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MIDTPUNKTET 545

Indhold
Bid tænderne sammen og hold ud!
Stadig begrænsninger, aflysning af BR-møde, vinterferie m.m.
Døren er måske åben
Lad rotterne sulte: smid dit affald i containeren
Afdelingsbestyrelsen er helt formel
Indkaldelse til Store Mødedag
Stadig begrænsninger, roligt nytår, glatte stier, roser
Dejlige fotos af Farum Midtpunkt klædt i hvidt
Overskud: Vi får knap 300.000 kroner tilbage for vand
Overskud: Vi får knap 1½ millioner kroner tilbage for varme
Endelig sker der noget!
Blokrådssager – ingen (mødet er aflyst)
Referat af Blokrådsmødet 5. januar 2021: intet (mødet blev aflyst)
Praktiske oplysninger

Mens vi venter på vaccinen
Af Berit, Bladudvalget

Igen et ret lille nummer af »Midtpunktet«. Efter april 2020 er det lykkedes
os at afholde langt de fleste blokrådsmøder, fordi der i Servicecentralen er blevet skabt gode muligheder
for, at vi med overholdelse af alle Corona-regler (mundbind, håndsprit,
afstand) kan mødes.
Blokrådets Forretningsudvalg har afholdt mange af deres møder online
via Teams og er kun i begrænset omfang mødtes fysisk i Servicecentralen.

skærpet helt ned til 5 personer – ikke
mindst på grund af den langt mere
smitsomme Covid-19 mutation, som
nu hærger. Det betyder naturligvis, at
vi ikke kan mødes, før restriktionerne
bliver lempet til et mere mødevenligt
niveau.
I skrivende stund (15.01.2021) ved vi
ikke, om forsamlingsrestriktionerne
forlænges, så det er ikke sikkert, at
Åben Dør afholdes den 25. februar.

Andre udvalg har hver især fundet
deres egen måde at afholde møder på.

I dette nummer af »Midtpunktet« er
der også indkaldelse til det årlige afdelingsmøde den 4. marts. Men vi ved
ikke, om forsamlingsrestriktionerne
vil tillade, at vi afholder mødet. Så det
er blot med en forsigtig optimisme (og
for at overholde Furesø Boligselskabs
vedtægtsbestemmelser), at mødet annonceres.

Lige i denne tid, hvor vi ellers alle ivrigt ser frem til at blive vaccineret, er
forsamlingsrestriktionerne desværre

Pas godt på hinanden
og dem omkring jer

Bladudvalget har troligt afholdt møder for at tilrettelægge det kommende
nummer af »Midtpunktet« – de fleste
gange fysisk i Servicecentralen, men
enkelte gange hjemmefra via Teams.
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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.
AFLYSNING AF BLOKRÅDSMØDET D. 4. FEBRUAR 2021
Regeringens forlængelse af nuværende restriktioner frem til d. 7. februar medfører, at blokrådsmødet d. 4. februar aflyses.
VINTERFERIE I BLOKRÅDSSEKRETARIATET
Blokrådssekretariatet holder vinterferie fra tirsdag d. 16. februar til og med fredag d. 19. februar 2021.
AFDELINGSMØDET DEN 4. MARTS
Se artikel på side 8 og indkaldelse på side 9 for mere info.
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

% / år
(Herunder sag 511.a: Tryg- kr./ m2/år.
hedsfremmende
ninger)

524.b
535.a
5xx.x

foranstalt-

Driftsbudget 2019/2020

% / år
kr./m2/år
Driftsbudget 2020/2021
% / år
kr./m2/år
Driftsbudget 2021/2022
% / år
(Indtil videre sag 510.b: Re- kr./m2/år
novering af indre gangstrøg)
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2018/2019
1,47
12,96

