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MIDTPUNKTET 537

Indhold
Mærkeligste »Midtpunkt« i mands minde
Håndværkerne bruger håndsprit
Våd vinter gav gode vandvaner
Sidte Åben Dør i foråret … hvis vi må?
Telefon- og mødetider, mulighed for henstand, overblik,
pensionistskovtur udsat, nyt FU-medlem, status for udvalg
(BU, BUU, FAU, TMU, UU)
Beskyt dig selv og andre
Tilbyd din nabo hjælp (dansk)
Tilbyd din nabo hjælp (engelsk)
Sådan kan du også hjælpe
Lige nu luner mere end en million i varme(regn)skabet
Ekstra rengøring, udvidet telefontid, hundeposer i brevkassen,
opgaver på pause, brug affalds- og storskraldscontainere samt
kommunens genbrugsplads, pigefodbold udskudt til senere,
app'en hitter
Blokrådssager – ingen, da BR-møde 537 er aflyst
Intet referat, da BR-møde 536 var aflyst
Praktiske oplysninger

Sammen – hver for sig
Af Berit, Bladudvalget

Denne udgave af »Midtpunktet« er
meget anderledes end sædvanligt.
Der er ikke noget blokrådsmøde 537 i
maj og derfor ingen blokrådssager.
Der var heller ikke noget blokrådsmøde 536 i april, så der er heller ikke
noget blokrådsreferat.
Men »Midtpunktet« er et beboerblad
og optager meget gerne indlæg fra jer
beboere (det er desværre bare ikke så
ofte, at vi modtager nogen). Så I kunne måske skrive en historie om,
hvordan I kommer igennem disse
mærkelige tider med Corona-virus,
social distance, hjemmearbejde, måske endda hjemsendelse o.lign. Det
kan både handle om, hvad I gør privat, og om eventuelle initiativer i
blokken – nabohjælp, visitter på afstand, fællesindkøb o.s.v.
Hvis I ikke er så vant til at skrive, så
hjælper Bladudvalget jer gerne. Og vi
glæder os meget til at høre fra rigtig
mange af jer.

Til dette nummer har vi bedt Blokrådets forskellige udvalg, arbejds- og
følgegrupper om at skrive en status
over deres igangværende opgaver, og
derudover er der selvfølgelig Nyt fra
BR-FU og Nyt fra Ejendomskontoret
om, hvordan de håndterer situationen.
Og så indeholder bladet selvfølgelig
også de sædvanlige Praktiske Oplysninger og – måske lidt optimistisk –
kalenderen for maj.
Bladet er redigeret, trykt og omdelt i
perioden 14.- 28. april, så eventuelle
nyere oplysninger må søges på nettet
– f.eks. på Farum Midtpunkts hjemmeside på siden NYHEDER:
www.farum-midtpunkt.dk/Nyheder
Pas godt på jer selv
og dem omkring jer
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af projektleder Bente Heltberg, KAB

Renovering af de indre gangstrøg – status
Nogle af arbejdsprocesserne medfører, at der er spærret for adgang til og
fra boligen i arbejdstiden. Der vil være i alt 5 spærredage for den enkelte
bolig. Du vil blive varslet om spærredage.

Foto: Berit/BU – Blok 11 efter renovering –
21.01.2020

Renoveringen fortsætter stort set som
planlagt trods Corona virus, og tidsplanen følges. Entreprenøren oplever
lidt flere sygemeldinger, men kan indtil nu godt følge med.
Mureren arbejder med gulvet i Nygårdterrasserne, og tømreren med
lofter og belysning i Bybækterrasserne og Nygårdterrasserne, mens maleren er i Bybækterrasserne.
Der er taget nogle forholdsregler i forbindelse med bestræbelser på at
stoppe smitte med Corona virus. I
skurbyen er der opsat information
om, hvordan medarbejderne kan beskytte sig, og der holdes pauser på
skift, så antallet af medarbejdere i et
skur minimeres. Der rengøres oftere i
skurbyen, og håndværkerne har fået
udleveret håndsprit.
Varslinger og information
Når arbejdet kommer til din blok, vil
du få en varsling, der beskriver arbejdet, tidsplan og hvordan hverdagen påvirkes med spærretider og adgangsforhold.
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I varslingen vil der også være en beskrivelse af de forberedelser, som
blokken i fællesskab står for. Fællesrum, cykel- og barnevognsrum skal
ryddes. I byggeperioden vil der være
midlertidige parkeringsmuligheder for
cykler og barnevogne blandt andet i
de eksisterende knallertbure i Pniveau.
Når arbejdet er færdigt i en blok og
fællesrum igen kan bruges, kommer
der en færdigmelding.


