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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 413 
 

til blokrådsmødet tirsdag den 3. februar 2009 kl. 1930 
1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 8. januar 2009 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 
 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 Der er ikke indleveret blokrådssager til dette møde 
6. Eventuelt 

 

HUSK BUDGETFORMØDE 
28. JANUAR 2009 KL. 1700 I SC 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 413 
 

Side Indhold 
 3 Boller op, boller ned … 
 4 Bent og Kirsten fortæller 
 5 Farum Midtpunkts mange fugle 
 6 Molok, Molok, mok mok mok 
 7 Ændret kanalrundfart 
 8 Reklamer, tønder og røg 
 9 Varmegraf og bortforklaring 
 10 På fuglekig 
 10 Invitation til budgetformøde 
 10 Varmeøkonomi 
 11 Referat af Blokrådsmødet 8. januar 2009 
 13 Det er da ...... utroooligt!!! 
 20 Praktiske oplysninger 

Indstik: 
Husdyrregler  
med klageblanket 
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Igen i år inviterer Børne- og Ungdomsudvalget til fastelavnsfest med 
tøndeslagning på Sankt Hans Plads (mellem blok 34 og 44) 

Det foregår 

søndag den 22. februar 2009 
klokken 1400 

Festen er for børn mellem 0 og 17 år, 
og de må gerne tage deres forældre med. 

Der er kakao og boller i Selskabslokalerne, når vi har  
hjulpet hinanden med oprydning på Sankt Hans Plads 

Klæd dig ud i dit flotte fastelavnskostume og vær med 

Tilmelding senest torsdag den 19. februar  
på Ejendomskontoret, hvor billetten udleveres 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Antal børn:    

Alder:              

Adresse:         

Udfyld kuponen og aflevér den på Ejendomskontoret 
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”DE BLØDE GÅRDMÆND” 
Af Bent og Kirsten 

Efter snart fire måneder, er vi ved at 
finde vores egne ben her i Farum 
Midtpunkt. 

Vi var i december sammen med 
Børne- og Ungdomsudvalget med til 
julearrangementerne. 

Derudover har vi haft travlt med at 
hjælpe mange af jer med at rydde 
altaner, gøre dem vinterklar osv. 

Vi har sat hylder og billeder op, skif-
tet lysstofrør, ordnet løse håndtag, 
fået skiftet døre og meget, meget 
mere! 

Vi er altid blevet mødt med venlig-
hed, og det er vi glade for! 

Vi har kontakt til nogle beboere her 
i Midtpunktet som har haft brug for 

lidt mere end praktisk hjælp. Her er 
vi også mødt med venlighed og glæ-
de, vi taler sammen, hjælper med 
kontakt til kommunen, rydder lidt 
op. Nogle besøger vi en gang om 
ugen for at støtte og hjælpe. 

Vi synes selv vi er kommet rigtig 
godt i gang med vores arbejde. 

Der er mange der henvender sig, si-
den vi var i ”Midtpunktet” i novem-
ber 2008 bladet, og det er bare dej-
ligt. 

Vi har også mødt mange samar-
bejdspartnere, og har de dejligste 
kollegaer, – kontorpersonalet, sekre-
tariatet, ledelsen og ikke mindst vo-
res gårdmænd. 
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Hjælp os med at tælle fugle 
Af Hans, Friarealudvalget 

 
Foto: Hans 

 
En af de gode ting ved Farum Midt-
punkt er at vi har en varieret be-
stand af fugle. Lige siden bebyggel-
sens start har beboerne kunnet 
glæde sig over fuglene lige ude på 
den anden side af vinduerne. Be-
standen af fugle ændrer sig hele ti-
den. Flere arter kommer til, og nogle 
arter bliver færre eller forsvinder fra 
bebyggelsen. For at få et mere klart 
billede af hvilke arter, og hvor man-
ge af hver art, der yngler i Farum 
Midtpunkt, vil Friarealudvalget i lø-
bet af foråret foretage en fugletæl-
ling. Vi har fået hjælp af Thomas 
Vikstrøm, som til dagligt arbejder i 
Dansk Ornitologisk Forening. Tho-
mas vil hjælpe med både indsamling 
og bearbejdning at data.  

Men vi vil også gerne have hjælp fra 
beboerne. Mange beboere har fugle-
kasser på terrassen. Da vi jo ikke 
kan komme på folks terrasser, vil vi 
meget gerne høre fra de beboere, der 
har fugle i deres fuglekasser. Har du 
ynglende fugle på terrassen i det 
kommende forår, vil vi gerne vide 
hvor det er, og hvilken art fugle der 
er tale om. Skulle du tilfældigvis 
opdage en fuglerede ude i friarealer-
ne, må du også meget gerne indbe-
rette det til Friarealudvalget. 

