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MIDTPUNKTET 530

Indhold
Kom med dine gode idéer
Kalender for næste års blokrådsmøder
En herlig dag med sol, sang og balloner
Kandidater, Budgetmøde, Bolignettet, Efterårsferie, Budgetønsker,
Husmøder, SPÆRREDAGE, Overblik
Uhyggelig børnefest
Hvad laver de egentlig i Furesø Boligselskab?
App, Ventilationskanaler, Ny gulvlak, Garagebure og trådbure
Invitation til brainstorming
Der er stadig lidt på kistebunden
Blokrådssager
Referat af Blokrådsmødet 3. september 2019
Vi har brugt lidt for meget vand denne sommer
Praktiske oplysninger

ÅBEN DØR
D. 31. OKTOBER
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 Enhed for unge og voksne
Blokrådet
Næste arrangement afholdes d. 28. november
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Kalender 2020 for Blokrådet og »Midtpunktet«
Af Blokrådets Forretningsudvalg & Bladudvalget

Blokrådets kalender 2020
Blokrådet og »Midtpunktet«
Måned

BR-møde

Afleveringsfrist

MP nr.

Husmøde

Udkommer

Januar

ti 7.

to 16.

534

to 30.

Februar

to 6.

to 13.

535

to 27.

Marts *)

to 5.

to 12.

536

to 26.

April

to 2.

ti 14.

537

ti 28.

Maj

ti 5.

ti 12.

538

to 28.

Juni

to 4.

to 11.

539

to 25.

Juli

to 2.

August

Tid/sted

SOMMERFERIE

FERIE

ma 10.

540

ti 25.

September

ti 1.

to 10.

541

to 24.

Oktober

to 1.

ma 12.

542

ti 27.

November

ti 3.

ti 10.

543

ti 24.

December

ti 1.

ti 8.

544

on 23.

*) Afdelingsmøde 2020: to 5. marts

Blokrådets
Forretningsudvalg
og
Blokrådssekretariatet har i samarbejde med Bladudvalget fastlagt datoer
for blokrådsmøder samt afleveringsfrister og udgivelsesdatoer for »Midtpunktet« i 2020.
Der er mindst en uge mellem blokrådsmøde og afleveringsfrist, men i
mange tilfælde er der 7 hverdage, så:
 når der har været BR-møde en
tirsdag, er der afleveringsfrist om
torsdagen i den følgende uge.
 når der har været BR-møde en
torsdag, er der afleveringsfrist om
mandagen i den næstfølgende uge.
I de måneder, hvor der er kortere tid,
er afleveringsfristen markeret med
fed i skemaet.
Muligheden for senere aflevering vil
kun blive efterkommet i ekstremt
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Dato

Første BR-møde i 2021: ti 5. januar

sjældne tilfælde, og den vil kun
komme i anvendelse for meget vigtige
indlæg, som så skal afleveres renskrevet i elektronisk form.
For BR-sagers vedkommende gælder
yderligere, at et kort sagsresumé skal
foreligge til afleveringsfristen, så Forretningsudvalget kan fastlægge rækkefølgen af blokrådssagerne, samt at
eventuelle huslejekonsekvenser skal
være beregnet og medtaget ved endelig aflevering.
Dato og tidspunkt for afleveringsfrist
i »Midtpunktet« er altid gældende,
… også selv om en fejl skulle have
indsneget sig på Bladudvalgets
hjemmeside.
I kolonnerne yderst til højre i skemaet
kan du notere din egen bloks husmødedatoer.


Åbent Hus i sensommersol
Af Bladudvalget og Blokrådssekretæren
Vejrguderne tilsmilede os lørdag den 7. september, da Farum Midtpunkt endnu
en gang holdt Åbent Hus. Børne- og Ungdomsudvalget lavede softice i mange variationer, ungerne fik flotte ballonhatte, Kalles Kaffe bryggede, rundviserne var på
stikkerne – og Frederik spillede og sang, så alle var glade.


(Tekst: Berit – Fotos: Pia og Maiken)
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
INDLEVERING AF KANDIDATUR TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Hvis du ønsker at stille op til Furesø Boligselskabs bestyrelse, skal du indlevere
dit kandidatur til Bladudvalget (bladudvalg@farum-midtpunkt.dk) eller til
Blokrådssekretariatet (blokraad@farum-midtpunkt.dk) senest
mandag d. 14. oktober kl.18 (deadline til MP531)
Du kan læse mere om, hvad en post som bestyrelsesmedlem indebærer i artiklen
på side 9. Der er to medlemmer (Erik og Henrik) på valg, og valget afholdes på
blokrådsmødet i november.
BUDGETMØDE I JANUAR – FØRSTE UDKALD
Der afholdes budgetmøde om driftsbudgettet
2020 – 2021. Datoen for mødet er endnu ikke
sat, men mødet afholdes som sædvanligt i første halvdel af januar. Budgetmødet er for alle
beboere i Farum Midtpunkt.
Nærmere info i næste nummer af Midtpunktet.
MØDE MED BOLIGNETUDVALGET
Efter debatten ved blokrådsmøde 529 valgte Forretningsudvalget at indkalde Bolignetudvalget til et
møde. På mødet blev det klart, at medlemmerne i
Bolignetudvalget gerne vil fortsætte arbejdet i udvalget. Forskellige forhold er ved at blive undersøgt,
og først når disse er afklaret, kan Bolignetudvalget
udforme deres kommissorium, så det kan forelægges Blokrådet til godkendelse.
EFTERÅRSFERIE I BLOKRÅDSSEKRETARIATET
Blokrådssekretæren holder efterårsferie tirsdag – fredag i uge 42. Hun er altså at
træffe mandag i uge 42 i åbningstiden kl. 14 -18.

BUDGETØNSKER FRA UDVALG
Det er nu, udvalgene skal finde ud af, om – og i så fald hvad – de har af
budgetønsker til budgettet for kommende budgetår 2020 – 2021. Med
vedtagelse af BR-sagerne 519.c og 524.e skal alle budgetønsker fra udvalg senest godkendes af Blokrådet på blokrådsmødet i november.
Budgetønsker skal derfor indleveres som blokrådssager, hvori udvalgene kan beskrive, hvad det ønskede beløb afsættes til. Deadline for
indlevering af budgetønsker er mandag d. 14. oktober kl. 18.
Huslejekonsekvenser indføres i sagerne.
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OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT FRA HUSMØDER
Vi har på blokrådsmøder gjort opmærksom på, at dagsorden og
referater til og fra husmøder skal offentliggøres i den enkelte
blok, og nu slår vi også lige et slag for det her. Distribution af
disse må ikke kun foregå i lukkede facebookgrupper eller via
mail. De skal derimod hænges op på opslagstavler omdeles i
postkasser, eller man kan såmænd også bare hænge en enkelt
kopi op på indersiden af ruden til blokkens fællesrum – herved
sikrer man, at opslaget ikke bliver hevet ned. Denne offentliggørelse er afgørende for, at den demokratiske struktur kan fungere, og der er faktisk regler for dette (jf. Furesø Boligselskabs
vedtægter § 17, stk. 3 og 5 – vedtægterne findes på hjemmesiden). I henvisningen refereres der til retningslinjer for mangfoldiggørelse af indkaldelse til 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.

