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MIDTPUNKTET 544

Indhold
Telefontid til Ejendomskontoret alle hverdage
Til krig mod rotterne!!
Kom med dine ideer til budget 2021-22
Begrænset adgang – Juleferie
– Kurser – Kig Ind – Klip kortet – Overblik
Rumudstyr til regnvand
Mere end 1½ million varme kroner i overskud
Begrænset adgang – Juleferie – Juletræer – Elevator
– Fyrværkeri – Pilotprojekt – Mundbind – Snerydning
Blokrådssag
Lille overskud på vandregningen
Smuk detalje fra Hans/FAU
Kig Ind søger nye kræfter
Hold mundvandet indenbords
Referat af Blokrådsmødet 1. december 2020
Gør det sværere for rotterne at finde mad
Praktiske oplysninger

ÅBNINGSTIDER
JUL & NYTÅR
VASKERI
24. december åbent
25. og 26. december åbent
31. december åbent til kl. 16
1. januar lukket

EJENDOMSKONTOR
Telefontider
kl. 9.30 – 11.30 & kl. 12.30 - 14
23. december telefontid
24. – 27. december lukket
28. december telefontid
29. december telefontid
30. december telefontid
31. december lukket
1. januar lukket
Vi kontaktes også via app og på mail.

BLOKRÅDSSEKRETARIAT
Lukket mellem jul & nytår
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Rottebekæmpelse
i Farum Midtpunkt
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder
Vi har alle nydt godt af en varm sensommer, et lunt efterår og måske går vi også en mild vinter i møde.
Det er dog ikke kun os, der har nydt godt af disse varme
måneder – det har rotterne også! Det har betydet optimale
yngel- og overlevelsesbetingelser for dem, og derfor er rottebestanden voksende i hele landet og dermed også i Farum Midtpunkt.
Furesø kommune har den overordnede forpligtelse til rottebekæmpelse, men vi har
alle et ansvar for at gøre, hvad vi kan for at holde rottebestanden nede.
Handleplan
Driften har afholdt møde med kommunen, og der er udviklet en handleplan
for rottebekæmpelsen i Farum Midtpunkt.
Kommunen har haft mistanke om, at
rotterne har udviklet resistens mod
den anvendte gift i giftkasserne, og derfor har de for nogen tid siden udskiftet
denne med den stærkeste gifttype, der
kan anvendes til bekæmpelse.
Herudover udføres følgende tiltag:
✓ Der er iværksat en gennemgang af
alle kloakdæksler, som er placeret i
beplantningen for at kortlægge synlige rottehuller.
✓ Driften opsætter kamera i regnvandssystemet for at undersøge, om
der er rotter i dette.
✓ Kommunen har øget fokus på at
tilse giftdepoterne, så de derved sikrer, at de er fyldt op.
✓ Kommunen vurderer, at for meget
bunddække i kombination med
madrester besværliggør arbejdet
med en god og effektiv rottebekæmpelse. Efter dialog med driften er aftalen, at man laver et forsøg mellem
Blok 35 og 36. Forsøget består i, at
grønningen langs blokkene ryddes
cirka en meter ind. Derudover laves
der et vegetationsfrit bælte i midten
af grønningen for at undgå, at rotterne kan sprede sig på hele arealet,
imens de stadig er i skjul.
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✓ Kommunen leverer 6 uglekasser,
som driften opsætter i håb om, at
det kan trække ugler til. Ideen er at
montere dem i træer, hvor der er ro,
så ugler kan hvile og spise (bl.a. rotter) under træk sydpå.
✓ Kommunikation til beboere, der tydeliggør, hvad de kan gøre for at bidrage til rottebekæmpelsen.
Hvad kan du som beboer gøre?
Ved at følge nedenstående retningslinjer, kan du som beboer også bidrage til
bekæmpelsen af rotter i Farum Midtpunkt. Du skal efterleve følgende:
• Undgå at fodre dyr i de grønne områder – det gælder både egern og
fugle.
• Undgå at lufte hunde i P-niveau.
Dette medfører ofte, at hundene besørger i bedene, hvor det er svært at
samle op efter dem. Hundeefterladenskaber er kræs for rotterne.
Husk, at du ved at kontakte Ejendomskontoret kan få udleveret gratis hundeposer.
• Brug containerne til dit affald – stil
det ikke i området, hvor det er tilgængeligt for rotterne.
Hvis du ser en rotte, så meld det straks
ind til kommunen. Dette kan bl.a. ske
via deres hjemmeside:
https://www.furesoe.dk/borger/bolig/
ejerbolig/skadedyr/.