Du kan aflevere dine oplysninger 
skriftligt til Blokrådets Sekretariat i 
sekretariatets postkasse eller maile 
til: blokraad@farum-midtpunkt.dk. 

Se også om fugleturen på side 10. 



  

 6 

Indvielse af de nye Molok-containere 
Af Berit, Bladudvalget 

 

 
John forklarer borgmesteren, hvordan affaldssystemet virker 

 
Onsdag den 7. januar 2009 blev Fa-
rum Midtpunkts nye affaldssystem 
med Molok-containere indviet ved 
en lille højtidelighed ved containe-
ren mellem blok C og blok 11. 

John Ehrbahn, formand for Furesø 
Boligselskab, bød borgmester Jesper 
Bach, containerleverandøren Joca 
samt de fremmødte beboere, vel-
kommen til en historisk begivenhed. 
Det nye affaldssystem, Blokrådet 
valgte på sit møde for 11 måneder 
siden, erstatter det skraldsuge-
system, som tjente Farum Midt-
punkt i mere end 36 år, og som 
formentlig var det sidste af sin art. 

Det har ikke været let at finde et af-
faldssystem, som kunne opfylde de 
mange krav: 

• Det skulle være funktionelt og let 
tilgængeligt  

• Det skulle være godkendt af 
myndighederne og renovations-
firmaet 

• Det skulle være hygiejnisk og let 
at holde rent 

• De skulle give færrest mulige 
lugtgener 

• Det skulle være mest muligt rot-
tesikret 

• Det skulle være mest muligt 
brand- og driftssikkert 
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• Det skulle passe ind i bebyggel-
sens miljø 

• Det skulle ikke mindst være 
fremtidssikret 

Med det valgte system er alle disse 
krav opfyldt, og det kan senere ud-
bygges med affaldssortering og 
kompostering. 

Borgmester Jesper Bach havde fået 
æren af at kaste den allerførste af-
faldspose i den allerførste container. 
Han roste det nye affaldssystem for 
dets udseende og håbede det ville 
mindske generne i området. Hvad 
fremtidsmulighederne angår, funde-
rede han over, om det også kunne 
udbygges til at omdanne hushold-
ningsaffaldet til varme. 

De store affaldscontainere er gravet 
ned, så kun en tredjedel af beholde-
ren er synlig over jorden. Inde i con-
taineren sidder en kæmpestor 
plastiksæk, som renovationsfirmaet 
haler op med en stor kran, når con-
taineren skal tømmes. 

Det er selvfølgelig lidt mere besvær-
ligt ikke at have en affaldsskakt på 
hver vindeltrappe, men beboerne 
har allerede i de seneste par år væ-
ret igennem en tilvænningsperiode, 
mens vi var nødt til at bruge de 
mindre, grønne containere. 

Brug de nye, flotte containere til 
husholdningsaffaldet. Hvis contai-
neren på den ene side af blokken er 
fyldt op, så brug containeren på den 
anden side, og bær øvrigt affald ned 
til de andre containere for enden af 
stamvejen. 

ÆNDRING AF TV-KANAL 

 
Med kort varsel har BBC omlagt sin 
kanalstruktur. Den nye struktur inde-
bærer, at BBC Prime delvist erstattes 
af BBC Entertainment, der sender en 
lang række af britiske TV-serier. 
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
TØM POSTKASSEN FOR REKLAMER 
”Nogen” synes det er sjovt at sætte ild til de reklamer der ligger ovenpå 
postkasserne; eller at rive dem i små stykker og sprede dem ud over hele 
det indre gangstrøg. Så tag reklamerne ind – eller bær dem ned i papir-
containeren. 

FLITTIGE HÆNDER TIL FASTELAVN 
Børne- & Ungdomsudvalget søger 
flittige hænder til at hjælpe med fa-
stelavnsfesten søndag den 22. fe-
bruar fra omkring middagstid. Der 
skal hænges tønder op, holdes styr 
på rækkerne af unger, deles kroner 
ud til kattedronninger og kattekon-
ger, ryddes op på Sankt Hans Plad-
sen – og serveres boller og kakao 
bagefter i Selskabslokalerne … og 
ryddes op dér også. Ring til Lajla på 
2568 0930 eller BR-sekretariatet på 
4495 4887. Forældre til børn der 
deltager i arrangementet, er meget 
velkomne til at give en hånd med. 