2019/2020

2020/2021

2021/2022

1,49
13,34
1,34
12,22
2,00
17,50

ÅBEN DØR
D. 25. FEBRUAR
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. maj
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Skrald er guf for rotterne
Af Maiken, Kommunikationsmedarbejder
Som I kunne læse i sidste nummer af
»Midtpunktet«, er der iværksat en masse
tiltag for at bekæmpe rotterne i Farum
Midtpunkt.
Driften oplever dog fortsat, at der bliver
hensat meget skrald i Farum Midtpunkt
– skrald som aldrig når helt ned til containeren, førend det bliver fjernet af en
af gårdmændene.
Her kan I se snapshots fra en gårdmands
rundtur i Farum Midtpunkt.
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Den går ikke ……
hen til affaldscontaineren selv!
… Din indsats gør en forskel
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Farum Midtpunkts afdelingsbestyrelse er ikke i brug
Af Berit, 38 2.S
I alle almene boligafdelinger har man
– eller kan man have – en afdelingsbestyrelse, hvis beboerne ønsker at
have indflydelse på, hvordan boligafdelingen drives. Er der ingen afdelingsbestyrelse, varetages afdelingens
interesse af organisationsbestyrelsen
– altså boligselskabets øverste ledelse. I Farum Midtpunkt har vi en afdelingsbestyrelse, men den er rent formel.
Gældende lovgivning og regelsæt for
beboerdemokratiet kræver, at der
som minimum afholdes ét afdelingsmøde og to afdelingsbestyrelsesmøder
om året. Men det synes vi her i Farum Midtpunkt ikke giver beboerne
tilstrækkelig indflydelse, så derfor
valgte allerede de første beboere at
etablere Blokrådet, Husmøderne og
»Midtpunktet«, så alle beboere har
mulighed for at få indflydelse på,
hvad der skal ske i vores dejlige boligafdeling. Mere om dette senere.
Farum Midtpunkt afholder sit formelle, årlige afdelingsmøde ½ time før
blokrådsmødet i marts. Alle gældende
regler overholdes naturligvis, så der
er en helt traditionel dagsorden (se
næste side), men det hele går meget
hurtigt: Under pkt. 2 henvises til det
forgangne års numre af »Midtpunktet«, under pkt. 3 godkendes budgettet under forudsætning af, at Blokrådet efterfølgende gør det samme. Der
er ingen forslag under pkt. 4, da afdelingsbestyrelsens kompetence ligger i
Blokrådet, og under pkt. 5 er det en
forudsætning for valg, at kandidaterne overdrager deres kompetence til
Blokrådet. Under pkt. 6 opfordres afdelingsbestyrelsens formand traditionelt til at give en omgang, hvilket han
lige så traditionelt afslår.
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De to afdelingsbestyrelsesmøder –
henholdsvis umiddelbart inden afdelingsmødet og umiddelbart efter blokrådsmødet – tager heller ikke lang tid.
På det første godkender afdelingsbestyrelsen det forgangne års blokrådssager og -referater, på det andet konstituerer afdelingsbestyrelsen sig. Og
det er det.
Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetencer er altså overdraget
til Blokrådet og Husmøderne, som via
blokrådssagerne i »Midtpunktet« har
muligheden for at få indflydelse.
Blokrådet og husmøderne
På husmødet debatterer mødedeltagerne de blokrådssager som beskrives
i »Midtpunktet«, og giver deres to
blokrådsrepræsentanter mandat til at
stemme for eller imod – eller undlade
at stemme. Synes mødedeltagerne i
og for sig, at forslaget grundlæggende
er godt, men mangler oplysninger,
kan husmødet stille et begrundet udsættelsesforslag, som kun kræver, at
⅓ af blokrådsrepræsentanterne stemmer for, for at det bliver vedtaget. Har
mødedeltagerne idéer som kan forbedre forslaget, kan husmødet stille
et ændringsforslag, som skal vedtages
med almindeligt flertal. Udsættelsesog ændringsforslag som stilles af et
husmøde, skal afleveres til Blokrådssekretariatet senest kl. 0800 den dag
der er blokrådsmøde, så det kan
mangfoldiggøres til mødet.
Blokrådsrepræsentanter kan – hvis
de skønner det nødvendigt – stille udsættelses- eller ændringsforslag på
selve blokrådsmødet. Sådanne tages
til afstemning efter samme regler som
ovenfor beskrevet.