Kom til
driftsbudgetmøde
torsdag den
14. januar 2021
klokken 1900
i Servicecentralen
Det er her, du kan komme med input til Farum Midtpunkts driftsbudget 2021/2022.
Udvalgenes budgetønsker har været behandlet på
blokrådsmødet i november og vil være indarbejdet i
budgettet.

Alle beboere er velkomne!
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
COVID-19 – SEKRETARIATET KONTAKTES
FORTSAT PRIMÆRT VIA MAIL OG TELEFON
Sekretariatet træffes fortsat primært via mail og telefon. Der holdes åbent for personlige henvendelser men kun efter aftale. Det betyder, at sager, der vurderes til
at kunne håndteres elektronisk, vil blive håndteret den vej.
Telefontiden er fortsat udvidet til alle hverdage fra kl. 9 – 14.
DET ÅRLIGE AFDELINGSMØDE – 2. UDKALD
Der afholdes ordinært afdelingsmøde
torsdag den 4. marts 2021 kl. 18.30 i Servicecentralen,
Paltholmterrasserne 15.
Afdelingsmødet afholdes inden Blokrådsmødet.
Alle beboere er velkomne!
JULEFERIE I BLOKRÅDSSEKRETARIATET
Nogle af jer kvikke beboere har sikket bemærket, at blokrådssekretærens navn afslører en familiær tilknytning til de af julemandens
hjælpere, der har særligt travl i den søde juletid. Derfor er Sekretariatet lukket mellem jul og nytår, så fru Nissen kan passe sine juleforpligtelser. Se nærmere om åbningstider på s. 3
NYTÅRSHILSEN FRA UDDANNELSESUDVALGET
Forhåbentlig bliver 2021 et år, hvor kurser igen kan afholdes uden
risiko for smitte med Coronavirus. Er du interesseret i at deltage i et
kursus, enten hos KAB eller hos Boligselskabernes Landsforening,
så kontakt uddannelsesudvalget via Blokrådssekretariatet eller send
en mail til uddannelsesudvalg@farum-midtpunkt.dk.
KIG IND
Grundet manglende overholdelse af kontrakt og forgæves forsøg på
kontakt til kontaktpersonen i Kig Ind besluttede Forretningsudvalget
i samråd med Økonomiudvalget at aflåse lokalet for cirka halvanden
måned siden. I denne periode har vi fortsat ikke hørt fra kontaktpersonen.
Vi vil derfor høre, om der er andre beboere, som kunne tænke sig at
drive den frivillige aktivitet videre? Pia/ 20D har meldt, at hun gerne
vil deltage i arbejdet og påtage sig opgaven som kontaktperson.
Hvis du kunne være interesseret i at være med til at drive beboeraktiviteten, så se mere på side 16.
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KASSERERE OG MEDUNDERSKRIVERE I BLOKKENE
Det er vigtigt, at de personer, der har adgang til blokkens konto, har et hævekort
i deres eget navn. Kortene er personlige, og derfor må man ikke genbruge tidligere
kassereres kort. Kontakt Blokrådssekretariatet, hvis du har spørgsmål til dette.

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.x

Driftsbudget 2021/2022

% / 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
1,34
12,22
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Opsamling af regnvand
Af Hans/Teknik/Miljø Udvalget

Foto: Hans/TMU - Regnvandsopsamlingsanlæg under blok 16

Nogle beboere har spurgt om, hvad
det er for et ”rumudstyr”, som er blevet monteret i P-niveauet i blok 16.
Så vi iler med en forklaring.
I løbet af nullerne undersøgte Friarealudvalget og Teknik/Miljø Udvalget
mulighederne for at opsamle regnvandet fra tage og terrasser. Det viste
sig at være en ret kompliceret sag. Alt
vand fra tage og terrasser samt regnvand fra veje og stier samles i et afløb
under græsplænen bag blok 16. Men
da plænen ligger ca. 1½ meter over
parkerings- og vejniveau, er det ret
dyrt at grave en opsamlingsbeholder
ned. Selvom anlægget blev forsynet
med et filter og pumpe, ville det være
stærkt begrænset, hvad vandet kan
bruges til, når det er blandet med
vand fra veje og stier. Beregninger
viste, at et anlæg ville have en tilbagebetalingstid på ca. 40 år. Derfor
opgav Friarealudvalget sagen.
Men i driften ville man gerne prøve at
lave et anlæg, som samlede vand kun
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fra tage og terrasser i en enkelt blok.
Vandet kunne med fordel bruges til at
vande plantekummerne på Vestgangstrøget samt nyplantede træer og buske. I 2013 byggede driften derfor selv
et prøveanlæg under blok 11.
Der er flere fordele ved anlægget:
Vandet er gratis, det er hurtigere at
fylde den store blå vandbeholder fra
dette anlæg end fra en vandhane,
vandet er godt at vande planter med,
da det er kalkfrit. … Og så må man
ikke glemme, at belastningen på både
vores og kommunens kloaksystemer
bliver en lille smule mindre.
Nu er det jo forskelligt, hvor meget
det regner hvert år. Men siden 2013
har vi opsamlet og brugt 135.450 liter
vand. Anlægget er nu ved at være tilbagebetalt, og det forventes at holde
mange år endnu. I driften mener
man, at man kan anvende dobbelt så
meget regnvand. Derfor har man lavet
endnu et opsamlingsanlæg, som altså
er placeret under blok 16.


SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I NOVEMBER
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2020
Forventet

Aktuelt

2019

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 30. november 2020:
Fjernvarmeudgift: 10.711.938 kr.
Opkrævet aconto: 12.438.720 kr.
Overskud:
1.726.782 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i november:
Forbrug
Budget
Besparelse

2.215 MWh
2.590 MWh
375 MWh

November så længe ud til at blive den
varmeste nogensinde målt. Det holdt
dog ikke helt til målstregen – men
måneden sluttede trods alt med en
middeltemperatur på 1,4°C over normalen, som er 6,2°C (DMI). Det med-

Samlet forbrug pr. ultimo november:
Forbrug januar-november 17.975 MWh
Budget januar-november
20.109 MWh
Besparelse
2.134 MWh

førte en pæn besparelse i forbruget på
14,5% i forhold til månedens budget.
Samlet set over hele året ligger forbruget nu 10,6% under budgettet.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
COVID-19 – VI KONTAKTES FORTSAT
PRIMÆRT VIA APP, MAIL OG TELEFON
Vi har åbent for personlige henvendelser men kun efter aftale. Det betyder, at sager, der vurderes til at kunne håndteres elektronisk, vil blive håndteret den vej.
Der bliver svaret på mail og henvendelser via app’en ”Mig og Min Bolig” alle hverdage – der vil være hurtige svartider, hvilket i princippet vil sige, at man kan forvente svar samme dag eller senest dagen efter.
Telefontiden er fortsat udvidet, så vi kan kontaktes
alle hverdage fra kl. 09.30 til 11.30 og 12.30 til 14.00.
Bemærk! Vi har ofte meget travlt på telefonerne, så hvis du har mulighed for at
kontakte os via app eller mail, opfordrer vi til dette.
ÅBNINGSTIDER PÅ EJENDOMSKONTORET OVER JUL OG NYTÅR
Julen og nytåret rammer også Ejendomskontoret – se mere om åbningstider over
jul og nytår på side 3.
VASKERI LUKKET OVER NYTÅR
Se åbningstider på side 3.
BORTSKAFFELSE AF JULETRÆ
Når julen er ovre, og det ellers så fine juletræ har mistet
de fleste af sine nåle, så afskaf det på genbrugsstationen. Hvis du ikke har mulighed for dette, så sæt det
ved siden af containerne til småt brændbart eller pap
for enden af stamvejen. Husk at tage al julepynt af,
så træerne kan genanvendes til flis.
UDVENDIG ELEVATOR I BLOK C
Som det tidligere har været nævnt, står den udvendige elevator i Blok C til udskiftning. Udskiftningen starter op i uge 49, og da den nye elevator etableres i det
tomme elevatortårn, kan den gamle benyttes, indtil den nye står klar.
FYRVÆRKERI
Når nytåret skydes ind, så husk at holde
fyrværkeriet væk fra fodboldbanen (kunstgræsplænen) og Aktivitetspladsen. Nytårsaften nyder vi at se på de mange flotte raketter, men dagen derpå er afbrændt
krudt knap så pænt – så start Nytårsdag
med at trække lidt frisk luft, mens du
samler dit afbrændte krudt sammen.
Og husk, at affyring kun må ske i perioden 27. december – 1. januar.
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AFFALDSSORTERING – PILOTPROJEKT

Foto: Pia/BU – 05.10.2020 – Skodkampagnen ved affaldssorteringen

Projektet nærmer sig snart sin afslutning i den forstand, at vi i januar måned finder ud af, hvordan de forskellige kommunikative og adfærdsmæssige indsatser
har virket. Disse erfaringer skal bruges, når resten af beboerne i Farum Midtpunkt skal til at affaldssortere, så I alle kan blive lige så gode til det, som beboerne i Blok 14, 15 og 16.
I DISSE CORONATIDER
Smid ikke dit brugte mundbind i vores friarealer. Brug skraldespanden i stedet – enten en af dem i friarealerne (dem er der rigtig mange
af) eller den hjemme hos dig selv.