BLOK 31 TIL FORRETNINGSUDVALGET 
Det er Blok 31s tur til at stille med et medlem af Blokrådets Forretnings-
udvalg fra den 1. marts 2009. 

RYGELOVEN TRÅDTE I KRAFT 15/8 2007 
Det betyder bl.a., at man ikke må ryge på de indre gangstrøg! I Farum 
Midtpunkt er opsat rygeforbudsskilte. Loven siger nemlig, at det ikke er 
tilladt at ryge i indgangspartier, elevatorer, på toiletter, trappeopgange 
(heller ikke de aflåste) eller lignende steder, hvor folk passerer eller ophol-
der sig. 

MERE RYGELOV 
Private arrangementer – f.eks. en privat fest i et lejet beboerlokale (fælles-
rum eller selskabslokalerne) – ikke er omfattet af loven, medmindre der er 
ansat serveringspersonale.  

Dog kan husmøderne vedtage, at fællesrummene skal være røgfrie. 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Berit, Bladudvalget 

 

Forbrug 2008 – 2009
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Forventet Aktuelt 2007-08

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

 
Den lovede artikel med forklaring på 
forskellen mellem besparelser i for-
brug og efterbetalinger til Farum 
Fjernvarme er under udarbejdelse 
(det er temmelig vanskeligt stof!). I 
samme artikel – eller måske i en ar-
tikel for sig selv – forklares, hvorfor 
den individuelle varmestyring (dag- 
og natsænkning) er suspenderet. 

Én ting ligger dog fast: Vi betaler 
generelt mindre i aconto varme end 
det koster at varme lejlighederne op. 
Det er derfor mange til deres store 

overraskelse har fået ekstra varme-
regninger, selv om de synes de har 
sparet på varmeforbruget. 

I forbindelse med behandlingen af 
Farum Midtpunkts budget for 2009-
2010 vil der blive stillet forslag om 
forhøjelse af aconto betalingen. 

Se fakta om varmeøkonomi side 10. 

I grafen vises denne gang forbruget 
2007 – 08, så der er noget reelt at 
sammenligne med. 

Vurdering af seneste måned: 
Besparelsen i december måned 
skyldes alene det milde vejr.
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Vil du med ud  
og se på fugle? 
Af Friarealudvalget 

 
Sidste år arrangerede Friarealudval-
get en gåtur ud i friarealerne. Her 
fortalte udvalgets medlemmer lidt 
om træerne i Farum Midtpunkt. I 
det kommende forår kunne vi godt 
tænke os at arrangere en tur, hvor 
vi går ud for at se og tale om vores 
fugle. Vi vil tage en fugleekspert 
med, så det bliver rigtig interessant.  

Vi forestiller os at det bliver sidst på 
eftermiddagen. Men inden vi arran-
gerer noget som helst, vil vi gerne 
vide om der er interesse for sådan 
en tur.  

Hvis du mener at det er noget for 
dig, kan du give os besked ved at 
stemme i rubrikken Strømpil på Fa-
rum Midtpunkts hjemmeside: 
farum-midtpunkt.dk 

Se også artiklen om fugletælling på 
side 5. 

Budget 2009/2010 
Af Driftsbudgetudvalget 

Onsdag den 28. januar 2009, kl. 
17:00 afholder driftsbudgetudvalget 
formøde om Farum Midtpunkts 
budget 2009/2010.  
På mødet vil Frank og Anne (KAB) 
gennemgå det foreliggende budget-
oplæg. Under gennemgangen vil der 
være mulighed for at stille spørgs-
mål mv. 
Budgetoplægget afleveres den 12. 
februar 2009 som blokrådssag. Det 
endelige budget for 2009/2010 be-
handles på Blokrådsmødet den 3. 
marts 2009. 
Formødet afholdes i Servicecentra-
len.  

Bemærk! Mødet er ikke forbeholdt 
udvalgsmedlemmer: Alle beboere i 
Farum Midtpunkt der har interesse 
i at være med til at præge udviklin-
gen i Farum Midtpunkt er meget 
velkomne. 