SPÆRREDAGE SKAL RESPEKTERES!
Spærredage er tilrettelagt sådan, at det netop vil
være muligt at færdes efter kl. 16, for da har
betonen haft tid nok til at tørre, fliseklæberen har
haft tid nok til at tørre, fugematerialet har haft tid
nok til at tørre.
Så selvom alt ser fint og færdigt ud, er det det
ikke altid.
Hvis man går på nylagte fliser, løsner de sig fra
underlaget, så de ikke ligger fast og skal derfor
fjernes og lægges om. Hvis man går på våd beton, laver man små forhøjninger/buler, der skal slibes væk, før fliserne kan lægges. Alt det er ekstra arbejde og koster unødvendige penge.
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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Halloween i Farum Midtpunkt
Af Børne- og Ungdomsudvalget

LØRDAG DEN 26. OKTOBER
Kl. 18 - 20.30
i Selskabslokalerne
Nygårdterrasserne 206
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TILMELDINGSBLANKET
Tilmelding sker til Børne- og Ungdomsudvalget d. 30. september og
d. 2. oktober kl. 18 - 20 i Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15.
Tilmelding efterfølgende er ikke muligt,
men husk at du godt må få din nabo eller andre beboere til at tilmelde dine børn for dig.
Antal børn:
Alder:
Adresse:
Telefon:
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Hvad laver organisationsbestyrelsen?
Af Bladudvalget
Denne artikel blev oprindelig bragt i »Midtpunktet« 497,
oktober 2016, skrevet af Gerd Karlsen, daværende formand for Furesø Boligselskab. Bladudvalget har i nødvendigt omfang opdateret til forholdene i dag.
Bestyrelsen mødes ca. 8 gange årligt.

Der er meget ofte tungt læsestof.

Arbejdsopgaverne er at holde snor i
de enkelte afdelinger – sørge for, at de
følger loven, har styr på økonomien
etc.

Det forventes, at man uddanner sig
undervejs.

Medlemmer af bestyrelsen arbejder
også i forskellige udvalg nedsat af bestyrelsen selv eller af forvaltningsgruppen i KAB.
Organisationsbestyrelsen
beslutter
renoveringer og nybyggerier og støtter
afdelingsbestyrelserne undervejs.
Desuden indebærer posten som bestyrelsesmedlem diverse møder med
myndigheder, KAB-chefer, andre boligselskaber mm.

I egen afdeling forventes man at deltage i afdelingsmøder/blokrådsmøder
og diverse udvalg.
TID: i gennemsnit ca. 20 timer ugentlig. Når der er større byggesager og
lignende, bruges der mere tid.
NB!
Medlemmer af organisationsbestyrelsen arbejder for hele selskabet – ikke
kun for sin egen private bolig/blok/
afdeling.


Repræsentantskab
KAB
Furesø Boligselskab
(FURBO)

Svanepunktet

Sportsvænget
Skovvang

Nordvænget 1
Nordvænget 2

Farum
Midtpunkt

Blokrådet
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
SÅ KOM DEN – APP’EN ”MIG OG MIN BOLIG”
App’en kører, og masser af opgaver bliver
indmeldt fra jer beboere via denne til Ejendomskontoret. Der er lidt opstartsvanskeligheder i forhold til at udsende fællesbeskeder,
men der arbejdes på sagen.
Hvis du ikke har downloadet app’en endnu,
så gør det. Du kan hente hjælp til dette på
Ejendomskontoret i åbningstiden – husk at
medbringe velkomstbrevet med brugernavn og
adgangskode.

VARSLING –
RENSNING AF VENTILATIONSKANALER I BIRKHØJTERRASSERNE
Beboere i Birkhøjterrasserne blev i efteråret 2018 varslet om, at der skulle renses
ventilationskanaler. Da Birkhøjterrasserne har været PCB-renoveret, skal rensningen udføres under særlige forhold. Det betyder, at for at arbejdet kan udføres i
den enkelte bolig, er ventilationsfirmaet afhængige af, at de under udførslen af
arbejdet også har adgang til de øvrige boliger, der er tilknyttet den samme ventilationskanal – altså 6 andre boliger. Derfor er det vigtigt, at hver enkelt beboer
giver adgang til sin bolig i det varslede tidsrum.
Da rensningen allerede er blevet udskudt en gang grundet manglende adgang til
boliger, har juridisk afdeling i KAB bistået os med en formulering, hvoraf konsekvenser ved ikke at give adgang er indført.
Vi håber, at alle jer, der har fået en varsling, vil være behjælpelige med at minde
jeres naboer venligt om, at de skal være opmærksomme på, om der ligger en varsling i deres postkasse.

GULVLAK
Der anvendes nu en 2-komponent vandopløselig lak til
gulvene i boligerne. Denne lak er mere slidstærk end den
tidligere anvendte, og holdbarheden er dermed længere.
Boligudvalget har længe haft ønske om, at man fandt en
stærkere lak, og der er nu i samarbejde med driften fundet en god løsning.
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LEJ ET GARAGEBUR
ELLER ET TRÅDBUR I ET SIKRINGSRUM
Under blokkene i Farum Midtpunkt findes der P-pladser i
garagebure, som I beboere kan leje, så jeres bil, campingvogn, anhænger, motorcykel eller scooter har en
plads bag lås og slå.
I buret må der udover ovenstående også opbevares en
tagbagagebærer eller tagboks pr. plads samt 4 vinter eller sommerdæk. Køretøjer der opbevares i burene skal
være indregistrerede.
Der er pt. ledige pladser i både delebure og fællesbure,
under hele Farum Midtpunkt, så derfor er det muligt for
dig at leje en P-plads i et bur i nærheden af din bolig.
…… og hvad koster det så?
Leje af P-plads i delebur koster 150 kr./md.
Leje af P-plads i fællesbur koster 100 kr./md.
Hvis du ønsker at leje en P-plads i et dele- eller fællesbur, så send en mail eller henvend dig på Ejendomskontoret. Her kan du få retningslinjer for brugen af buret oplyst.
De nyetablerede trådbure i sikringsrummene står klar til
udlejning d. 1. november 2019, så hvis du er interesseret i
at leje et af disse, så henvend dig til udlejningen i KAB på
udlt3@kab-bolig.dk.
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Invitation til fælles online ”brainstorming"
Af V. Pedersen, 218E (email: alternativtfmbeboerforum218e@gmail.com)
Ansporet af egen utilfredshed med
blokråds- og administrative beslutninger og den forvirrende, restriktive
adgangskontrol her i fortet Farum
Midtpunkt gi’r jeg hermed bolden op
til en eventuelt beboerprovokeret forandring af boligforeningen Farum
Midtpunkts forældede styreform via
Blokrådsbeslutninger (stadfæstet i
”grundloven" af 1973) fra længe før
internet, skralderotonder og adgangskontrol via spredte dørtelefoner
og/eller briklæsere
For overhovedet at få mit indlæg
bragt uden yderligere forsinkelse har
jeg måttet tillempe det iht:
”11/09/2019 10:45:57am Dit indlæg kan bringes, hvis det ikke indeholder alternativ afstemning (en sådan kan på nuværende tidspunkt ikke tillægges værdi i beboerdemokratiets beslutningsproces) og således heller ikke pålægger Blokrådssekretariatet yderligere opgaver (sekretariatets
arbejdsopgaver bestemmes af det
etablerede beboerdemokrati).”
Hvilket krav taler ganske for sig selv;
mit oprindeligt indsendte læserbrev af
05. august 2019 kan fås som pdf ved
direkte henvendelse til mig på en af
de to angivne @gmail-adresser (venligst angiv ’send læserbrevet’ i emnefeltet)
Er I tilfredse med adgangsforholdene
/ skraldesituationen / mangelfuld
skiltning? Eller savnes fx

