefirma man kan kontakte
udenfor åbningstiden. Der køres ikke
en 24-7-365-organisation i Farum
Midtpunkt. I så fald skulle huslejen
have en helt anden størrelse.
Casper/163F synes, det er tarveligt,
at Henrik i sin udmelding insinuerer,
at han mistænker nogen for at ville
gøre et eller andet uhensigtsmæssigt.
Henrik/Blok 43 svarer, at de ikke
mistænker nogen for noget. Henrik
udtalte på vegne af blokken, at der
var en reel risiko for det.
Per/70E fortæller, at der tidligere i
forbindelse med nedbrud af både det
kolde og det varme vand ingen meddelelser kom ud til beboerne om dette. Han gav selv information om dette
på Facebook, og det var der opbakning til fra en af de ansatte ved Ejendomskontoret – så det er altså noget,
vi kan gøre bedre, men lad os ikke
bringe det op nu.
Camilla/268F vil gerne trække tilbage, at hun kom til at bruge ordet konfrontatorisk – hun synes, at BR-FU
gør et fantastisk stykke arbejde, og
idéen om skabeloner til kommissorier
bakker hun også op om. Det er vigtigt, at vi kan sige tak til Bolignetudvalget for den indsats, de har gjort.
Det er vigtigt at tænke fremad og sigte efter en løsning, hvor driften gør
nogle ting, som suppleres af frivillige
kræfter.
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Erik/80F henstiller til, at der vendes
tilbage til sagen frem for diskussionen om, gennem hvilke kanaler
kommunikation bør foregå. Dog tilføjer han, at Facebook ikke er en kommunikationskanal, der gøres brug af
fra hverken driften eller BR-FU. Der
kommunikeres via officielle mailadresser, app, hjemmeside, opslagstavler mv. Det er ikke en mulighed, at
ansatte kommer til at sidde at svare
på diverse facebookgrupper – det er
ikke forsvarligt. Hvis man som beboer
eller blok har specifikke ønsker, så
må man rejse en blokrådssag!
Morten/38 2.S understreger, at problemet med Bolignetudvalget er, at
det er et udvalg, som er nedsat af
Blokrådet – men samtidig er det et
udvalg, som udelukkende kommunikerer i cyberspace på Facebook. Det
er et udvalg, der nægter at kommunikere med Blokrådet. Der står i Forretningsordenen, at udvalgene minimum en gang i kvartalet har pligt til
afrapportere til Blokrådet (jf. § 12,
stk. 5). Det har de ikke gjort på trods
af flere henvendelser. Det er altså et
udvalg, der ikke fungerer i blokrådsregi – og det dur ikke.
Casper/163F siger, at hans hovedpointe går på, hvad der sker, hvis udvalget nedlægges? Hans forslag er, at
udvalget ikke nedlægges, førend der
findes en reel erstatning. Der er problemer, der bliver nødt til at blive varetaget. Udsæt sagen til en anden
dag, og lav samtidigt et valg til nedsættelse af et nyt udvalg.
Henrik/dirigent oplyser, at BR-FU ønsker en summepause. Forsamlingen
strækker ben i mens.
Der afholdes pause.
Jette/BR-FU oplyser, at de har besluttet, at debatten afsluttes nu, og at der
ikke bliver foretaget afstemning om

sagen. BR-FU vil i nærmeste fremtid
rejse en ny blokrådssag med henblik
på at nedlægge nuværende Bolignetudvalg og med et løsningsforslag til
fremadrettet praksis. FU mener, det
er problematisk, at hvis de, der varetager bolignettet nu, fraflytter i morgen, så er der ingen, der ved, hvad
der er arbejdet med.
Det udløser klapsalver fra forsamlingen 
Casper/163F ytrer afslutningsvis ønske om, at der i blokrådssagen indskrives, at det bliver muligt, at der
sendes beskeder ud, når der er uregelmæssigheder i netforbindelsen –
eksempelvis via den kommende app der skal lægges penge af til det.
Asger/296A svarer, at han er glad for
at Casper nævnte, at det kræver, at
der bliver afsat et beløb – det bliver
nok ikke billigt.
Afstemning
Sagen blev trukket.
6. Eventuelt
Indre gangstrøg
Cirkeline/Blok 14 fortæller, at de i
sidste øjeblik i går aftes har forsøgt at
rejse en Blokrådssag – de havde dog
misforstået procedure og deadlines
for indlevering af sager.
Projektet indre gangstrøg rammer
snart deres blok, og de er meget kritiske overfor, at den information, der er
kommet ud via varslinger, ikke er i
overensstemmelse med det, der blev
sagt på informationsmødet. Her nævner Cirkeline, at de på det ellers fine
informationsmøde fik fortalt, at spærredagene i blokken ville komme til at
ligge med cirka en uges mellemrum
mellem hver dag. I varslingerne til
blokken fremgår det nu, at der ligger
2 spærredage i forlængelse af hinanden. De har ikke rigtig kunnet få svar