VARMEØKONOMI 
Status pr. 31. dec. 2008: 
Variabel fjernv. kr. 8.453.729,- 
Aconto rådighed kr. 7.455.669,- 
Underskud kr. 998.060,- 
 
Prognose regnskab 08/09: 
Variabel fjernv. kr. 19.148.260,- 
Aconto rådighed kr. 16.487.547,- 
Underskud kr. 2.660.714,- 
 
Hvilket svarer til gennemsnitlig  
efterbetaling ved årsafslutning: 
Stor lejlighed: ca. kr. 1.900,- 
Lille lejlighed: ca. kr. 800,- 

Venlig hilsen 
Teknik- og Miljøudvalget 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 412 8. januar 2009 
 

1. Godkendelse af dirigent (Michael, BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra december 2008 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Blokrådets Forretningsudvalg 
 b. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Ændring af Blokrådets forretningsorden, § 7 (ændr.forsl: 6/19/9, 

   opr.forsl. 16/4/5) 
 b. Godkendelse af driftsregnskab 2007-2008 (25/0/0) 
 c. Gangstrøgene tilbage til blokkenes beboere (17/6/3) 
 d. Frigivelse af penge til fortsættelse af Hip Hop projekt (25/1/0) 
 e. Tilskud til loft i Spisehuset (19/5/2) 
 f. BSU – Boligsocialt Udvalg (ændr.forsl. 23/0/2, 

   opr.forsl. udgik) 
6. Eventuelt 

 

 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 
Blok Navn Adr. Telefon 
A Bo 203D 51929942 
 H Gudmand 203D 25854740 
 Flemming 218E  
 Ellinor 227C 44954654 
11 Steffen 28B 51507969 
 Kirsten 34F 29915122 
16 Trine 82F  
 Margit 85D  
21 Niels 112E  
22 Lars 114F  
 Johanne 121F  
24 L. Knaul (?) 138B  
25 Christian 149D  

Blok Navn Adr. Telefon 
26 Jakob 161B 44955969 
 Bente 168D  
32 Anne Marie 246E 48394439 
 Tine 253E 44445047 
34 Finn 275E 44996997 
35 Mogens 278E 44999222 
36 Allan 292F 44954570 
 Susanne 269B  
41 Mikkel 406D  
 John 406F 44954230 
43 Søren 421F  
45 Lars 440A  
 Michael 441A  

Uden stemmeret: Uden stemmeret: 
Stig og Frank, KAB 
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1. Godkendelse af dirigent 
BR-FU foreslog Michael 441A, som 
blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra december 2008 
Referatet blev godkendt uden be-
mærkninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Blokrådets Forretningsudvalg 
BLOK 31 TIL BLOKRÅDETS  
FORRETNINGSUDVALG 
Fra den 1. marts 2009 er det Blok 
31’s tur til at stille med et medlem til 
Blokrådets Forretningsudvalg.  

LOKALPLAN NR. 101 FOR  
ERHVERVSOMRÅDE VED  
GAMMELGÅRDSVEJ ER VEDTAGET 
Furesø kommune har meddelt flg: 
”På foranledning af Blokrådets indsi-
gelse blev der i forbindelse med ved-
tagelsen besluttet en enkelt ændring i 
§ 8.1 og på kortbilag 2. Således blev 
bredden af hækbeplantningen mod 
Frederiksborgvej øget fra 1 til 2 m og 
antallet af træer/trægrupper øget 
med 3.” 

Hvad angår ønsket om en bygnings-
højde på maks. 12 m var der i Byrå-
det ikke flertal for denne ændring. 

FORSKØNNELSE 
Første halvdel af de nye affaldscon-
tainere er taget i brug. Fra i dag fjer-
nes de små grønne affaldscontainer 
på stamvejene ved Paltholm- og By-
bækterrasserne. Kommunen har lovet 
os snarest muligt at opsætte nye avis- 
og flaskecontainere, som farvemæs-
sigt matcher den runde affaldscon-
tainer. 

JULENS OG NYTÅRETS SKADER 
Ildspåsættelse på gangstrøg, contai-
nerafbrænding, smadrede ruder og 
lysstofarmaturer samt ødelagte døre: 
ca. kr. 114.101 

Ødelæggelserne er heldigvis ikke på 
niveau med hvad Farum Midtpunkt 
oplevede ved årsskiftet 07/08. 

 

BILVRAG 
"Skrotbiltur" nr. 2 er gennemført og 
det har hjulpet: Siden sidst er tre af 
bilerne forsvundet. "Skrotbiltur" nr. 3 
tages sammen med det lokale politi.  
Politiet vurderer køretøjerne og giver 
os de fornødne tilladelserne til at fjer-
ne ”vragene”. 

Debat om meddelelser fra BR-FU 
og Ejendomskontoret. 
Ingen kommentarer. 

4.b Andre udvalg 
DRIFTBUDGETUDVALGET 
Onsdag den 28. januar 2009, kl. 
17:00 - afholder driftsbudgetudvalget 
formøde om Farum Midtpunkts bud-
get 2009/2010.  

På mødet vil Frank og Anne (KAB) 
gennemgå det foreliggende budgetop-
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HUSORDEN  
vedr. husdyr i Farum Midtpunkt  
Af BR-sekretariatet 
 
Blokrådet har vedtaget at afskaffe 
selve udstedelsen af husdyrtilladel-
ser. 