VANDSTATUS
Situationen pr. 31. marts 2020
Samlet forbrug for hele Midtpunktet:
2020:
2019:
Jan 13.516 m3
14.260 m3
Feb 11.803 m3
12.991 m3
Mar 13.020 m3
14.384 m3
Gennemsnit pr. døgn:
2020:
Jan 436 m3
Feb 407 m3
Mar 420 m3

2019:
460 m3
464 m3
464 m3

Forbruget i marts 9,5 % mindre end sidste år.
I forhold samme periode i referenceåret
2006/7 er besparelsen på ca. 30 %
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

ÅBEN DØR
D. 28. MAJ
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. 27. august
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
PERSONLIG TRÆFFETID OG TELEFONTID I BLOKRÅDSSEKRETARIATET
Vi er af KAB blevet informeret om, at vi kører basal drift indtil 11. maj. Dette betyder blandt andet, at den personlige træffetid i Sekretariatet fortsat er aflyst.
I kan rette kontakt via mail på blokraad@farum-midtpunkt.dk
I perioden er den telefoniske træffetid udvidet til kl. 900 - 1400 (hverdage).
SEKRETARIATET HOLDER LUKKET
Sekretariatet er lukket for alle henvendelser 1. maj.
AFHOLDELSE AF MØDER I BEBOERDEMOKRATIET
I skrivende stund er vi stadig i en situation, hvor der ikke holdes fysiske møder i
KAB-fællesskabet og i beboerdemokratiet. Derfor er Blokrådsmødet d. 5. maj også
aflyst.
Forretningsudvalget arbejder på at afholde deres kommende møder digitalt. Det
betyder, at skriftlige henvendelser til Sekretariatets mail vil blive behandlet, såfremt de er mulige at behandle uden vores fysiske tilstedeværelse, men træffetiden for beboere til udvalgets møder vil indtil videre fortsat være aflyst.
MULIGHED FOR HENSTAND AF HUSLEJE
Grundet den samfundsmæssige situation forårsaget af Coronavirus er der risiko
for, at nogle beboere og erhvervslejere kommer i en situation, hvor de ikke kan
betale deres husleje. Derfor har KAB sammen med Furesø Boligselskab taget initiativ til at hjælpe beboere og erhvervslejere, som kommer i sådan en situation.
For at hjælpe dem, som kommer i sådan en situation, tilbydes en afdragsordning i op til 6 måneder. Hvis dette er relevant for dig, så kontakt KAB på:
 Telefon: 33 63 10 00 (her vil du blive stillet om til en medarbejder i Restanceteamet).
 Mail: Restance@kab-bolig.dk (oplys telefonnummer i mailen). Du vil efterfølgende ved først mulige lejlighed blive ringet op af en medarbejder fra Restanceteamet.
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

535.a

Driftsbudget 2020/2021

5xx

Driftsbudget 2021/2022
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% / 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

1,49
13,34
1,34
12,22

2021/2022

PENSIONIST SKOVTUR – UDSAT
Opdatering fra Furesø Boligselskab:
Kære Pensionister!!!
På grund af Corona-krisen bliver vi desværre nødt til at udsætte vores pensionistskovtur, som plejer at være i maj måned.
I år bliver den nye dato for skovturen:

ffrreed
daagg d
d.. 2
21
1.. aau
uggu
usstt 2
20
02
20
0
Den sædvanlige plakat kommer op først i juli måned.
Vi glæder os til at se jer!
Furesø Boligselskab