GLATFØREBEKÆMPELSE
Farum Midtpunkt er af det offentlige pålagt
en fejepligt, og det betyder, at vi skal have
folk ude og glatførebekæmpe i tidsrummet
fra kl. 6 til 22, når der er risiko for glat føre.
Fejepligten betyder, at vi skal være i gang
med at rydde – ikke at hele Farum Midtpunkt skal fremstå ryddet fra kl. 6.
Husk, at du både i og udenfor Farum Midtpunkt skal færdes efter forholdene, om du
er til fods, på cykel eller i bil. Det betyder også, at du skal holde dig til de steder på stierne og gangstrøgene, hvor der er ryddet.
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BLOKRÅDSSAG
BR-sag 544.a: Overførsel
af udvalgsmidler i budgettet
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
Der har på flere blokrådsmøder og
budgetmøder været talt om, at der
bør skabes en gennemsigtighed i forhold til, når udvalg får overført midler
fra det ene budgetår til det kommende budgetår. Ved BR-mødet i juli
2020 udspillede der sig ligeledes en
debat om emnet – dette på baggrund
af BR-sag 539.b: ’Overførsel af midler
fra budget 2019/20 til budget
2020/21’ samt ændringsforslag til
sagen. Dette medførte, at Blokrådets
Forretningsudvalg på BR-møde 541
rejste en debatsag om emnet.
Formålet med denne sag er at vedtage
en procedure, så der skabes gennemsigtighed overfor beboere og beboerdemokrati, når udvalg får overført
midler fra et budgetår til et andet.
Generelt om overførsel af midler
Når penge er afsat i et budget, er de
afsat til et specifikt projekt eller specifikke ydelser, og pengene kan uanset overførsel ikke bruges på andet
end det, de oprindeligt var afsat til.
I udgangspunktet overfører man
ikke midler fra det ene budgetår til
det andet. Men hvis der er tale om
igangværende sager, som man er blevet forhindret i at gennemføre eller
afslutte grundet eksempelvis vejrforhold, konkursramte entreprenører
eller en anden god grund, så kan
man overføre pengene.
Udkomme af debatten
Ved debatten på BR-møde 541 blev
følgende løsningsmodeller drøftet:
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BR-MØDE 544
Løsningsmodel 1
Når udvalg har behov for at overføre
midler til det kommende budgetår, og
når de har fået bekræftet af driftsledelsen, at dette faktisk kan lade sig
gøre, så rejses der en sag om overførsel. Afstemningstemaet i sagen får
ordlyden ”tage til efterretning” for at
undgå, at en sag skal igennem en
godkendelse i Blokrådet igen. Med
andre ord handler det altså ikke om
at vedtage sagen på ny, men blot om
at skabe gennemsigtighed omkring de
overførte midler. Sager skal rejses
umiddelbart inden afslutningen af
regnskabsåret (30. juni), så midlerne
kan nå at blive overført.
Løsningsmodel 2
Udvalgene søger selv om overførsel af
midler via driftsledelsen. Udvalget er
– efter at dette er godkendt ved driften – forpligtet til at orientere Blokrådssekretariatet herom, så aktuelle
overførsler kan blive offentliggjort på
dagsordenen
for
førstkommende
blokrådsmøde samt bragt i »Midtpunktet«. I »Midtpunktet« påtænkes
en oversigt en gang årligt i forbindelse
med godkendelse af driftsregnskabet
(december-nummeret).
Efterfølgende drøftelse af debatten
i Blokrådets Forretningsudvalg
Blokrådets Forretningsudvalg er på
baggrund af debatten om de to løsningsmodeller af den opfattelse, at
det er meget individuelt, om man er
til den ene eller den anden løsning. I
udgangspunktet medfører de to løsningsforslag det samme – nemlig synlighed omkring overførslen.
Blokrådets Forretningsudvalg har dog
i den videre behandling af sagen truf-