et lukket, digitalt online debat- og
afstemningsforum på
http://www.farum-midtpunkt.dk
”for at sikre en effektiv kommunikation beboerne imellem” (nye ideer og
løsningsforslag på fx dén affaldsproblematik, som opstod i kølvandet på
afviklingen af sugecentral og svanehalse systemet [savnes fx flisegang fra
foden af vindeltrappen direkte til
skralderotonden? Og hvad med (pedal-)løfteanordning af låg og affaldspose og lyddæmpende soft-close låger
på skralderotonderne? Og klemmeanorninger på containerne til hjælp
ved demontering, sammenpresning og
indkast af kasserede papkasser? Og
var det måske en idé at skifte cykelrummet til lejligheden direkte over
skralderotonden og installere en nedfaldsskakt
/-anordning
derfra?].
Desuden ønsker vi at kunne drøfte og
løse problemstillinger i direkte fællesskab og hurtigt, som de opstår; ikke
skulle afvente blokmødeafholdelser og
blokrådsbeslutninger!)
at Farum Midtpunkt letter adgangsforholdene for ALLE de budtjenester, beboerne selv inviterer og aflønner, (fx er GLS nægtet nøglebrikker, bevirkende at GLS derpå helt
har opgivet at levere pakker og brevforsendelser til døren i hele bebyggelsen, begrundet alene i de indviklede
adgangsforhold) og diverse fødevarefirmaer, som letter os i hverdagen.)

kommentarer kan sendes til mig og
mit oprindelige læserbrev kan fremsendes fra
alternativtfmbeboerforum@gmail.com
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boligforeningen Farum Midtpunkt
opgraderes med internet-informationssystemet IoT (Internet Of
Things) skiltning o.a. moderne kommunikationsløsninger ”for at sikre
realiseringen af væsentlige fællesopgaver” (fx er der mon plads nok i
nærmeste skralderotonde / container? Og hvor mange blev – som jeg –
”snydt for” (aldrig genoptaget) malerarbejde på terrassen i 2017 grundet
vejrliget? Og ville det ikke være rart
med detaljerede, løbende oplysninger
fra håndværker om fx ’før/efter klokken 12:00’ eller evt. afvarsling, og
hvor længe varslet ’vedligeholdelsesarbejde’ pågår? Og hvem savner ikke
løbende opdateret driftsinformation
om fx elevatordrift, nøjagtig placering
af dørstationer / nøglebrikslæsere
(nødv. anvisningsinstruks for udefrakommende gæster og bude) samt om
pågående vedligeholdelsesarbejder og
-afspærringer)

Jeg har oprettet et (forhåbentlig kun
midlertidigt) gratis
alternativt kommunikationstilbud
alternativtfmbeboerforum@gmail.com
Som dog foreløbig kun kan bruges
som ikke-modereret mailingliste
(dvs ’alle modtager alles kommentarer
og spørgsmål, og kan svare direkte’);
så
opret
helst
en
særlig
@gmail.com med husnummer. Ved
brug for hjælp til (tekniske) spm. benyttes evt min til formålet oprettede
@gmail.com-adresse som står øverst
ifm mit navn.
Skulle interessen og behovet vise sig
at være tilstrækkelig stort kunne vi
beboere måske beslutte i fællesskab
at oprette et selvstændigt, alternativt
debatforum? Er interessen 100%
blandt vore ca 2000 lejemål beløber
opstartsudgifterne inklusive tilkøbt
drift sig iht mine undersøgelser til ca
fem kr pr lejemål, herefter nogle
hundrede kr på årsbasis til deling
mellem samtlige lejemål.


Foto: Pia – 07.09.2019 – Den lille purk er helt betaget af ballondamen
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I AUGUST
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2019
Forventet

Aktuelt

2018

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 31. august 2019:
Fjernvarmeudgift: 8.597.367 kr.
Opkrævet aconto: 8.891.109 kr.
Overskud:
373.742 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i august:
Forbrug
Budget
Merforbrug

Samlet forbrug pr. ultimo august:
Forbrug januar-august 14.081 MWh
Budget januar-august
14.873 MWh
Besparelse
792 MWh

616 MWh
590 MWh
26 MWh


August lå med en middeltemperatur
på 17,8 °C en my over normalen for
måneden, som ifølge DMI er 17,1 °C,
men i måneden er der alligevel registreret et merforbrug på 4,4 % i forhold til budgettet.
Ser vi isoleret på de tre sommermåneder (juni, juli og august), er der et
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registreret merforbrug på 8,9 % forhold sommerens budget, hvilket hovedsageligt må tilskrives et større forbrug af varmt vand end forventet.
Samlet set for hele perioden januaraugust har vi dog stadig en besparelse, nu på 5,3 % i forhold til budgettet.


BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 530.a:
Valg til Økonomiudvalget
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
På blokrådsmødet i juli blev Hans og
Jakob genvalgt til Økonomiudvalget.
Der skal vælges endnu et medlem,
som der er gjort opmærksom på i
»Midtpunktet« 528 under ”Nyt fra BRFU og andre udvalg” på side 12.
Huslejekonsekvenser:
Ingen.
Asger, 296A

BR-MØDE 530

pen for ældreboliger og seniorbofællesskabet samt i Blokrådets Forretningsudvalg.
Sammen med min kone Annelise varetager jeg Farum Midtpunkts katteprojekt. Jeg er 59 år og arbejder på
31. år ved vandforsyningen i Furesø,
hvor jeg også er tillids repræsentant.
Jeg ser frem til at være med til at
holde øje med økonomien, såfremt jeg
bliver valgt.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Asger, 296A, til
Økonomiudvalget
BR-sag 530.b:
Budgetønske fra Katteprojektet
Forslagsstiller: Katteprojektet
Katteprojektet tager sig af vilde og
bortløbne katte i Farum Midtpunkt.
Økonomi
Ligesom i de forgangne år anmodes
der om et budget på 10.000 kr. i
budgetåret 2020 -2021.
Beløbet afsættes til foder, kattegrus,
kørsel og indlevering af de katte, hvor
man ikke kan finde ejeren.