AFDELINGSMØDE
Af BR-sekretariatet og Hans/38 2. R, afdelingsformand

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde
torsdag den 4. marts 2021 kl. 1830
I forbindelse med blokrådsmødet torsdag d. 4. marts 2021 afholdes i henhold til
vedtægterne for Furesø Boligselskab (jf. § 14) obligatorisk afdelingsmøde kl. 1830.
Der indkaldes hermed til mødet med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.
3. Godkendelse af afdelingens budget for 2021-2022
(under forudsætning af Blokrådets senere godkendelse).
Budgettet behandles i detaljer på det efterfølgende blokrådsmøde.
Regnskabet for 2019-2020 fremlægges til orientering
(taget til efterretning af Blokrådet ved blokrådsmøde 543 d. 1. december
2020).
4. Indkomne forslag – deadline for forslag er den 11. februar 2021, kl. 1800.
5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Man kan opstille eller lade sig opstille på selve mødet.
På valg for 2 år:
Asger/296A, Berit/38 2.S, Ernst/73E, Esben/275D, Leif/216B, Oskar/10I og
Pia/20D.
Ledige pladser:
Et medlem er fraflyttet, så der er en plads, der skal besættes for 1 år.
Herudover består afdelingsbestyrelsen af:
Hans/38 2.R (formand), Erik/80F, Henrik/428D, Jakob/161B, Kirsten/34F,
Morten/38 2.S og Thomas/143F.
6. Eventuelt.
Alle beboere har adgang og stemmeret til afdelingsmødet.
Hver lejlighed har 2 stemmer.
Den 4. marts 2021, kl. 18.00 – 18.30 afholdes afdelingsbestyrelsesmøde.
I umiddelbar forlængelse af blokrådsmødet samles afdelingsbestyrelsen til nyt
møde.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
COVID-19 – VI KONTAKTES FORTSAT PRIMÆRT
VIA APP, MAIL OG TELEFON
Vi har åbnet op 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.
ET ROLIGT NYTÅR
Nytåret er forløbet stille og roligt i Farum Midtpunkt. Der kan herfra berettes om
absolut ingen smadrede ruder, ødelagte postkasser eller lignende.
Dog skabte containerbrande en del uro – politiet er på sagen.
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. 7 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.
7. Husk, at du både i og udenfor Farum Midtpunkt skal
færdes efter forholdene, om du er til bens, på cykel eller i
bil. Det betyder også, at du skal holde dig til de steder på
stierne og gangstrøgene, hvor der er ryddet.
AFFALDSSORTERING – PILOTPROJEKT
Projektet nærmer sig snart sin afslutning i den
forstand, at vi i nærmeste fremtid finder ud af,
hvordan de forskellige kommunikative og adfærdsmæssige indsatser har virket. Vi ser frem
til afrapporteringen, så vi kan bruge alle erfaringerne fra pilotprojektet, når resten af beboerne i Farum Midtpunkt skal til at affaldssortere.
Stor tak til alle beboere i Blok 14, 15 og 16 for
deres store og uvurderlige indsats – fortsæt de
gode affaldssorteringsvaner.
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Og så blev det rigtig vinter
Fotos: Pia, Bladudvalget
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VANDST ATUS
Forbrug for året 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
Maj
13.330 m3
14.496 m3
3
Jun
12.360 m
13.560 m3
Jul
12.090 m3
13.082 m3
3
Aug
11.997 m
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
Dec
14.756 m3
13.950 m3
3
Jan-Dec 156.058 m
171.372 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
Dec
476 m3

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

Forbruget i 2020 er 8,9 % mindre end i
2019.
Akkumuleret Økonomi:
Variabel vand udgift:
10.548.491 kr.
Opkrævet aconto:
10.833.417 kr.
Overskud:
284.926 kr.
Tilbagebetaling af for meget opkrævet
aconto – eller evt. ekstra opkrævning,
finder sted sammen med huslejen for
maj måned.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I VARMEÅRET 2020
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2020
Forventet

Aktuelt

2019

4000

Akkumuleret økonomi
for året 2020:
Fjernvarmeudgift: 12.538.182 kr.
Opkrævet aconto: 14.485.540 kr.
Overskud:
1.947.358 kr.