Det er stadig tilladt at holde husdyr 
– man skal dog ikke længere vejen 
rundt om Ejendomskontoret for at 
få lov. 

Reglerne for husdyrhold gælder som 
hidtil, men husdyrreglerne er nu 
lagt ind under den almindelige hus-
orden, hvilket gør det nemmere og 
hurtigere at gennemføre klagesager. 

I denne folder finder du  
• hundereglerne 
• kattereglerne 
• regler for andre dyr 

SÅDAN KLAGER DU 
Såfremt du ønsker at klage over na-
boens evindeligt gøende hund eller 
naboens kat, som har indrettet sit 
toilet i dine plantekasser, kan du 
tage en kopi af blanketten på bagsi-
den her. 

Du kan også få en blanket på Ejen-
domskontoret – eller bare sende et 
brev til Ejendomskontoret med de 
relevante oplysninger. 

Det er en fordel for dig, hvis du kan 
få andre naboer til at medunder-
skrive – og den bedste løsning er, at 
husmødet indsender klagen med en 
række underskrifter fra beboere, 
som også oplever generne. 

Det er vigtigt, at du bliver ved med 
at klage, indtil problemet er løst. 

 
HVIS NOGEN  
KLAGER OVER DIG 
Hvis du omvendt får brev fra KAB 
eller Ejendomskontoret om, at der 
er indkommet klager over dit hus-
dyr, vil det gavne din sag, hvis du 
svarer, at nu er du blevet bekendt 
med forholdet, og at du vil rette op 
på situationen. 

Derefter skal du selvfølgelig rette op 
på situationen. 

For næste gang nogen klager, vil dit 
dyr blive krævet fjernet fra lejemå-
let. 

Hvis du ikke fjerner dyret, vil bolig-
selskabet sende sagen til Beboer-
klagenævnet med påstand om, at 
lejemålet skal opsiges, hvis du ikke 
fjerner dyret. 

I yderste konsekvens kan en klage-
sag altså godt ende med, at dit leje-
mål bliver opsagt. 
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HUNDE 
BETINGELSER: 
1. Hunden skal føres i snor i hele 

Farum Midtpunkt (inkl. indre 
gangstrøg, friarealer og kældre).  

2. Hunden må ikke færdes, hvor 
der er skilte med ”HUND FOR-
BUDT” og/eller en tegning med 
”HUND MED STREG OVER”. 

3. Hunden må ikke luftes/opholde 
sig på legepladser. 

4. Hunden må gerne være løs på 
Birkhøjmarken (bag blok 41, 42, 
43, 44, 45, 46) og hundelege-
pladsen (bag Blok 16). Dog fri-
holdes hundeejer/besidder ikke 
for ansvar i henhold til hundelo-
ven. 

5. Hunden skal vedvarende være 
ansvarsforsikret, så ejendommen 
holdes skadefri for evt. skader 
begået direkte eller indirekte af 
hunden. (Skader på ejer/besid-
ders lejemål er som udgangs-
punkt aldrig dækket af forsikrin-
gen.) 

6. Hunden må ikke fodres, passes, 
strigles eller vaskes i de indre 
gangstrøg. 

7. Hunden må ikke være til ulempe 
eller gene for beboere, naboer og 
ejendommen som sådan. 

8. Hunden må kun besørge i de 
dertil indrettede hundetoiletter 
placeret mellem blokkene og P-
kældrene. 

9. Skulle hunden ved uheld besørge 
på arealer/gangstrøg, legeplad-
ser eller lignende, skal efterla-
denskaberne straks samles op i 
hundeposer, som gratis udleve-
res på Ejendomskontoret eller 
afhentes ved nærmeste hunde-
toilet i de eventuelt opstillede po-
sestativer. 

10. Der må ikke holdes pit bull terri-
er, tosa eller krydsninger, hvori 
de nævnte hunde indgår. 

 

 

GENERELT: 
Overtrædelse af betingelserne bevir-
ker, at lejeaftalen betragtes som 
misligholdt, hvilket kan medføre, at 
hunden kræves fjernet fra lejemålet. 
Hvis hunden ikke fjernes fra lejemå-
let, kan det medføre opsigelse fra 
lejemålet jf. Lov om Leje af Almene 
Boliger § 85, stk. 1, nr. 4. 

Der må maksimalt være fire husdyr 
pr. lejemål – f.eks. to hunde og to 
katte. 