Jeg opstiller hermed til økonomiudvalget:
Jeg har boet i Blok 36 siden 1987,
og været aktiv i beboerdemokratiet på
bloknivau, men har fået bedre tid, og
mulighed for at engagere mig i lidt
større omfang. Jeg sidder i følgegrup-

Huslejekonsekvenser:
Som det fremgår ovenfor er pengene
allerede i igangværende budget, men
en udregnet huslejekonsekvens lyder
på 0,00067 % svarende til en udgift
på 0,06kr./md. (beregningen er lavet
for en stor lejlighed).
Afstemningstema:
Blokrådet godkender Katteprojektets
budgetønske.
15

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 529 3. SEPTEMBER 2019

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra juli 2019
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Gulve på blokkenes repos’er
6. Eventuelt

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

(afstemning:)
(15/7/1)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Tove
Else Marie
B
Pia
C
Oskar
12
Morten
og 13 Hans
15
Anne
Per
16
Lis
Erik
21
Niels
25
Inge

Adresse
201G
202B
20D
10I
38 2.S
38 2.R
75D
701E
80F
80F
112E
155C

Blok Navn
Marianne
26
Jakob
31
Allan
Anne
34
Adam
35
Sasha
36
Asger
41
Uffe
Jette
42
Jørgen
43
Henrik

Adresse
148A
161B
??
235F
264F
288E
296A
407A
409D
410F
428D

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Palle, EJK

1. Godkendelse af dirigent
Henrik, 428D, godkendes som dirigent.
Henrik/428D takker for valget. Henrik indleder mødet med at knytte et
par kommentarer til sidste blokrådsmøde. Han beklager, at han ved mødet ’kom lidt op i det røde felt’, men
han tolererer ikke, når han bliver angrebet på sin integritet, ordentlighed
og hæderlighed. Med reference til sidste mødes forløb opfordrer Henrik til,
at man holder den gode tone, fokuse16

rer på sagen, undgår at insinuere at
der er konflikter imellem udvalg og
Blokrådets Forretningsudvalg – det er
med til at fordreje den saglige debat,
der skal være i Blokrådet. Sidst men
ikke mindst lyder opfordringen, at
man er varsom med at angribe
Blokrådets Forretningsudvalg – de
agerer blot på det, som Blokrådet har
bedt dem om (jf. Forretningsordenen).
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

be-

3. Godkendelse af
referat fra juli 2019
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster ved mødet.
4.b Ejendomskontoret
Palle/EJK orienterer om, at alle de
foranstaltninger, som der nævnes i
sagen nu er udført. Der er aflevering
af arbejdet d. 30.09.2019. Driften er
gjort opmærksom på, at nogle af beskyttelseskapperne på dørstationerne
er meget snævre – dette er de selvfølgelig opmærksomme på ved afleveringen.
Tove/Blok A siger, at dørstationen i
den ene ende af blokken endnu ikke
virker.
Palle/EJK noterer sig det, men beder
Tove om at melde det ind til Ejendomskontoret.
Beboer-app
Palle/EJK oplyser, at den nye beboerapp blev udrullet den 28.08.19. Han
har dags dato fået bekræftet, at cirka
280 beboere allerede er tilmeldt.
Der er lidt opstartsvanskeligheder,
idet det p.t. ikke er muligt at udsende
fællesbeskeder. Der arbejdes på at få
problemet løst. Den direkte beskedfunktion mellem beboer og Ejendomskontor fungerer.
Palle opfordrer alle til at downloade
app’en inden chokoladen smelter 
Chokoladekampagnen kører indtil d.
11.09.2019.
Berit/38 2.S synes, det er en hammergod chokolade. Hun gør opmærksom på, at der skal kigges på de dokumenter, der ligger tilgængelige i
app’en. Under afdelingen ligger der et

referat fra et organisationsbestyrelsesmøde.
Maiken/kommunikationsmedarbejder
siger, at det vil hun kigge på asap.
Asger/296A oplyser Berit, at den gode chokolade, kan købes på OKtanken 
Erik/80 F fortæller, at han er med i
en arbejdsgruppe i KAB, der omhandler afdelingernes identitet. I den forbindelse er han blevet oplyst, at KABs
logo i app’en kan erstattes med afde-

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. august 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
Jun 13.560 m3
13.890 m3
3
Jul 13.082 m
13.547 m3
3
Aug 15.159 m
13.795 m3
Gennemsnit pr. døgn:
2019:
Jan 460 m3
Feb 464 m3
Mar 464 m3
Apr 470 m3
Maj 474 m3
Jun 452 m3
Jul 422 m3
Aug 489 m3

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

Samlet set er forbruget 3,9 % højere end
i samme periode sidste år.
I forhold til samme periode i referenceåret 2007 er besparelsen på ca. 23 %
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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lingens logo. Han opfordrer til, at det
bliver gjort.
Maiken/kommunikationsmedarbejder
svarer, at hun tjekker op på det. Hun
forklarer, at det kan være svært at
opdage disse ting, da hun og de øvrige ansatte ikke har adgang til app’en
og den brugergrænseflade, som beboerne ser.
Efterfølgende er muligheden for udskiftning af logo i app’en undersøgt
ved driftssupport i KAB, men beskeden lyder, at dette ikke er en mulighed.
Gangstrøgsprojektet
Palle/EJK gør opmærksom på, at det
desværre har vist sig, at der er nogen,
der ikke overholder de varslede spærredage. Dette skyldes ikke uheld,
men det er derimod helt bevidst, at
nogle beboere går gennem de afspærrede områder. Der trædes i vådt cement og på nylagte fliser, samtidig
med at der føres en uacceptabel tone
overfor håndværkerne.
Det har medført, at de beboere,
som har gjort ovenstående, og som
man er bekendt med, har modtaget et
brev fra KABs juridiske afdeling,
hvoraf
økonomiske
konsekvenser
fremgår. Derudover er der sendt en
ekstra særskilt varsling til Blok 15
om dette, da der i denne blok har været flere tilfælde af ovenstående adfærd.
Erik/Følgegruppen for indre gangstrøg
(FGIG) fortæller, at problemerne har
været både i Blok 15 og i Blok 16.
Erik opfordrer alle beboere til at
hjælpe deres medbeboere med at
overholde spærredagene.
Han nævner, at der nogle steder
har været udfordringer med, at betonen har haft en længere tørretid end
anslået. Derfor har følgegruppen opfordret til, at der lægges gangplader
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ud, så man ikke sætter mærker i betonen. Ligeledes har de opfordret
håndværkerne til, at de afspærrer
meget tydeligt eller bliver på byggepladsen indtil kl. 16, så man undgår,
at nogen træder ind i den våde beton.
Anne/235F spørger, om man ikke
kunne indskrive allerede i første varsling, at det har en økonomisk konsekvens, hvis man ikke respekterer
spærredagene?
Erik/FGIG svarer, at hvis man sender
en varsling ud til alle beboere i en
blok, hvoraf der fremgår økonomiske
konsekvenser, så får det den modsatte effekt – det bliver ikke et konstruktivt samarbejde.
Anne/235F forstår, hvad Erik siger
men mener stadig, at der kunne indarbejdes tekst om økonomiske konsekvenser, idet folk godt ved, at de
ikke må gå i de afspærrede områder.
Erik/FGIG svarer, at det også vil kræve, at der er nogen til at holde vagt –
det kan følgegruppen ikke gøre. Han
vil bringe debatten videre til projektlederen. Erik tror, den bedste løsning
vil være at forhindre, at folk kan gå
ud på betonen.
Sasha/288E mener også, det er i orden, at man er mere hård i varslingerne. Hvis man ikke overholder
spærretider og forårsager skader på
det udførte stykke arbejde, bør man
få en regning med det samme.
Hun fortæller, at de i hendes blok
(Blok 35) har svært ved at finde ud af,
hvad man må, og hvad man ikke må.
De oplever eksempelvis både, at hunde besørger i gangstrøg, og at der ligger opkast. Må man sætte skilte op –
eller hvad gør man?
Jette/409D opfordrer Sasha til, at de
retter henvendelse til Forretningsudvalget.