NYT MEDLEM TIL FORRETNINGSUDVALGET
Den 1. juni 2020 er det blevet Blok 16s tur til at stille med et medlem til Forretningsudvalget. Funktionsperioden er som bekendt 18 måneder. Blok 16 adviseres
herom i nærmeste fremtid.
STATUS FOR ANDRE UDVALG, ARBEJDS- OG FØLGEGRUPPER
Følgegruppen for Indre gangstrøg (FGIG) har en kort statusartikel (side 4), og
Teknik/Miljø Udvalget (TMU) bringer den sædvanlige varmegraf (side 13) og status på vandforbruget (side 4), men ellers er de indsendte statusrapporter her:
Bladudvalget (BU)
Vi laver (mindst) 11 blade om året – Coronakrise eller ej!
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)
Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde består som bekendt i at afholde fester for børn
og unge i Farum Midtpunkt. Sidste afholdte fest var fastelavn – måske så I billedreportagen i »Midtpunktet« 536 fra festlighederne. Dette var inden Coronaen ramte
Danmark, og altså i en tid, hvor vi ubekymret kunne mødes i flok og holde store fester på tværs af Farum Midtpunkts mange beboere.
Næste planlagte arrangementer var forårsloppemarked i april, børnenes dag i slutningen af maj samt sankthans i slutningen af juni. Hvornår det bliver muligt at holde fester igen er endnu uvist for os alle, men en ting er sikkert – vi glæder os til, at vi
igen kan feste med alle de glade børn og unge i Farum Midtpunkt.
Friarealudvalget (FAU)
I disse farlige tider kører driften ikke på fuldt serviceniveau. Der arbejdes med
hvad man kan kalde basisdrift (Se ”Nyt fra Ejendomskontoret” side 14). Dette
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gælder selvfølgelig også arbejdet i friarealerne. Her har man lagt arbejdet om, så
de ansatte så vidt muligt arbejder alene. Det kan derfor ikke undgås at der er enkelte arbejder som ligger stille. For eksempel arbejder som kræver, at flere medarbejdere kommer tæt på hinanden. Der genplantes således ikke træer, og der
udskiftes ikke plantekasser på terrasserne. Men ellers er man stort set godt med
ude i de grønne områder.
De ordinære møder i Friarealudvalget er naturligvis midlertidigt aflyst. Udvalget
arbejder videre med en renovering af dele af den store legeplads på Sankt Hans
Torv. Udvalget har holdt lidt øje med brugen af legepladsen, for at finde en løsning som tilgodeser dem, der nu en gang bruger pladsen. Det har vist sig, at den
lille boldbane nu ofte bruges, hvorfor vi arbejder på at forbedre underlaget på banen. Herudover mangler der siddeplads til de mindre børn. På trods af de suspenderede møder, håber vi snarest på en BR-sag, men det er naturligvis svært,
så længe vi er nød til at aflyse udvalgets møder.
Udvalget har valgt at udsætte klargøring af Krydderrihaven og Dahliahaven indtil der blæser sundere vinde ind over landet.
Friarealudvalget ønsker alle en god og sikker sommer.
Teknik/Miljø Udvalget (TMU)
Start på affaldssortering i pilotprojektet – udsat pga. Corona
I forrige nummer af beboerbladet »Midtpunktet«, nr.
536, havde vi en artikel vedrørende det opstartsmøde
om kildesortering, som blev afholdt den 25/2 – for
beboere involveret i det, ved flere lejligheder, omtalte
pilotprojekt i blokkene 14, 15 og 16.
Det var oprindeligt planen, at sorteringen skulle gå i
gang i uge 11, men så kom Corona krisen og spændte
ben for den ambition. I skrivende stund er det desværre ikke muligt at sige, hvornår det kan ske – det
afhænger meget af, hvornår driften har de medarbejdere, som skal indgå i projektet, på pinden igen.
Alt er ellers klart:
 De nye affaldspladser, mellem blokkene, til sortering (p.t. aflåst).
 Velkomstbrev.
 Startpakke fra kommunen bl.a. med sorterings vejledning på flere sprog.
 Aftaler om tømning.
Så nu venter vi bare på bedre tider … som alle andre.
Uddannelsesudvalget (UU)
Uddannelsesudvalget har ikke haft noget fysisk møde, siden coronakrisen begyndte – det ene medlem har en baby, og de to andre medlemmer er ”over sidste
salgsdato”; så derfor har vi valgt indtil videre at klare tingene via telefon og mail.
Næste gang der holdes blokrådsmøde, vil Uddannelsesudvalget gerne bede deltagerne udfylde et spørgeskema, som skal hjælpe udvalget med at målrette et
kursus eller en temaaften her i Farum Midtpunkt i forhold til de aktive beboerdemokraters ønsker.
Uddannelsesudvalget er også i gang med at udarbejde et evalueringsskema,
som vi vil bede kursusdeltagere udfylde efter kursus, så vi får en bedre fornemmelse af, om kurserne er relevante eller skal pilles ud af sortimentet.
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Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt

coronasmitte.dk

Host eller nys i dit ærme
– ikke dine hænder

Vær opmærksom på
rengøring – både hjemme
og på arbejdspladsen

Hold afstand
- bed andre tage hensyn

sst.dk/corona

Har du brug for
nabohjælp?
Kære Nabo. Er du i karantæne eller
særligt udsat, hvis du bliver smittet
med COVID-19?
Ring eller send en sms til mig, så vil jeg
gøre mit bedste for at hjælpe.
Mit navn er _____________________
Jeg bor

□ Indkøb af dagligvarer
□ Afhentning på apotek/posthus
□ En hyggelig snak over telefonen
□ Gå ned med skraldeposen
□ Hundeluftning
□ _______________________
□ _______________________

_____________________

Mit tlf. nr. er _____________________

Har du brug for
nabohjælp?
Kære Nabo. Er du i karantæne eller
særligt udsat, hvis du bliver smittet
med COVID-19?
Ring eller send en sms til mig, så vil jeg
gøre mit bedste for at hjælpe.
Mit navn er _____________________
Jeg bor

Jeg kan hjælpe med:

Undgå smitte! Jeg hjælper på følgende betingelser:
• Vi har ingen fysisk kontakt og holder afstand (2 m)
• Vi bruger værnemidler (handsker, afspritning mv.)
ved udveksling af fysiske genstande
• Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Jeg kan hjælpe med:

□ Indkøb af dagligvarer
□ Afhentning på apotek/posthus
□ En hyggelig snak over telefonen
□ Gå ned med skraldeposen
□ Hundeluftning
□ _______________________
□ _______________________

_____________________

Mit tlf. nr. er _____________________

Undgå smitte! Jeg hjælper på følgende betingelser:
• Vi har ingen fysisk kontakt og holder afstand (2 m)
• Vi bruger værnemidler (handsker, afspritning mv.)
ved udveksling af fysiske genstande
• Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Do you need help
from a neighbour?
Dear neighbour. Are you self-isolating
due to COVID-19?
Give me a call or text me, and I will do
my best to help.

My name is

__________________

I live locally at __________________
My number is __________________

Do you need help
from a neighbour?
Dear neighbour. Are you self-isolating
due to COVID-19?
Give me a call or text me, and I will do
my best to help.

My name is

__________________

I live locally at __________________
My number is __________________

I can help with:

□ Picking up shopping
□ Picking up mail or medicine
□ A friendly phone call
□ Carry down garbage
□ Walk your dog
□ _______________________
□ _______________________
Prevent infection. I will help on the following terms:
• We will have no physical contact (2m distance)
• We clean our hands regularly, especially before
and after exchanging physical materials
• We follow the recommendations of the Danish
Health Authority

I can help with:

□ Picking up shopping
□ Picking up mail or medicine
□ A friendly phone call
□ Carry down garbage
□ Walk your dog
□ _______________________
□ _______________________
Prevent infection. I will help on the following terms:
• We will have no physical contact (2m distance)
• We clean our hands regularly, especially before
and after exchanging physical materials
• We follow the recommendations of the Danish
Health Authority