Undtaget fra denne regel er dog be-
boere, der kan dokumentere, at de 
er opdrættere. De kan udover de 4 
tilladte hunde have hvalpe i maksi-
malt 16 uger. 
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KATTE 
BETINGELSER: 
1. Katten skal holdes inden for eget 

areal.  
2. Alle katte skal være øremærkede 

og evt. bære halsbånd. Killinger 
skal øremærkes senest, når de er 
7 mdr. gamle.  

3. Katten må ikke være til ulempe 
for andre beboere eller for ejen-
dommen som sådan. 

4. I tilfælde af berettiget klage over 
katten vil der blive krævet op-
sætning af kattehegn for egen 
regning. Desuden skal kattehol-
det bringes i overensstemmelse 

med reglerne. Sker dette ikke, el-
ler ved yderligere berettigede kla-
ger over katten, vil katten blive 
krævet fjernet.  

5. Ved fraflytning skal hegnet ned-
tages, medmindre andet aftales 
med Ejendomskontoret. 

GENERELT: 
Overtrædelse af betingelserne bevir-
ker, at lejeaftalen betragtes som 
misligholdt, hvilket kan medføre, at 
katten kræves fjernet fra lejemålet. 
Hvis katten ikke fjernes fra lejemå-
let, kan det medføre opsigelse fra 
lejemålet jf. Lov om Leje af Almene 
Boliger § 85, stk. 1, nr. 4. 

Der må maksimalt være fire husdyr 
pr. lejemål – f.eks. 2 hunde og to 
katte. 

Undtaget fra denne regel er dog be-
boere, der kan dokumentere, at de 
er opdrættere. De kan udover de 4 
tilladte katte have killinger i mak-
simalt 16 uger. 

ANDRE HUSDYR 
Der må ikke holdes høns, geder, 
grise, kvæg og andre landbrugsdyr. 

Der må heller ikke holdes husdyr, 
som i henhold til politivedtægten og 
lovgivningen er ulovlige – f.eks. gift-
edderkopper, andre giftige insekter, 
giftslanger, kvælerslanger o.l. Her-
under hører dyr, som vækker angst 
og rædsel. 

 



  

  

KLAGEBLANKET 
kan kopieres og bruges ved husdyrklager 

Undertegnede indgiver hermed klage over 

 Hund   Kat 

hos denne lejer: 

Navn:        

Adresse:        

Klagen omhandler overtrædelse af nedenstående bestemmelser i gældende husdyr-
regler: 

 

 

 

 

 

Mit navn:        

Min adresse:        

Medunderskrivende naboer / husmødedeltagere: 
Underskrift Lejlighedsnr. 
  

  

  

  

  

 Dato for husmødebehandling: 
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læg. Under gennemgangen vil der væ-
re mulighed for at stille spørgsmål 
mv. Budgetoplægget afleveres den 
12.02.09 som blokrådssag. Det ende-
lige budget for 2009/2010 godkendes 
på Blokrådsmødet den 3. marts 2009. 

Formødet afholdes i Servicecentralen.  

 

Bemærk! Mødet er ikke forbeholdt 
udvalgsmedlemmer: Alle beboere i 
Farum Midtpunkt der har interesse i 
at være med til at præge udviklingen i 
Farum Midtpunkt er meget velkomne. 

Debat om meddelelser 
fra andre udvalg 
Niels, 112F – Bolignetudvalget har 
skrevet lidt på bloggen, men det får vi 
måske mere om i referatet i næste nr. 

Inga, BR-sekretariatet – Licitationen 
afsluttes den 15. januar 2009.  

5. Blokrådssager 
BR-sag 412.a: Ændring af Blokrå-
dets forretningsorden, § 7 

Til sagen var indleveret 1 ændrings-
forslag fra blok 35: 

Blok 35 bifalder det stillede forslag 
med 2 ændringer:  

1. at punkt "Gæster" behandles som 
første punkt efter godkendelse af 
dagsorden.  

2. at "Godkendelse af dirigent", tilfø-
jes "der åbner mødet med oplys-
ning om antal deltagende 
blokrådsrepræsentanter og hvor 
mange blokke disse repræsenterer.  

Berit, 44D – i bred almindelighed kan 
man ikke være sikker på at alle 
stemmeberettige er til stede ved mø-
dets begyndelse. Pkt. 2 kommer der-
for ikke rigtig til at hænge sammen 
med de faktiske forhold. Hvad angår 
pkt. gæster er det mest logisk at have 
gæster under pkt. 4 – Meddelelser og 
debat.  

John, 406F – er enig med Berit. Det 
interessante er hvor mange der er 
stemmeberettigede når et punkt på 
dagsordenen er under afstemning. 