Maiken/Blokrådssekretær kommenterer, at hun har svaret formanden for
Blok 35 på netop disse spørgsmål.
Hun har henvist til specifikke steder i
husordenen, som omhandler forurening og affald.
Sasha/Blok 35 svarer, at de også ønsker svar på, hvor meget man må
skilte med.
Maiken/blokrådssekretær
opfordrer
hende, ligesom Jette, til at skrive til
Forretningsudvalget om dette.
Lis/FGIG nævner, at det også er et
problem, at folk bruger de spindeltrapper, der er afspærret. Det kan
man også hjælpe med at huske sine
naboer på.
Asger/Blok 36 påtaler, at håndværkerne allerede opstarter deres maskiner mv. kl. 6 – det medfører meget
støj. Asger har været i dialog med
byggelederen, og beskeden er, at de
må starte kl. 7.
Erik/FGIG svarer, at det er korrekt, at
de ikke må starte før kl. 7 – eller måske snarere, at der ikke må være larm
før kl. 7. Erik er enig i, at tiderne ikke
altid bliver overholdt. Det er byggelederen, der skal sørge for, at dette
sker.
Henrik/dirigent opfordrer til, at man
kontakter byggeledelsen – kontaktinfo
står på Farum Midtpunkts hjemmeside.

blem. Det største problem er, når folk
træder på de fliser, der lige er lagt,
idet det indebærer, at flisen og underlaget skal tages op igen. Der er sikkert nogen, der tror, at når flisen ligger der, så må man træde ud på den.
Der er forskel på, om folk forårsager
skade på arbejdet bevidst eller ubevidst. Når handlingen sker bevidst, så
er det også sket, at beboere kan have
en uacceptabel opførsel overfor håndværkerne – det bliver behandlet i juridisk afdeling. Byggelederen fortalte,
at projektet er blevet nødsaget til at
ansætte en mand, der har som opgave at sikre, at beboere overholder
spærretider.
Allan/?? spørger, om man ikke kunne
indskærpe, at håndværkerne skal køre efter forholdene med frontlæsseren.
Henrik/dirigent svarer, at det går Palle og følgegruppen videre med.
Erik/FGIG giver Allan ret i, at de selvfølgelig skal køre efter forholdene –
problemet vil blive meldt ind til rette
vedkommende.
Anne/75D opfordrer til, at det indskærpes overfor håndværkerne, at de
ikke må køre på cykelstien i tidsrummet 7.30 – 8.00.

Berit/Bladudvalget (BU) opfordrer følgegruppen til, at de laver et helsides
opslag til Midtpunktet, hvor det bl.a.
fremgår tydeligt, at spærretider skal
overholdes.

Niels/FGIG siger, at følgegruppen
bruger rigtig meget tid på forhold,
som egentlig allerede skulle have været afklaret i udbudsmaterialet. Der
er lavet et prøvefelt, der kostede 2
mio. kr., og de retningslinjer, man
har derfra, er ikke blevet fulgt. Der er
nogle elementer, som skal løses i følgegruppen.

Hans/FGIG oplyser, at han netop har
talt med byggelederen i dag, og han
karakteriserer manglende overholdelse af spærretider som et stort pro-

Anne/235F spørger, om man stadig
har en 0-tolerancepolitik overfor hærværk? I så fald vil den vel træde i
kraft, når beboere bevidst ødelægger
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udført arbejde. Der er vel ikke grund
til at have politikken, hvis man ikke
håndhæver den.

Palle/EJK svarer, at det er sådanne
forhold, der vil blive påpeget ved afleveringsforretningen.

Palle/EJK svarer, at de tager fat i
byggelederen vedr. de problemer, der
er blevet italesat om hensynsløs kørsel. I forhold til det brev, som er
sendt ud til nogle beboere, er der indført, at det kan få økonomiske konsekvenser og eventuel opsigelse af lejemålet.

Lis/80F svarer, at det er gældende for
alle fugerne – det er Palle dog ikke
enig i.

Anne/235F spørger Palle, hvad der
forstås med ’eventuel’?
Palle/EJK svarer, at man ikke kan
skrive, at man opsiger lejemålet, idet
det er en proces, der skal iværksættes. Det kræver en lang sagsgang med
beboerklagenævn og boligret mv.
Palle siger også, at problemet med,
at beboere træder ud på fliser – udover at medføre et problem her og nu
– også kan have betydning på længere sigt. Ved 1-års og 5-års gennemgang kan man risikere, at det bliver
sværere at påpege eventuelle skævheder/ujævnheder i lagte fliser, idet
entreprenøren kan henvise til uforholdsmæssigt mange problemer med
manglende overholdelse af spærretider under byggeriet.
Fuger på Vestblokgangstrøg
Palle/EJK oplyser, at udskiftning af
1. etape af fuger på Vestblokgangstrøget er udført. Der er aflevering af
det udførte arbejde d. 06.09.2019.
Driften vil forsøge at få plads i budgettet for 20/21 og 21/22 til udskiftning af de resterende fuger.
De nye fuger skulle være vedligeholdelsesfri i 10 år.
Lis/80 F problematiserer, at fugerne
buer opad, så man kan falde over
dem.
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Berit/38 2.S spørger om fugerne fortsat skal være markant mørkere end
gangstrøget?
Palle/EJK svarer, at de skulle lysne
med tiden, så farven udjævner sig.
Rensning af ventilationskanaler
Palle/EJK fortæller, at der blev renset
ventilationskanaler i Birkhøjterrasserne sidste år. Da man ikke kom ind
i alle lejemål, var der også en opsamlingsrunde. Ved denne runde fik man
heller ikke adgang til samtlige lejemål, og dette medfører, at der er
mange ventilationskanaler, der mangler at blive renset. Arbejdet kræver, at
man skal have adgang til hele 6 lejemål for at rense en kanal, så hvis bare én beboer ikke er hjemme, har de
5 andre ventet forgæves, idet rensningen skal udskydes. Denne proces
skyldes, at boligerne har været PCBrenoveret. Nu varsles der endnu en
gang, men denne gang får varslingen
en anden ordlyd end normalt. I varslingen bliver der indskrevet noget
omkring foged og låsesmed, såfremt
beboere ikke giver adgang.
Palle opfordrer alle fra Birkhøjterrasserne til at være særligt opmærksomme på dette. Driften vil i forbindelse med varslingerne gøre brug af
den bløde gårdmand, som vil tage
kontakt til forskellige beboere.
Palle understreger, at man ikke
skal føle sig truffet over ordlyden i
varslingen, hvis man var hjemme
sidst. Se det blot som, at de der ikke
har overholdt varslingen, bliver præsenteret for ordlyden og de konsekvenser, der er indskrevet.

Uffe/407A var en af de beboere, der
var hjemme sidste gang, og han synes
ikke, det er i orden, at der i varslingen står, at ventilationsfolkene skal
have adgang flere gange i løbet ad dagen – dette var ikke tilfældet. Der er
ikke nogen grund til, at man sidder
hjemme hele dagen, hvis de kun skal
ind én gang.
Palle/EJK svarer, at nogen steder
skal de ind flere gange – det kan de
ikke sige på forhånd.
Uffe/407A opfordrer til, at de så, når
de er der, fortæller, om de skal ind
igen.
Palle/EJK svarer, at det vil han tage
en snak med firmaet om.
Lis/80F spørger, om man ikke bare
kan lægge nøglen i nøglerøret?
Palle/EJK svarer jo, det fremgår også
af varslingen.
Adam/Blok 34 spørger, om den
manglende adgang skyldes sproglige
barrierer?

ligforeninger, og derfor er de opmærksomme på det.
Sasha/288E spørger, om man også
kan få nogen ud, selvom man ikke
har set tegn på væggelus? Hvis man
eksempelvis er en, der køber mange
brugte ting.
Palle/EJK svarer, at det ikke er en
mulighed. Folderen er lavet for, at
man som beboer har en mulighed for
at handle på eventuelle problemer.
Anne/235F spørger, om man kun
skal melde ind ved væggelus, eller om
det også er ved andet kryb og kravl? I
hendes blok har de netop modtaget
information om møl. Hun har mange
møl, men hun har meldt det ind.
Pia/Blok B siger til Anne, at dyremad
skal i fryseren i 3 døgn.
Maiken/kommunikationsmedarbejder
supplerer Pia og siger, at der står information om dette i det brev, som
beboerne i Blok 31 har modtaget.