fra følgegruppen på, hvem der har
godkendt det. De mener, at det bør
være Blokrådet, der bestemmer, da
det er Farum Midtpunkt, der er arbejdsgiver. Hvad med de andre blokke
– hvordan kommer spærredagene til
at ligge der? Derudover er de blevet
oplyst af en gårdmand, at A- og Dlejlighederne kan risikere at skulle
rydde deres depotrum, og E-lejlighederne skal rydde dem delvist. Dette
ved følgegruppen heller ikke noget
om. Blok 14 er bekymret, idet det virker som om, at det er håndværkerne
og byggelederen, der tager alle beslutninger. I blokrådssagen ville de
egentlig have stillet som forslag, at
arbejdsplanen skulle laves om, så der
ikke ville blive spærredage i forlængelse af hinanden.
Hans/Følgegruppen for Indre Gangstrøg (FGIG) svarer, at sådan fungerer
det, når man har ting i udbud. Alt,
der ikke er dikteret i udbuddet, er op
til entreprenøren. Det handler altså
om, hvorvidt det af udbuddet fremgår, at der kun må afspærres en dag
ad gangen – og det erindrer Hans ikke, at der står. Han siger dog, at følgegruppen havde det oppe på deres
sidste møde, da de også fandt det
uheldigt. Rydning af pulterrum har
han ikke hørt om.
Henrik/dirigent siger, at det er vigtigt,
at det bliver videregivet til følgegruppen - det er ikke noget, der kan blive
løst på aftenens møde.
Cirkeline/Blok 14 siger, at de har et
problem, hvis de vil rejse en blokrådssag, da arbejdet i deres blok forhåbentlig er færdigt i september, hvor
næste blokrådsmøde ligger.
Henrik/dirigent tror umiddelbart ikke, at Blokrådet har mulighed for at
få indflydelse på detaljerne i projektet.
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Erik/FGIG kan godt forstå, at der bliver spurgt til pulterrummene, da de
ikke er bekendt med dette i følgegruppen. Han vil tage det op med projektlederen i morgen. Hvad angår
spærredagene, så er det blevet oplyst
for følgegruppen, at nogle af disse
ville ligge i forlængelse af hinanden.
Dette har medlemmerne i følgegruppen beklaget sig over – samtidig er de
utilfredse med, at de oplyste spærredage bliver annonceret som ’foreløbige’, hvorfor dette ønskes ændret.
Henrik/dirigent opfordrer Blok 14 til
at tage kontakt til byggelederen –
kontaktinfo står på varslingen. Han
noterer sig desuden, at Erik fra følgegruppen tager kontakt til projektlederen, så ovennævnte spørgsmål kan
blive afklaret.
Finn/275E er meget utilfreds med, at
gangstrøgene skal renoveres. De skal
fjerne over 100 cykler fra blokken –
hvor skal de stille dem hen? 3 procent af beboerne beslutter for 4000
beboere – hvordan hænger det sammen? Hvor er alle henne? Hvorfor
bruger vi ikke pengene på indvendig
isolering? Der er virkelig truffet en
dårlig beslutning. Cykler der ikke bliver fjernet af blokken, vil driften tilsyneladende fjerne efter gældende
regler – hvad f….. er gældende regler?
Henrik/dirigent gør opmærksom på,
at det er Blokrådet, der har vedtaget
sagen – herunder at blokkene selv
skal bidrage aktivt i forbindelse med
fjernelse af bl.a. cykler.
Erik/FGIG svarer Finn, at projektet
blev opstartet for 4 år siden. Det har
igennem årene været oppe på mange
blokrådsmøder, men det kræver, at
man kommer til blokrådsmøderne,
hvis man har indsigelser. Projektet er
opstartet, så det er for sent at komme
med indsigelser nu.
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Cirkeline/Blok 14 kommenterer i forhold til Finns bemærkning om, at der
er 3 procent, der har taget en beslutning på 4000 beboers vegne, at de
kan gøre det samme, som Blok 14
har i sinde at gøre – nemlig rejse en
blokrådssag vedr. urafstemning. På
den måde ville en større andel af beboerne føle, at de har andel i beslutningen.
Casper/163F kommenterer, at der i
forhold til urafstemning er en sproglig
udfordring, og derfor mener han, at
det vil være en unødig hæmsko i beboerdemokratiet.
Cirkeline/Blok 14 er overbevist om, at
det kan lade sig gøre. Hun har tidligere boet i en boligafdeling på Nørrebro,
og der kunne det lade sig gøre – her
var der en procentdel på omkring 90,
der var af anden etnisk herkomst.
Duer, vinduesvask og hjemmeside
Janine/Blok 33 efterlyser, at duerederne i P-arealet bliver fjernet.
Desuden kommenterer hun på vinduespudsningen – det tager to minutter og resultatet er også derefter. Hun
synes ikke, det er godt nok – det kræver noget knofedt at få dem rene.
Derudover spørger hun, om den interne rengøring bliver evalueret?
Henrik/dirigent opfordrer til, at Janines spørgsmål bliver noteret i referatet, så driften kan besvare spørgsmålene ved blokrådsmødet i september.
Jørgen/410F opfordrer BR-FU til, at
de i forbindelse med de penge, der er
blevet afsat i budgettet til ny hjemmeside, nedsætter et udvalg, som kan
bistå arbejdet.
Casper/163F siger, at man ikke kan
gøre noget ved duerne – når de yngler
må man ikke fjerne deres reder. Omkring vinduespudsning siger han, at
man i Farum Midtpunkt har vindues-