BLOKRÅDSSAG

BR-MØDE 544

fet beslutning om kun at arbejde videre med løsningsmodel 2.
Grunden til dette er, at løsningsmodel
1 fordrer, at udvalget er bekendt med
behovet for overførslen cirka 2 måneder inden budgetafslutning i udgangen af juni måned, for at kunne nå at
få overførslen godkendt ved driftsledelsen, udarbejde blokrådssag og indlevere den til deadline, som ligger i
midten af maj måned. Der kan opstå
situationer, hvor dette ikke er muligt
– eksempelvis kan man komme ud
for, at tidsplanen for en given entreprenør ikke holder, og det ved man
ikke nødvendigvis i god nok tid til, at
man kan nå at rejse en blokrådssag.
Derfor indeholder denne sag kun et
afstemningstema gående på løsningsforslag 2.
Huslejekonsekvenser:
Sagen medfører ingen huslejekonsekvenser.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager følgende procedure, når udvalg ønsker midler overført
fra det ene budgetår til det efterfølgende budgetår:
1. Udvalget kontakter driftsledelsen,
som godkender og iværksætter den
ønskede overførsel.
2. Udvalget er efter driftens godkendelse af overførslen forpligtet til at
orientere Blokrådssekretariatet
herom.
3. Blokrådssekretariatet angiver dette
på dagsordenen under ”Nyt fra udvalg” på førstkommende blokrådsmøde, samt melder overførslen ind
til Bladudvalget, som bringer dette
i en årlig oversigt i december-nummeret af »Midtpunktet«.

VANDST ATUS
Situationen pr. 30. november 2020
Samlet forbrug for hele Midtpunktet:
Måned:
2020:
2019:
3
Jan
13.516 m
14.260 m3
3
Feb
11.803 m
12.991 m3
Mar
13.020 m3
14.384 m3
3
Apr
13.680 m
14.100 m3
3
Maj
13.330 m
14.496 m3
Jun
12.360 m3
13.560 m3
3
Jul
12.090 m
13.082 m3
Aug
11.997 m3
15.159 m3
3
Sep
12.000 m
15.150 m3
Okt
13.826 m3
17.081 m3
3
Nov
13.680 m
12.960 m3
Jan-Nov 141.302 m3
157.422 m3
Gennemsnit pr. døgn:
Måned:
2020:
Jan
436 m3
Feb
407 m3
Mar
420 m3
Apr
456 m3
Maj
430 m3
Jun
412 m3
Jul
390 m3
Aug
387 m3
Sep
400 m3
Okt
446 m3
Nov
456 m3

2019:
460 m3
464 m3
464 m3
470 m3
474 m3
452 m3
422 m3
489 m3
505 m3
551 m3
450 m3

Forbruget i 2020 er indtil videre faldet
med 10,2% sammenlignet med sidste år.
Akkumuleret Økonomi:
Variabel vand udgift:
Opkrævet aconto:
Overskud:

9.626.684 kr.
9.933.612 kr.
306.928 kr.

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
13

14

15

Genbrugsbutikken
Kig Ind
søger nye kræfter
Hvis du er interesseret i at
deltage i arbejdet,
så ret henvendelse til
kontaktperson Pia/20D
på telefon 2671 9525

Opfordring fra
Forebyggelseskonsulenten
I denne søde juletid kan det være svært at
holde på mundvandet. Det ændrer dog ikke
ved, at det både er uhygiejnisk og særligt i
disse coronatider også uhensigtsmæssigt at
spytte på gader og stræder.
Hold dit spyt indenbords, når du bevæger
dig på indre gangstrøg og fællesarealer, og
gem det, så mundvandet rigtigt kan løbe,
når julemaden skal indtages.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 543 1. DECEMBER 2020

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra november 2020
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Driftsregnskab 2019-20
b. Plantekummer på Vestgangstrøget
c. Renovering af
legepladsen på Sankt Hans Torv
6. Eventuelt

(Thomas/BR-FU)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(13/0/0)
(13/0/0)
(13/0/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok
A
C
11
12
og 13
16

Navn
Leif
Oskar
Kirsten
Morten
Berit
Lis
Erik

Adresse
216B
10I
34F
38 2.S
38 2.S
80F
80F

Blok Navn
22
Agnete
Niels
26
Jakob
35
Alice
36
Asger
Niklas

Adresse
116A
116A
161B
278B
296A
290F

Gæster: Anne og Bettina/KAB
Uden stemmeret: Palle/EJK

1. Godkendelse af dirigent
Thomas/BR-FU godkendes som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

be-

3. Godkendelse af
referat fra november 2020
Thomas/BR-FU orienterer om, at Berit/38 2.S vikarier som referent i
Maikens fravær.
Referatet godkendes uden bemærkninger.