Henrik/428D svarer, at det ikke det,
der er problemet. Henrik bor selv i en
af blokkene.

Berit/38 2.S spørger, hvor mange sager der har været med væggelus i Farum Midtpunkt?

Væggelus
Palle/EJK fortæller, at der er blevet
udarbejdet en folder om væggelus –
herunder hvordan man identificerer
dem, og hvad man skal være opmærksom på for at undgå dem. Væggelus har det med at sprede sig, så
det kan beløbe sig til store udgifter
for afdelingen, hvis de først er i bare
en enkelt bolig.

Palle/EJK svarer, at han er bekendt
med 3 sager. Det er vigtigt, at man er
på forkant, så problemet ikke spreder
sig. Måske er det ikke omfattende nu,
men det kan hurtigt blive det – derfor
har man også tænkt at genudsende
folderen næste år.

Anne/75D spørger, om det er et udbredt problem?
Palle/EJK svarer, at det er et stigende
problem i Danmark – herunder i bo-

Hans/38 2. R svarer, at hvis man har
tænkt sig at sende noget ud igen, så
vil han opfordre til, at man skifter billedet på folderen ud med en væggelus
i stedet for en bille – det var de nogen,
der grinede højt af.
Palle/EJK svarer, at det kigger de på.
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Travlhed på kontoret
Palle/EJK oplyser, at de har rigtig
travlt i øjeblikket, så der kan være en
smule længere sagsbehandlingstid.
Dette gælder også beboeropgaver.
Gulvlak
Palle/EJK informerer om, at driften er
gået over til at benytte 2-komponent
vandbaseret lak fremfor den tidligere
anvendte 1-komponent lak. Han giver
ordet til Boligudvalget, som vil uddybe dette.
Anne/BOU fortæller, at det længe har
været et ønske at kunne bruge 2komponent lak. Hun fortæller, at der
er lavet en test med den nye lak i et
køkken i en lejlighed – dette tjekkes
der op på i marts 2020. Som Palle
sagde, så er driften overgået til at
bruge 2-komponent lak – udgifter
hertil kan således også indgå under
vedligeholdelseskontoen. Det betyder,
at man jf. lovgivningen via vedligeholdelsen kan få en overfladeslibning
samt 2 gange lakering med 2-komponent lak. Hvis man ønsker en fuldslib, kan dette også lade sig gøre, her
skal beboeren dog selv betale differencen mellem de to typer slib.
Når man får lakeret med 2-komponent lak, får man udleveret en vejledning til renholdelse af gulvene samt
en gulvpleje.
Jørgen/410F spørger, om al den gamle lak skal af, før man kan få lakeret
med 2-komponent lakken?
Anne/BOU svarer, at de to lakker er
kompatible, så derfor kan man godt
nøjes med en overfladeslib, hvorefter
der lakeres.
Jørgen/410F vil blot have slået fast,
at vedligeholdelseskontoen vel kun
kan dække udgifterne, såfremt indestående beløb på denne er stort nok.
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Anne/BOU det er korrekt – der skal
være penge til det på vedligeholdelseskontoen. Det er lejeloven, der dikterer, hvad pengene fra kontoen må
bruges til.
Palle/EJK forklarer, at lejeloven sondrer mellem vedligehold og mislighold. Hvis et gulv kræver fuldslibning, betragtes det som værende misligholdt, hvorimod en rens og lak kategoriseres som vedligeholdelse.
Sasha/288E spørger, hvad forskellen
på den gamle og den nye lak er?
Anne/BOU svarer, at den gamle lak
var en 1-komponent lak, som har en
mindre slidstærk overflade. 2-komponent lak er tilsat en hærder, hvilket
gør den mere slidstærk. Tidligere
kunne man ikke få dette produkt i en
miljøvenlig udgave, men det kan man
nu.
Palle/EJK informerer om, at den nye
lak ifølge firmaet kræver vedligeholdelse hvert 5. år, i modsætning til
hvert 3. år, som var aktuelt ved den
tidligere anvendte lak (under forudsætning af, at gulvene udsættes for
normalt slid).
Anne/235F spørger, om der findes et
overslag på pris for slib og lakering?
Palle/EJK svarer, at det findes, men
han kan ikke huske priserne i hovedet. Prisforskellen på den nye og den
gamle lak, mener han ligger på omkring 22 kr./m2.
Anne/235F spørger, hvor man står i
forhold til fuldslibning, hvis man er
indflyttet i en lejlighed, hvor gulvene
ikke har været godt vedligeholdt?
Burde det have været KAB, der havde
påtaget sig denne udgift? Nu står hun
selv for at vedligeholde noget, der ikke var i orden fra start af.

Palle/EJK svarer, at lejligheden er
blevet synet i forbindelse med indflytning, og at gulvet i den forbindelse er
blevet klassificeret i synsrapporten.
Hvis der i Annes indflytningspapirer,
står, at hun er flyttet ind til et A-gulv,
så er det et normalt vedligeholdt gulv.
Her vil eventuelle bemærkninger
skulle være indført i mangellisten.
Anne/235F svarer, at det ikke ændrer
ved, at hun vedligeholder noget, der
ikke har været godt fra start.
Anne/BOU oplyser, at man kan hente
et priskatalog på Ejendomskontoret
på det firma, som de anvender.
Henrik/BOU takker for det gode samarbejde med både udvalget og driften.
4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Møde med Bolignetudvalget
Efter debatten ved sidste blokrådsmøde valgte Forretningsudvalget at
indkalde Bolignetudvalget til et møde.
På mødet blev det os klart, at medlemmerne i Bolignetudvalget gerne vil
fortsætte arbejdet i udvalget. Forskellige forhold er ved at blive undersøgt,
og først når disse er afklaret, kan Bolignetudvalget udforme deres kommissorium, så det kan forelægges
Blokrådet til godkendelse.
Morten/38 2. S spørger, hvad det er
for forhold, der skal afklares?
Jette/BR-FU svarer, at der bl.a. har
været en diskussion om, hvorvidt udvalget skulle være lukket eller åbent –
i denne forbindelse er nogle forhold
ved at blive undersøgt. Derudover har
der været debat om, at Bolignetudvalget havde adgang til at lukke for
beboeres internetforbindelse. Der blev
også talt om de kanaler, der anvendes
til formidling af information fra udvalget.