vask. Vedr. hjemmesiden, så blev det
vedtaget i forbindelse med ansættelse
af blokrådssekretæren, at denne
skulle indgå som en del af hendes arbejde.
Maiken/blokrådssekretær kommenterer, at der på det blokrådsmøde, hvor
Thomas/Furesø Boligselskab orienterede om, at der på organisationsniveau var besluttet, at alle afdelinger i
boligselskabet skulle have ny hjemmeside, blev sagt, at arbejdet skulle
varetages af blokrådssekretæren i
samarbejde med en digitalkonsulent
fra KAB. Maiken fortæller dertil, at
arbejdet med den kommende side er i
gang.
Jørgen/410F siger, at det også er blevet sagt, at såfremt Farum Midtpunkt
havde nogle specifikke ønsker i forhold til hjemmesiden, så var det deres opgave at få det tilpasset.
Maiken/Blokrådssekretær er enig i
dette. Hun svarer, at Thomas sagde,
at såfremt man havde ønsker, så
kunne man indgive dem til sekretariatet.
Hans/Friarealudvalget giver Casper
ret i, at de ikke må skyde duer. Rederne må rives ned, når de er under
etablering. Når reden er etableret, må

man ikke rive den ned. En af løsningerne på dueproblematikken er at bevare de store træer, da de typer duer,
der er i Farum Midtpunkt foretrækker
at yngle i træer. Først når der ikke er
plads i træerne, trækker de i kælderen (P-arealet). Løsningen på dette er
duehegn, men det er ikke muligt at
sætte duehegn op i hele kælderen.
Hvis beboere har duereder i deres garagebur eller lign., er det vigtigt, at de
henvender sig på Ejendomskontoret. I
Friarealudvalget vil de arbejde på, at
der kan laves en mere systematisk
dækning af P-niveauet.
Det andet man som beboer selv kan
gøre, er at sørge for, at foder, der udlægges til småfugle, ikke kommer duerne til gode.
Camilla/Blok 34 siger, at de har fået
en ny kasserer i blokken. Det er blevet skrevet til Anne Brønnum, at der
er valgt en ny kasserer, som skal have kort, men blokken hører ikke fra
hende – hvad gør vi?
Henrik/dirigent svarer, at Maiken
(blokrådssekretær) følger op på det.
Henrik/dirigent konstaterer, at der
ikke er flere bemærkninger – han
takker for mødet og ønsker forsamlingen en god sommer 
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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. 39)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Blok
Oskar
10I
C
Kirsten
34F
11
Pia
20D
B
Niels
20E
21
Asger
296A
36
Minga
401F
41
Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 16
01.06.20 – 30.11.21
Blok 26
01.09.20 – 28.02.22
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:
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.

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

KALENDER FOR SEPTEMBER 2019
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

3. BR-møde

19:00

SC

4. BUU

19:30

SC

5. STRU

19:00

SC

1.
2.

6.
7. Åbent Hus
8.
9. BR-FU

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

10:00 – 13:00 FM

10. BOU

19:00 – 20:00 SC
19:00

SC

18:00

SC

11.
12. Frist for MP 530
13.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 529 OG 530
MP 529 husstandsomdeles 27.08.19

14.

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

16.

1.700
Farum Midtpunkt

12.09.19 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 530, der udkommer 26.09.19.
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.

15.
17.
18. Velkomstmøde

18:30 – 20:00 SC

19.
20.
21.
22.
23. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

24.
25.
26.

MP 530

Husstandsomdeles

Åben Dør

17:00 – 19:00 ??

27.
28.
29.
30.
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