ENERGIHJØRNET
Det er da …… utroooligt!!! 
 
I begyndelsen af 80’erne betalte Midt-
punktet en varmeregning til fjernvar-
meværket på ca. kr. 18 mio. om året. 

25 år efter betalte Midtpunktet 
også en varmeregning til fjernvarme-
værket på ca. kr. 18 mio. om året. 

 – Og det trods 25 år med inflation og 
stigende energipriser. 

Det er da utroligt – samme størrelse 
regning! Men det er også kun fordi 
Midtpunktet er så energibevidst. 

Venlig hilsen 
Teknik- og Miljøudvalget 
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Allan, 292F – opfordrede blok 35 til at 
trække forslaget. 

Jakob, BR-FU – lige nu er der 25 
valgte BR-repr. fra 15 forskellige 
blokke 

Mogens, blok 35 – blok 35’s forslag er 
begavet. Det er godt at vide, hvor 
mange der er ved mødets begyndelse 

og gæster skal til øverst på dagsorde-
nen. 

Afstemning 
Blok 35’s ændringsforslag faldt med 
stemmefordelingen 6/19/0 
Blokrådet vedtog det oprindelige af-
stemningstema med 16 stemmer for, 
4 imod og 5 undlod at stemme. 

BR-sag 412.b: Godkendelse af 
driftsregnskab 2007-2008 
Ingen spørgsmål. 

Afstemning 
Regnskabet blev godkendt/taget til 
efterretning med 25 stemmer for, 0 
imod og 0 undlod at stemme. 

BR-sag 412.c: Gangstrøgene tilba-
ge til blokkenes beboere 
Ellinor, blok A – jeg har lovet på min 
bloks vegne at spørge om det her er 
lidt manipulation for at få dørtelefo-
ner. Hvorfor er huslejestigningen op-
gjort i %, frem for kr. pr. måned som 
vi plejer at bruge? 

Finn, 275 E – Jeg laver en del arbejde 
for Genbrugsen og nogle gange henter 
jeg varer ude i blokkene. Som det er 
nu kan beboerne stille varerne i for-
gårdene eller på trappereposen uden 
at være hjemme. Hvis blokkene bliver 
låst kan jeg ikke hente varer, uden at 
beboerne er hjemme. 

Allan, 292F – Der er ikke noget pro-
blem. Beboeren skal være hjemme 
når du skal afhente, for forgårde og 
trappereposer må ikke bruges til op-
magasinering.  

Steffen, 38B – Advarede mod at lade 
debatten handle om petitesser.  

Mogens, blok 35 – Vi har brugt 3 må-
neder til at diskutere de samme pro-
blemer. Der mangler en grundig til-
bundsgående analyse af problemstil-
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lingen og vi skal passe på ikke at lade 
os rive med.  
Jeg har sendt et link til SSP rappor-
ten (udk. efterår 2008) til sekretaria-
tet*), med opfordring til at der linkes 
til rapporten fra www.farum-
midtpunkt.dk. I rapporten beskrives 
1½ års SSP-indsats i Midtpunktet. 
Jeg opfordrer til at man læser rappor-
ten, inden man beslutter at låne pen-
ge til en aflåsning af Midtpunktet. Og 
jeg vil gerne have at forretningsudval-
get omskriver de 0,63%. Hvad koster 
det at få et 20 årigt lån?  

*) Rapporten har været diskuteret i de 
respektive BR-udvalg/samarbejds-
grupper. Eksemplarer kan afhentes i 
BR-sekretariatet. (Sekr. bemærkning) 

Niels, blok 21 – roste BR-FU og de 
øvrige bag initiativet. Det er godt at 
man går i gang og gør noget konkret, 
for der er problemer derude. 

Ellinor, 227C – dør aflåsning forhin-
drer ikke ballademagerne i at komme 
ind i blokkene. De skal nok komme 
ind og holde varmestue i vores blok-
ke, hvad enten vi vil have det eller ej. 

Allan, 292F – Hvis der er låst af, har 
politiet helt andre muligheder for at 
gribe ind. Og så er der udlejningspa-
rameteret. Hvis vi skal have ressour-
cestærke mennesker til at flytte ind i 
Farum Midtpunkt, er det ligesom med 
bolignettet nødvendigt at investere i 
tiltag der gør bebyggelsen attraktiv at 
bo i. 