3500

3000

MWh

2500

2000

1500

1000

500

0
JAN

FEB
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APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i december:
Forbrug
2.950 MWh
Budget
3.291 MWh
Besparelse
341 MWh

Samlet forbrug pr. ultimo december:
Forbrug januar-december
20.925 MWh
Budget januar-december
23.400 MWh
Besparelse
2.475 MWh

December blev endnu en gang en
mild afslutning på varmeåret. Middeltemperaturen endte på 1,5 °C over
normalen, som er
2,8 °C (DMI). Det
medførte en pæn
besparelse i forbruget på 10,4 % i
forhold til månedens budget.
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Samlet set for hele året endte forbruget 10,6 % under det forventede.
Forbrugsafregning for den enkelte lejer forventes fremsendt ultimo april
2021. Tilbagebetaling af for meget
opkrævet aconto – eller evt. ekstra
opkrævning, finder sted sammen med
huslejen for maj måned.


TTT
Af Anni, 22C
Den 1. marts 1982 flyttede jeg ind i
blok B i Farum Midtpunkt.
Jeg havde katte, og det var derfor vigtigt for mig at bo et sted, hvor kattehold var tilladt. Derudover var det
muligt at lave et bur på terrassen, så
kattene frit kunne komme ud og få
frisk luft, uden at de kunne rende ind
til naboerne.
Jeg havde hørt, at man på Ejendomskontoret kunne få papirer på,
hvordan man skulle lave et kattehegn, hvorfor jeg selvfølgelig hurtigt
gik på Ejendomskontoret. Jeg fik her
besked på, at der snarest ville blive
udarbejdet tegninger over de kattehegn, der måtte laves i midtpunktet.
Efter nogle måneder fik jeg lavet et
kattebur, da jeg stadig intet havde
hørt fra Ejendomskontoret, men ønskede at mine katte kom ud i frisk
luft.

STOR er min glæde, da der på blokrådsmødet i november 2020 blev givet
tilsagn til 75.000 kr. til udfærdigelse
af tegninger til kattehegn i Farum
Midtpunkt
Så 38 år efter ser det ud til, at der
endelig sker noget.
T T T = Ting Tager Tid

BLOKRÅDSSAGER



BR-MØDE 545

Blokrådsmøde 545 er AFLYST
For at mindske risikoen for Corona-smitte er forsamlingsrestriktionerne meget
skrappe – foreløbig frem til 7. februar, men de kan risikere at blive forlænget.
Derfor er blokrådsmøde 545 den 4. februar aflyst.


REFERAT
Blokrådsmøde 544 var AFLYST
Forsamlingsrestriktionerne på max. 5
personer betød, at blokrådsmøde 544
blev aflyst. Derfor er der ikke noget
blokrådsreferat.


AF BLOKRÅDSMØDE 544 5. JANUAR 2021

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

1400 – 1800

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

Telefoniske henvendelser:
Tirsdag og torsdag

1230 – 1330

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

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Beboerne kan træffe BR-FU i Servicecentralen mandag i ulige uger
1900 – 2000
(se datoer i kalenderen s. 19)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Lis
80E
Thomas
143F
Pia
20D
Alice
278B
Anette
456D
Leif
216B

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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I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.

BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

DAGINSTITUTIONER
Kærnehuset (kommunal)
Paltholmterrasserne 6A
Verdens Børn (privat)
Paltholmterrasserne 20A
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:

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
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
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
171,11 kr./md
352,11 kr./md
486,11 kr./md

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

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.

KALENDER FOR FEBRUAR 2021
Dato Begivenhed
1. BR-FU
3. BUU

19:00 – 20:00 Teams

4.

19:30

SC

BR-møde 545 er AFLYST

5.
6.
7.
8.
9.

TMU
BOU

16:30
19:00

SC
SC

18:00

SC

10.
11. Frist for MP 546
12.
13.

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

15. BR-FU

11.02.21 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 546, der udkommer 25.02.21.
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

Sted

2.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 545 OG 546
MP 545 husstandsomdeles 28.01.21
1.700
Farum Midtpunkt

Tidspunkt

14.
19:00 – 20:00 SC

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Åben Dør

17:00 – 19:00 SC

MP 546

Husstandsomdeles

26.
27.
28.

19

½