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæsteindlæg på dette møde.
4.b Ejendomskontoret
Opfølgning fra BR-møde 542
Palle/EJK følger op på spørgsmål fra
sidste BR-møde, hvor han ikke deltog:
Rotter
Der er afholdt møde med Furesø
kommune, hvor der er udarbejdet en
handleplan. Blandt andet skal der
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køre flere kampagner for at bekæmpe
rotteplagen.
Regnvandsbrønde undersøges med
kamera for at sikre, at rotterne holder
sig i kloakken. Desuden laves der forsøg med at beskære en bræmme på
ca. en meter i kanten af bunddækket
mellem blok 35 og 36.
Der opsættes også nogle uglekasser
rundt omkring – så håber vi, at uglerne flytter ind og jager nogle rotter.
Kommunen bruger nu en stærkere
gift i giftkasserne og kontrollerer dem
oftere. Der er en løbende dialog med
kommunens rottebekæmpelsesafdeling.
Husk at anmelde på kommunens
hjemmeside, hvis du ser rotter.
Støj fra ventilator blok 13
Der er problemer med ubalance i ventilationssystemet, så i morgen starter
en reparatør op med indregulering.
Kildesorteringspilotprojekt
Blok 14, 15 og 16
Palle/EJK fortæller, at pilotprojektet
nærmer sig sin afslutning.
Børneambassadører
har
stået
sammen med en medarbejder to eftermiddage om ugen ved kildesorte-

ringen. Det har været en stor succes,
og det er planen, at vi selv uddanner
børn fra Farum Midtpunkt til at
komme på banen, når kildesorteringen rulles ud i hele Farum Midtpunkt. Midler fra Lommepengeprojektet bruges til dette. Derudover skal
der laves en kampagne (se illustrationer).
Desværre er lågene på plastindkastet endnu ikke skiftet – driften har
rykket kommunen.
Og så er proceduren for kildesortering i hele Farum Midtpunkt påbegyndt.
Palle/EJK kan desuden fortælle, at
der er kontakt til Furesø Kommune
om at etablere trafikdæmpning på
stamvejene. I første omgang vil det
ske ved pilotprojektet, og derefter i
hele Farum Midtpunkt i takt med udrulning af kildesorteringen.
Niels/116A vil gerne vide, om det er
manglende lyst eller manglende viden
som gør, at så meget affald havner i
containeren til restaffald.
Palle/EJK hælder mest til, at det er
det sidste. Operate kontakter beboerne med nogle spørgsmål, og dette
skulle gerne få de sidste med.
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Status på Kildesorteringspilotprojekt

PERIODE 01.07.20-30.11.20
21875 kg

25000
20000

15000
10000
5000

5914 kg

1570 kg
205 kg

0

710 kg
REST

PLAST

METAL

MAD

PAP

Plast
Oktober 425 kg

Juli = 290 kg

August = 305 kg

September = 265 kg

Lis/80F gør opmærksom på, at kattegrus nok fylder en del i restaffald.
Asger/36 spørger, om man kan
”komme efter” affaldssynderne og
true med at ophæve deres lejemål.
Bettina/KAB svarer, at det er der ingen hjemmel til.

November 285 kg

Bettina/KAB uddyber, at det vil kræve en klage med 5 underskrifter fra
beboere i blokken samt præcis dokumentation om, hvornår det er sket
– ellers taber vi sagen i Klagenævnet.
Palle/EJK fortæller, at langt de fleste
vil gerne sortere. Så må vi håbe, at de
få andre efterhånden følger trop.

Niklas/200F spørger, om man kan
henvise til husordenen, hvis det er
indskrevet der.
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Udvendig elevator ved blok C
Palle/EJK oplyser, at etableringen af
en ny elevator ved blok C (fra Vestgangstrøget til Bytorvsstien) starter i
uge 49. Den nye elevator, som vil være klar til april, etableres i det tomme
elevatortårn, og den gamle elevator
kan benytte i hele bygge perioden.