Morten/38 2.S kommenterer, at det jo
fra start af har været et lukket udvalg. Han synes udvalget har lavet et
rigtig godt stykke arbejde, men nu er
man i en driftssituation, og han finder det betænkeligt, at et beboerudvalg (især hvis det er åbent udvalg)
har adgang til krydsfelter og udfører
driftsopgaver – det er uholdbart. Morten mener, at udvalget har udført sin
opgave, og at det fortsatte arbejde bør
ligge hos driften.
Allan/233F mener, at det er nødvendigt, at der er nogle lokale til at håndtere problemer, når nettet går ned –
det sker jo også uden for almindelig
arbejdstid.
Henrik/dirigent stopper debatten med
henvisning til sidste møde, hvor der
netop var en lang debat om Bolignetudvalget.
Offentliggørelse af dagsorden
og referater fra husmøder
På blokrådsmødet i maj gjorde vi opmærksom på, at dagsorden til og referat fra husmøder skal offentliggøres
fysisk på den ene eller anden måde i
den enkelte blok. Dette er nødvendigt
for at sikre sig, at alle beboere har
adgang til dokumenterne. Denne procedure 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.
Sasha/Blok 35 spørger, hvordan man
skal forholde sig, når opslagene bliver
hevet ned fra opslagstavlerne?
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Jette/BR-FU svarer, at de kan hænge
dem op på indersiden af ruden i deres
fællessum, så bliver de ikke hevet
ned, og alle har mulighed for at se
dem.
Nyt medlem til BR-FU
Da Jette/409D fraflytter Farum Midtpunkt stiller Blok 41 med et nyt medlem for den resterende periode. Dette
er Jettes sidste møde, og efterfølgende
er det Minga/401F, der er repræsentant for blokken i Forretningsudvalget. Vi takker Jette for det gode samarbejde og ser frem til samarbejdet
med Minga.
Klapsalver til Jette fra Blokrådet 
4.d Andre udvalg
Bladudvalget (BU)
Berit/BU oplyser, at de til »Midtpunktet« 529 modtog et indlæg fra en beboer, som de i samarbejde med Forretningsudvalget valgte at henvise til
Strukturudvalget.
I sin substans handler indlægget
om en undersøgelse, som i sin form
involverer ansatte, og som konflikter
med Farum Midtpunkts beboerdemokratiske struktur.
Indlægget blev henvist til Strukturudvalget, da dette udvalg er det rette
forum til at behandle en sådan idé,
inden den måske senere kunne forelægges som en blokrådssag med lovmedholdeligt indhold og med økonomiske konsekvenser.
Dette faldt beboeren for brystet,
men beslutningen blev fastholdt, og
indlægget blev ikke bragt.
Strukturudvalget (STRU)
Niels/STRU informerer om, at vedkommende er velkommen til kommende møde i Strukturudvalget d. 5.
september, hvor de kan diskutere
dette. Niels gør også opmærksom på,
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at der er afsat penge på budgettet til
arbejdet i udvalget. Der er muligheder
nok, for at deltage i det demokratiske
arbejde.
Friarealudvalget (FAU)
Hans/FAU fortæller, at der for en del
år siden har været en sag, hvor rødderne fra planter i plantekasserne på
terrassen brød igennem bunden og
dermed skadede belægningen (underdugen). Problemet er blevet ekstra
stort, fordi man har udskiftet plantekasserne til en model, som ikke er
løftet fra jorden – bunden er således
på jorden, og derfor skal der ikke så
meget til, at rødderne går igennem til
underdugen. Det betyder, at selv
planter, der ikke nødvendigvis er aggressive, også vokser igennem.
Hans opfordrer alle – især hvis man
har ældre trælignende planter i plantekasserne – til at undersøge, at de er
gået igennem. Kør forsigtigt en ikke
skarp genstand under plantekasserne
for at se, om der er noget der er gået
igennem. FAU vil arbejde på, at der
findes en løsning på dette. Hvis man
oplever problemer med det, skal man
kontakte Ejendomskontoret.
Lis/80F fraråder, at man planter
mynte – de er meget aggressive.
Anne/235F mener, der findes en anbefalet liste over planter, der egner
sig til altankasserne?
Hans/FAU svarer, at det er korrekt.
Det har dog vist sig at selv nogle af de
planter, der er på den liste, er for aggressive til konstruktionen af plantekasserne. 1 gang årligt udkommer
listen over egnede planter i »Midtpunktet«.
Jette/409D supplerer, at man også
kan huske at gøre opmærksom på, at
ved fraflytning skal buske og træer

fjernes. Det står i fraflytningspapirerne.

der er noget fornuftigt i det – især ved
større træer.

Berit/ 38 2.S fortæller, at hun tidligere har gjort indsigelser mod netop
formuleringen om, at plantekasser
skal tømmes ved fraflytning. Dette
blev rettet til i fraflytningspapirerne,
så det må være en fejl. Det skal fjernes.

Hans/FAU oplyser med reference til
gældende lovgivning om udlejning af
almene boliger, at man ikke kan forlange, at beboere skal flytte noget, der
var der på indflytningstidspunktet.

Jette/409D er blevet bekræftet af EJK
i formuleringen. Der står dog ikke, at
kasserne skal tømmes, men der står,
at træer og større buske skal fjernes.
Jette kan godt forstå formuleringen,
for der var virkelig nogle kraftige rødder – bare efter 4 år.
Allan/?? spørger, hvem der har besluttet det? Det er det, der er det interessante.
Berit/38 2.S svarer, at det har driften.
Henrik/BOU fortæller, at det er et
punkt, som boligudvalget har in mente i deres arbejde. Henrik minder om,
at det er Blokrådet, der vedtager bestemmelserne.
Allan/?? mener ikke at dette overholdes.
Henrik/BOU svarer, at driften i deres
kontrakt med Farum Midtpunkt jo
også har nogle opgaver, der skal løses.
Palle/EJK er ikke enig med Allan, og
har ikke yderligere kommentarer til
hans bemærkning. Palle kan huske,
at der tidligere i forbindelse med Berits henvendelse har været kigget på
formuleringen i forhold til tømning/
ikke tømning af plantekasser i fraflytningspapirerne. Palle er overbevist
om, at der er blevet rettet i den – han
undersøger sagen. Hvis der i formuleringen står ’træer’, så mener Palle, at

Uddannelsesudvalget (UU)
Berit/UU fortæller, at uddannelsesudvalget har inviteret til velkomstmøde for nye beboere. Alle der skulle have lyst til at komme – nye som gamle
beboere – er velkomne. Info om tid og
sted findes i Midtpunktet 529.
Boligudvalget (BOU)
Læs mere under punkt 4.b ’Gulvlak’.
Pia/20D spørger, hvordan det går
med kattehegnene?
Anne/BOU svarer, at kattehegn til Bog C-lejligheder næsten er på plads.
Fredag (læs d. 6. september) afholdes
der møde med driften og rådgiver,
hvor der skal lægges en tidsplan for
prøveopførelse af kattehegn i A-, D-,
E- og F-lejligheder. Projektet har været sat lidt på standby over sommeren
grundet ressourcer i forbindelse med
opstart af indre gangstrøg.
Palle/EJK supplerer og siger, at projektet stadig er prioriteret. Palle roser
BOU for, at det med stor sandsynlighed lykkes at få mulighed for at få
kattehegn i Farum Midtpunkt.
5. Blokrådssager
BR-sag 529.a:
Gulve på blokkenes repos’er
Henrik/dirigent gør opmærksom på,
at sagen blev udsat på møde 528,
hvorefter han giver ordet til Blok 21.
Niels/Blok 21 fortæller, at sagen nu
er blevet ekstra belyst. Blokken er
selv blevet klogere af udsættelsesfor25

slaget. De indgik et godt samarbejde
med Ejendomskontoret og er nu
kommet frem til den i sagen fremlagte
løsning. Niels håber, at alle har været
forbi Servicecentralen, hvor man kan
se belægningen.

sesvenlige overflader i alle blokkene.
Da det indre gangstrøg i blok 46 alligevel skal fjernes i forbindelse med
PCB-renoveringen, gennemføres der
et pilotprojekt, som belyser egnede
konstruktioner og overflader."