SÅDAN K AN

DU H JÆLPE

HER ER FORSLAG, SOM BÅDE KAN SÆTTES I GANG AF AFDELINGSBESTYRELSER OG AF BEBOERNE:
•N
 ABO TIL NABO
Kender du allerede naboer, der måske har behov
for hjælp, så ring direkte til dem og hør, hvordan
du kan hjælpe. Det kan også være en god ide at
ringe til afdelingsbestyrelsen for at høre, om der er
en organiseret indsats i gang – og hvordan du kan
blive en del af den.
•K
 OMMUNIKATION TIL AFDELINGEN
OG MELLEM NABOER
Brug fungerende hjemmeside eller Facebook-grupper som redskab til at bede om hjælp eller tilbyde
hjælp i boligafdelingen. For de beboere, der ikke
er så meget på internettet, kan en telefon- eller
sms-kæde oprettes, eller der kan ringes på via
dørtelefonen for at høre om der er brug for hjælp.
• PRAKTISK HJÆLP
Nogle beboere kan have behov for praktisk hjælp
til fx at gå ned med skrald, købe ind eller lufte
hunden. Afdelingsbestyrelsen kan hjælpe med at
sætte opslag i opgangen, hvor naboer kan tilbyde hjælp. Se vedhæftede eksempel på opslag.
Der kan også være lokale Facebook-grupper eller
hjælpenetværk.
Hvis man køber ind for mennesker, man ikke
kender, så skal man lige lave en aftale om, hvordan der betales. Fysisk kontakt og pengesedler
skal undgås, så mobilepay eller bankoverførsel er
bedst. Hvis den, man hjælper, ikke har mobilepay,
kan man over telefonen hjælpe med at få det gjort.
Gør gerne opmærksom på muligheden for at købe
ind via portaler som www.nemlig.com. REMA1000
har også en lignende service uden minimumskøbsbeløb for (gratis) udbringning.
•”VIRTUELLE KAFFEMØDER”
Virtuelle kaffemøder kan holdes via skype eller som
telefonsamtaler. Og fællessang fra altanen kan
arrangeres på Facebook og via opslag i opgangen.
Se eksempel fra Nørrebro: https://www.facebook.
com/events/248247126206310/

• ENSOMME OG BEKYMREDE BORGERE
Mange mennesker kan blive bekymrede, nogle
måske bange i disse dage. Hverdagen er forandret, og man skal passe meget på sig selv og
andre. Særligt nogle af de sårbare og udsatte,
som i forvejen skal passe på sig selv,. Og som
måske ikke har gode venner og familie tæt på
sig, kan have det svært i øjeblikket. For at hjælpe
kan der fx oprettes telefonkæder og laves tryghedsopkald. Der kan laves Facebook- eller chatgrupper, hvor man kan skrive sammen, og der er
en række rådgivnings- og hjælpetelefoner, man
kan henvise til. Det gælder fx Psykiatrifondens
råd om angst for Corona: https://www.psykiatrifonden.dk/nyheder/2019/psykiatrifonden-raad-om-angst-for-corona.aspx
• INFORMATION OM FOREBYGGELSE AF SMITTE
Der kan hænges opslag i opgangene og skrives på
Facebook-grupper om, hvordan man bedst undgår
smitten naboer imellem. Sundhedsstyrelsen har
udarbejdet en plakat om, hvordan man beskytter
sig mod Corona-virus på 7 forskellige sprog. Materialet kan hentes på deres hjemmeside: https://
www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
• EKSTRA RENGØRING I OPGANGEN
Forsøg at finde frivillige i opgangen eller afdelingen, der én gang dagligt vil spritte/vaske håndtag,
gelænder, hoveddør eller dørtelefon og lignende
Husk at undgå fysisk kontakt. Hold afstand til hinanden, og vask eller sprit hænder.
Disse ideer er givet den 18.marts, under de regler
og anbefalinger fra myndighederne, som gjaldt på
dette tidspunkt. Hvis myndighederne ændrer anbefalinger, så skal man altid rette sig efter dem.

SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I MARTS
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2019
Forventet

Aktuelt

2019

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 31. marts 2020:
Fjernvarmeudgift: 5.020.029 kr.
Opkrævet aconto: 6.240.433 kr.
Overskud:
1.220.404 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i marts:
Forbrug
Budget
Besparelse

2.670 MWh
2.943 MWh
273 MWh

Marts kom ud med en middeltemperatur på 4,5 °C, hvilket er 1,1 grader
over normalen for marts, som er på
3,4 °C (DMI).
Det gav os en besparelse på 9,3 % i
forhold til månedens budget. Den
samlede besparelse for årets første 3
måneder er nu på 18,7 %. Så langt så
godt!

Samlet forbrug pr. ultimo
Forbrug januar-marts
Budget januar-marts
Besparelse

marts:
8.115 MWh
9.985 MWh
1.870 MWh

På grund af den meget lune start på
året har vi et pænt overskud i varmeøkonomien. Et overskud som forventeligt vil stige hen over sommeren –
for så at falde igen når vi kommer til
de kolde måneder i slutningen af året.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
COVID-19 NYHEDER
Bemærk!
Da samfundssituationen hele tiden udvikler sig, kan vi ikke vide,
om status quo også er gældende, når »Midtpunktet« udkommer.
Der må derfor tages højde for, at nyhederne allerede kan være
forældet, når I kan læse om dem i »Midtpunktet«.
BASAL DRIFT
Basal drift indebærer, at flest mulige medarbejdere fortsat skal arbejde hjemmefra, men at vi i fællesskab bedst muligt varetager de basale og driftskritiske opgaver i forhold til boligsøgende, beboere, beboerdemokrater og ejendomsdrift. Vi er
af KAB blevet orienteret om, at vi kører basal drift indtil d. 11. maj. I KABfællesskabet betyder det, at der i perioden vil være lukket for personlige henvendelser i KAB og på de lokale driftskontorer.
I Farum Midtpunkt har vi særligt fokus på ekstra rengøring/desinficering af
udsatte berøringsflader, og vi har ud fra vores leverandørs anvisninger tilført desinficeringsmiddel i vores gulvvaskemaskiner.
Udeområderne bliver rengjort og vedligeholdt bedst muligt ud fra de ressourcer,
der er til rådighed.
Så vidt det er muligt, har vi også fokus på, at medarbejderne afvikler afspadsering og restferie, så vi – når vi igen har ”normal drift” – har så mange ressourcer
til rådighed som muligt.
UDVIDET TELEFONTID
Som følge af at vi holder lukket for personlige henvendelser, har vi i denne specifikke situation valgt at udvide vores telefontid, så det er muligt at træffe os i tidsrummet kl. 700 – 1500 (alle hverdage). Vi opfordrer dog stadig til, at I primært retter henvendelse via app’ og mail, da disse henvendelser besvares hurtigt, og der
kan være lang ventetid ved telefonen.
HUNDEPOSER
Vi er blevet bekendt med, at der er efterspørgsel på hundeposer fra mange af jer
med hunde. Det har vi løst ved, at I kan oprette en opgave til Ejendomskontoret
via app'en eller sende en mail (husk adresse), hvori I gør opmærksom på dette.
Gårdmændene vil derefter sørge for, at der bliver lagt hundeposer til jer i jeres
postkasse.
OPGAVER PÅ PAUSE
Turnusopgaver
Flere turnusopgaver er sat på pause, det drejer sig primært om opgaver i
Paltholmterrasserne, hvor vi skal have adgang til boligerne - herunder turnus
malerarbejde af grønne plader på terrasserne, betonreparation, gennemgang af
skydedøre og vinduespartier som har været en del af byggeskadesag 3, rensning
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af ventilationskanaler, og udskiftning af den udvendige elevator mod bytorvet i
Blok C er udsat.
Der bliver fremsendt ny 6 ugers varsling, når vi igen kan forvente at have
”normal drift”
Pilotprojekt – kildesortering
Pilotprojektet med kildesortering i Blok 14, 15 og 16 er også sat på pause.
AFFALD
Hvis du skal af med storskrald, opfordrer Ejendomskontoret til, at du benytter
kommunens genbrugsplads eller vores storskraldscontainere placeret for enden
af stamvejene. Skal du af med køkkenaffald, skal du benytte affaldscontainerne
mellem blokkene, som du plejer.
EJENDOMSKONTORET HOLDER LUKKET
Ejendomskontoret er lukket for alle henvendelser 1. maj.
PIGEFODBOLD
I samarbejde med FC Nordsjælland, Regnbuen og Furesø Kommune havde vi
planlagt fire arrangementer henover foråret med fodboldtræning og efterfølgende
fællesspisning for piger bosat i Furesø kommune. Vi er desværre blevet nødt til at
udskyde disse. Vi arbejder på, at de kan blive afholdt i efteråret eller kommende
forår.
APP’EN ”MIG OG MIN BOLIG” HITTER – HENT DEN NU
I disse tider, hvor vi er særligt afhængige af elektroniske kommunikationskanaler,
oplever vi en stigning i brugere af app’en. Den er fantastisk til at levere lynhurtig
information, og den giver adgang til mange nyheder, derfor vil vi anbefale alle jer,
der endnu ikke har hentet den, til at gøre det nu. Når du har hentet den, skal du
kende dit login for at logge på. Dette finder du på www.mitkab.dk. Hvis det volder
problemer, så tøv ikke – der er hjælp at hente. Du kan kontakte KAB på telefon
3363 1000, så kan de være behjælpelige.


BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 537

Blokrådsmøde 537 i maj er AFLYST
Da alle møder i KAB – og dermed også mange møder i KAB-administrerede boligselskaber og afdelinger – er aflyst frem til 11. maj for at mindske risikoen for Corona-smitte, er også blokrådsmøde 537 den 5. maj aflyst.


REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 536 2. APRIL 2020

Blokrådsmøde 536 i april var AFLYST
Da alle møder i KAB – og dermed også mange møder i KAB-administrerede boligselskaber og afdelinger – var aflyst i april for at mindske risikoen for Coronasmitte, var også blokrådsmøde 536 den 2. april aflyst.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
2 værelser i blok B.

Personlige henvendelser:
Mandag

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 Hver dag

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. 20)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Blok
Oskar
10I
C
Pia
20D
B
Alice
278B
35
Asger
296A
36
Leif
216B
A
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 34
01.03.21 – 31.08.22
Blok 46
01.12.20 – 31.05.22
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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1400 – 1800
900 – 1400

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:

700 – 1500

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 – onsdag 1400 – 2200
Torsdag
1200 – 2300
Fredag
1200 – 0200
Lørdag
1200 – 2400
Søndag
1200 – 2100
Her kan I mødes og 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.

Møder indtil 11. maj afholdes ikke i SC

KALENDER FOR MAJ 2020
Dato Begivenhed
1.

Tidspunkt

Sted

BRS & EJK LUKKET

2.
3.
4. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

BR-møde 537 er AFLYST

5.
6. BUU

19:30

SC

TMU
12. Frist for MP 538
BU
BOU

16:30
18:00
18:00 – 19:00
19:00

SC
SC
SC
SC

13. MFU

19:00

SC

7.

UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING
i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
Paltholmterrasserne 11
telefon: 7268 4460
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23A
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.

8. Store Bededag
9.
10.
11.

14.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 537 OG 538
MP 537 husstandsomdeles 28.04.20

15.

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

17.

1.700
Farum Midtpunkt

12.05.20 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 538, der udkommer 28.05.20.
Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg på
papir, usb-stick eller e-mail.
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig
aftale senest mandagen før afleveringsfristen
få en senere frist for aflevering af renskrevet
indlæg på e-mail eller usb-stick.
Ansvarshavende:
Berit, 38 2.S
Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.

16.
18. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

19.
20.
21. Kristi Himmelfartsdag
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

MP 538 husstandsomdeles
Åben Dør

17:00 – 19:00 SC

29.
30.
31. Pinsedag
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