af indeklimaet i Birkhøjterrasserne,
og det skal kraftigt understreges, at
der ikke siden PCB-renoveringen er
målt aktionsværdier, der overskrider
grænsen.
Asger/296A kommenterer, at større
viden om farlige stoffer gør, at grænseværdier sænkes, så stofferne betragtes som mere farlige end tidligere.
Thomas/PCB-grp sukker over de meget forskellige grænseværdier for
PCB. De er helt håbløse, og der er ingen fornuftig forklaring.
Palle/EJK gør opmærksom på, at det
meste PCB vi får, kommer fra fødevarer.
4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Nyt medlem til
Blokrådets Forretningsudvalg
Dags dato (pr. 1. december 2020) er
Anette/456D fra blok 46 trådt ind i
Blokrådets Forretningsudvalg. Anettes funktionsperiode varer til ultimo
maj 2022. Vi ser frem til samarbejdet
og vil samtidig takke Oskar/10I fra
blok C for hans aktive deltagelse
igennem de sidste 18 måneder.

Foto: Pia/BU – 11.12.2020
– Ny elevator bygges ved blok C

Rensning af ventilationskanaler i Birkhøjterrasserne
Palle/EJK fortæller, at ventilationskanalerne i Birkhøjterrasserne bliver
renset hvert 2. år. Støvet bliver herefter analyseret, og det skal stadig destrueres som farligt affald.
Berit/38 2.S spørger, om der er en
tidshorisont for, hvor længe støvet
betragtes som farligt affald.
Palle/EJK svarer, at det er der ikke.
Men der bliver p.t. foretaget målinger
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Kig Ind
Grundet manglende overholdelse af
kontrakt og forgæves forsøg på kontakt til kontaktpersonen i Kig Ind besluttede Forretningsudvalget i samråd med Økonomiudvalget at aflåse
lokalet for cirka halvanden måned
siden. I denne periode har vi fortsat
ikke hørt fra kontaktpersonen.
Vi vil derfor høre, om der er andre
beboere, som kunne tænke sig at drive den frivillige aktivitet videre? Pia/
20D har meldt, at hun gerne vil deltage i arbejdet og påtage sig opgaven
som kontaktperson. Hvis du kunne
være interesseret i at være med til at
drive beboeraktiviteten, så kontakt
Blokrådssekretariatet på mail:

blokraad@farum-midtpunkt.dk
på telefon 30915183.

eller

Jul i Blokrådssekretariatet
Blokrådssekretariatet holder lukket
fra onsdag d. 23. december 2020 til
mandag d. 4. januar 2021.
I ønskes alle en glædelig jul og et
godt nytår
Ingen havde spørgsmål eller kommentarer til Forretningsudvalgets
meddelelser.
4.d Andre udvalg
Ingen udvalg havde noget at meddele.
5. Blokrådssager
BR-sag 543.a:
Driftsregnskab 2019-20
Erik/16 efterlyser på husmødets vegne en redegørelse for forbruget af frimærker.
Anne/KAB forklarer, at udgifterne
dækker post, som ikke kan sendes
elektronisk,
f.eks.
lejekontrakter,
samt gebyr til Nets.
Afstemning
Driftsregnskabet 2019-20 tages til
efterretning med 13 stemmer for, ingen stemmer imod, og ingen undlod
at stemme.
BR-sag 543.b:
Plantekummer på Vestgangstrøget
Asger/36 og Niklas/36 spørger om
prisforskel og levetid for henholdsvis
de nuværende plantekummer og de
nye i Corten.
Thomas/BR-FU er overbevist om, at
Friarealudvalget har stillet kritiske
spørgsmål til begge dele. Efter en kort
telefonisk snak med Hans/FAU kan
han oplyse, at plantekummer i Corten har en levetid på mindst 10 år, og
at der er stadige problemer med de