Henrik/dirigent afbryder mødet i 2
minutter, så de, der måtte være interesseret, kan se den i sagen omtalte
belægning.

Da der var valgt gulvmateriale i kvarterfarve til repos'erne i Birkhøjterrasserne, bad PCB-følgegruppen Boligudvalget om at hjælpe med at finde
passende kvarterfarver i samme
gulvmateriale til den løbende udskiftning efter behov i alle kvarterer.
Der er foretaget enkelte udskiftninger i linoleum – altså ikke samme
materiale som i Birkhøjterrasserne –
inden PCB-projektet begyndte. På
dette tidspunkt valgte Driften at stille
udskiftningerne i bero.
Det daværende Boligudvalg har således ikke egenhændigt valgt noget –
blot bistået ved farvevalget.”

Sasha/288E tror, at mange på deres
husmøde mente, den forslåede belægning var mindre skridsikker end
den eksisterende. Sådan opfatter hun
det ikke.
Niels/Blok 21 oplyser, at det er et velafprøvet produkt, som benyttes på
hoteller og i offentlige bygninger. Det
er Ejendomskontoret, der har fundet
produktet og leverandøren.
Anne/235F er bekymret for, at det
lægges i små felter med fuger, da
vand så lettere kan sive ned.
Berit/ tidligere medlem af Boligudvalget (BOU) redegør for beslutningerne i
forhold til den gældende renovering af
gulvbelægningen på repos'erne:
”Først og fremmest skal vi gøre opmærksom på, at kvarterfarverne går
helt tilbage til den oprindelige farvesætning, herunder gavldørene og
gulvbelægningen på repos'erne. I årenes løb er anvendelsen af kvarterfarver udvidet til signalfarver på ramperne og vejviserne langs Vestblokgangstrøget. Ligeledes vises kvarterfarverne på alle oversigtskort.
I september 2011 godkendte Blokrådet énstemmigt BR-sag 441.b ”Skema
A til Miljøsagen”.
Sagsbeskrivelse indeholdt blandt
andet dette afsnit:
"De indre gangstrøg skal renoveres
til nye rengørings- og vedligeholdel26

Anne/75D synes, gulvet er pænt – det
kunne hun godt tænke sig.
Anne/Blok 15 kan ikke lide gulvet. De
synes, det er alt for mørkt, og så er
der fuger og en struktur i belægningen, som vil gøre det vanskeligt at
holde det rent. På husmødet havde de
en debat om, hvornår kvarterfarverne
blev en integreret del af gulvene –
nogle mente det gik tilbage til 1982.
Anne mener ikke, at der er nogen
grund til at holde fast i farverne på
gulvene, da man allerede ved indgangsdøren kan se, om man er kommet til den rigtige dør eller ej.
Palle/EJK gør det klart, at de ikke
har forslået det ene gulv fremfor det
andet. De har blot hjulpet forslagsstiller med at skaffe materiale til at
kunne rejse blokrådssagen. De udfører de beslutninger, som Blokrådet
vedtager. Beslutningen har hidtil været, at gulvet skulle lægges i de farver,
som daværende boligudvalg og PCB-

følgegruppen pegede på. Palle forklarer, at gulvet lagt i ’felter’ (jf. BR-sag
529.a) er af samme materiale, som
det gulv, der er blevet lagt indtil nu.

så respekt for, at der er nogen, der
tænker Farum Midtpunkts udseende
i forhold til de projekter, som kører
nu.

Kirsten/34F var også medlem af det
daværende Boligudvalg, der dengang
var inde over beslutningen om gulvbelægningen på repos’erne. Dengang
blev der lavet en blokrådssag, hvor
det blev vedtaget, at der skulle laves
gulve med kvarterfarver på repos’erne. Kirsten mener, at inden
Blokrådet kan beslutte noget andet,
så skal der en Blokrådssag til.

Afstemning
Sagen vedtages med 15 stemmer for,
7 stemmer i mod og 1 blank stemme.

Henrik/dirigent svarer, at den blokrådssag, som Kirsten efterlyser, netop
er den fremstillede sag af Blok 21.
Berit/38 2.S ville stadig foretrække
kvarterfarverne og kommenterer yderligere, at hun synes det foreslåede
gulv er meget mørkt og kedeligt. Hun
tror ikke, det bliver en god løsning, og
hun synes ikke, det passer til Farum
Midtpunkt.
Anne/Blok 15 fortæller, at de ønsker,
at man går væk fra kvarterfarver på
repos’erne. De har også hørt, at de
farvede gulve blegner, fordi der ikke
bliver brugt de rigtige rengøringsmidler. De vil dog gene have gulvet i en
lysere farve, end det der er fremlagt i
sagen.

Niels/Blok 21 appellerer efter afstemning til, at kanterne ved gulvet males
samtidig med, at der males vægge.
6. Eventuelt
Uffe/407A undrer sig over, at der kun
er afgivet 23 stemmer – var der ikke
24 stemmeberettigede?
Henrik/dirigent svarer, at der var 23
med Per, som kom netop inden afstemningen.
Lis/80 F spørger, om man godt må
komme så sent?
Henrik/dirigent svarer, at der ikke
står anført noget om dette i Forretningsordenen, så det må man godt.
Herefter takker dirigenten forsamlingen for et godt møde.

Niels/Blok 21 oplyser, at farvevalget
er foretaget, så det svarer til det gulv,
der lægges nede i gangarealet.
Kirsten/34F siger, at hun i kraft af sit
medlemskab i følgegruppen for indre
gangstrøg har været med til at vælge
fliserne til gangstrøget. Hvis hun
havde vidst, at det havde medført valget til gulvbelægning på repos’erne,
havde hun valgt noget andet.
Erik/Blok 16 har stor respekt for det
tidligere Boligudvalg, men de har og-

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

Personlige henvendelser:
Mandag

1400 – 1800

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

Telefoniske henvendelser:
Tirsdag og torsdag

1230 – 1330

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Beboerne kan træffe BR-FU i Servicecentralen mandag i ulige uger
1900 – 2000
(se datoer i kalenderen s. 32)
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
Jette
409D
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.

KALENDER FOR OKTOBER 2019
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

Tilmeld Halloween

18:00 – 20:00

SC

BUU

19:30

SC

19:00

SC

1.
2.

3. BR-møde
4.

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

5.
6.
7. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

8. BOU

19:00

SC

18:00

SC

9.

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

10.
11.
12.
13.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 530 OG 531
MP 530 husstandsomdeles 26.09.19

14. Frist for MP 531

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

16.

1.700
Farum Midtpunkt

14.10.19 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 531, der udkommer 29.10.19.
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.
19.
20.
21. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

22.
23.
24.
25.
26. Halloween fest

18:00 – 20:30 SL

27.
28.
29. MP 531

Husstandsomdeles

30.
31. Åben Dør

17:00 – 19:00 SC

31