nuværende i fiberbeton – ikke mindst
når de skal flyttes afhængig af årstiden.
Erik/80F gør opmærksom på, at oplysninger om prisforskel og levetid
står i sagsfremstillingen.
Afstemning
Nye plantekummer på Vestgangstrøget vedtages med 13 stemmer for, ingen stemmer imod, og ingen undlod
at stemme.
BR-sag 543.c: Renovering af
legepladsen på Sankt Hans Torv
Agnete/22 vil gerne vide, om der er
en plan for renovering af de andre legepladser.
Thomas/BR-FU mener, at det sker efter nødvendighed.
Erik/80F supplerer med, at legeredskaber udskiftes eller repareres efter
driftens tilsyn. Om der er en decideret
plan, ved han dog ikke.
Thomas/BR-FU opfordrer til, at man
melder skader på legeredskaber ind
til Friarealudvalget.
Afstemning
Renovering af legepladsen på Sankt
Hans Torv vedtages med 13 stemmer
for, ingen stemmer imod, og ingen
undlod at stemme.
6. Eventuelt
Niels/116A fortæller, at mange beboere i blokken har svært ved at holde
varmen, især på øverste etage. Det er
meldt ind til Ejendomskontoret, men
der sker ikke rigtig noget.
Kirsten/34F fortæller, at der er lidt
det samme problem i blok 11.
Lis/80F mener, det kan have noget at
gøre med udskiftning af vandrør.
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Oskar/10I kan oplyse, at denne udskiftning er i gang i blok C.
Asger/296A mener, at der kan være
tale om brud på en fjernvarmeledning.
Thomas/TMU giver en længere, teknisk forklaring om pulsstyringsanlægget. Det korte af det lange er, at
når der er tændt for varmen, skal røret under ventilen være lunkent, og
røret over ventilen skal være varmt.
Men henvend jer til Ejendomskontoret om problemet.
Agnete/22 er sikker på, at der vil ske
noget, når problemstillingen kommer
med i referatet.
Erik/80F gør opmærksom på, at den
lille fjeder inde i regulatoren kan sætte sig fast, så den enten skal ”motioneres” eller udskiftes. Hvis man ikke
selv har mod på at prøve sig frem,
skal man kontakte Ejendomskontoret.
Thomas/TMU kan fortælle, at der er
udfordringer med størrelsen af radiatorer i konvektorgraven. Der kører
nogle forsøg med større paneler.
Jakob/161B ser frem til at få større
varmeflader på radiatoren i konvektorgraven, selv om der er skruet helt
op – det kniber med at holde varmen
her om vinteren.
Thomas/BR-FU konstaterer, at der
ikke er flere emner til behandling,
takker for god ro og orden og opfordrer alle til at passe godt på sig selv.

BR-MØDER 2021
to 7. jan.
| ti 4. maj
| to 2. sep.
to 4. feb.
| ti 1. juni
| ti 5. okt.
to 4. mar.
| to 1. juli
| ti 2. nov.
ti 6. apr.
| aug mødefri | to 2. dec.
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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

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
Blok
16
24
B
35
46
A

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 15
01.06.21 – 30.11.22
Blok 23
01.09.21 – 28.02.23
Blok 34
01.03.21 – 31.08.22
Blok 45
01.12.21 – 31.05.23
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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fra FU

1230 – 1330

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.

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk

Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Lis
80E
Thomas
143F
Pia
20D
Alice
278B
Anette
456D
Leif
216B

00
14
1800
Se –Nyt

BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

DAGINSTITUTIONER
Kærnehuset (kommunal)
Paltholmterrasserne 6A
Verdens Børn (privat)
Paltholmterrasserne 20A
Børnehuset Bambi (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:
Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket
Se Nyt

fra EJK
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)

P.T. ingen aftale
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:

P.T. LUKKET
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

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).

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212A
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405

Pris hverdage:
1.200 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

Åbningstider
Mandag – fredag
0900 – 1900
Lørdag:
0900 – 1800
Søn- og helligdage: 1000 – 1800

SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon:
4495 7022

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)
Q-Park – døgnåben
Telefon: 7025 7213
Mail:
sc@q-park.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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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 og fejlmelding
Nedgradering af pakker
Flytning og opgradering til
mellem- eller fuldpakke
Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:

599,- kr.
199,- kr.
gratis
162,15 kr./md
352,11 kr./md
466,69 kr./md

Tillæg til grundpakke (BS = bestem selv):
10 ekstrakanaler (BS 10)
180 kr.
20 ekstrakanaler (BS 20)
230 kr.
36 ekstrakanaler (BS 36)
280 kr.
Abonnement betales kvartalsvis forud.
YouSee TV & Film: kontakt YouSee direkte.

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

KALENDER FOR JANUAR 2021
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

6. BUU

19:30

SC

7. BR-møde

19:00

SC

1. Nytårsdag
2.
3.
4.
5.

8.
9.
10.

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

11. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

12. BOU

19:00

SC

13. MFU

19:00

SC

14. Frist for MP 545

18:00

SC

VEDR. »MIDTPUNKTET« 544 OG 545
MP 544 husstandsomdeles 23.12.20

15.

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

17.

1.700
Farum Midtpunkt

14.01.21 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 545, der udkommer 28.01.21.
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.
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kildeog forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre efter indhentning af tilladelse.
Ansvarshavende: Berit, 38 2.S
Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet

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

19:00 – 20:00 SC

26.
27. MP 545

Husstandsomdeles

28.
29.
30.
31.
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