Anne Marie, blok 32 – Jeg har været 
med til at udarbejde dette forslag i 
frustration over nogle nyløsladte fra 
et fængsel, der tog en tur gennem 
nogle blokke og smadrede en hel del 
ruder mv. Det kostede os temmelig 
mange penge, og det skal vi ikke prø-
ve mange gange før det her kan tjenes 
hjem. Desuden er pointen fra politiets 

side at hvis der låses af og nogle øde-
lægger døre, låse smadrer ruder mv. 
for at komme ind, er det indbrud. 
Indbrud takseres med en helt anden 
straframme end ulovligt ophold i 
blokken. 

Kjeld, blok 24 – Henviste til sine erfa-
ringer fra Mjølnerparken. Her har det 
ikke hjulpet med aflåsning, han me-
ner at det eneste rigtige er at kontak-
te forældrene til de unge. Forældrene 
skal ansvarliggøres, og de skal betale 
for de unges hærgen.  

Michael, BR-FU – 0,63 % huslejestig-
ningen svarer til en månedlig udgift 
på 46 kr. for en stor lejlighed /19 kr. 
for en lille lejlighed i 20 år. 

 

Lars, blok 22 – Vi har samarbejdet 
med SSP. De siger at de ikke har res-
sourcer til at holde de unge væk fra 
de indre gangstrøg. Selv om jeg også 
er tilhænger af åbne blokke, ser jeg – 
sådan som tingene har udviklet sig – 
ingen anden løsning end aflåsning.  
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Lars, blok 45 – Det er ikke blok 45’ 
børn der ryger hash i vores blok. Vi 
har behov for trygt at kunne færdes i 
blokken – derfor stemmer vi ja til af-
låsning. Med hensyn til snakken om 
at de unge vil tage ophold i P-
kældrene, hvis de låses ude af blok-
kene. Ja, så vil jeg hellere have smad-
ret min bil/campingvogn end mine 
teenagebørn. 

Finn, blok 34 – Det er spild af penge. 
Politiet kan i forvejen retsforfølge dem 
der opholder sig ulovligt i blokkene. 

Johanne, blok 22 – Hvis ikke der sker 
noget, flytter flere og flere af de res-
sourcestærke fra bebyggelsen. I min 
blok har vi knoklet med at stresse de 
grupper væk som ulovligt opholdt sig 
i vores blok. Vi er almindelige borge-
re, vi skal ikke bruge hovedparten af 
vores fritid på at stresse utilpassede 
børn/unge ud af vores boligområde.  

John, 406F – Tror ikke personligt en 
aflåsning af blokkene er løsningen på 
de problemer der er med hærgende 
unge, men hvis aflåsning får folk til at 
føle sig trygge så...  

Trine, blok 32 – Jeg har børn, og som 
forældrepar er det meget vigtigt for os 
at vores børn kan færdes trygt og 
komme ind i vores bolig, uden der 
sker dem noget. Det der sker i og om-
kring nogle blokke er uholdbart og 
langt fra almindelig boligstandard. 
Min familie flyttede ind i blok 12, vi 
holdt ud i et par måneder. Vi kan ik-
ke være bekendt at lade stå til, og 
sammenligningen med eksempelvis 
Mjølnerparken er helt ude af propor-
tioner.  Aflåsning er et af de midler vi 
skal tage i brug som led i at skabe et 
mere trygt boligmiljø. 

Anne Marie, blok 32 – Det er en god 
ide at lade forældrene til de unge der 
hærger betale, problemet er bare, at 

en del af de unge der holder til her, 
ikke bor i bebyggelsen. Blandt andet 
kommer en del fra Birkerød. 

John, FURBO – Mange af de proble-
mer vi løber ind med børn og unge 
som hænger ud i blokkene, skyldes at 
de kommer fra familier i opløsning. 
Der skal i forhold til de unge ydes en 
familiær indsats, og det er ikke bolig-
selskabets område, men derimod 
kommunens ansvarsområde. Vi skal 
presse kommunen – deres indsats er 
al for mangelfuld.  

Afstemning 
Sagen blev vedtaget med 17 stemmer 
for, 6 imod og 3 undlod at stemme. 

BR-sag 412.d: Frigivelse af penge 
til fortsættelse af Hip Hop projekt 
Niels, 112E – Hvor mange er med i 
hip Hop projektet? 

Susanne & John BSU, – Phillip har 7 
i gang, men det spreder sig som ringe 
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i vandet. Der er planer om at starte 
yderligere et hold, som kører parallelt 
med det nuværende hold. Problemet 
er penge. Pt. har projektet økonomi til 
ca. 3 måneders undervisning. 

Afstemning 
Godkendt med 25 stemmer for, 1 
imod og 0 undlod at stemme. 

BR-sag 412.e:  
Tilskud til loft i Spisehuset 
Ole, Spisehuset - fortalte at han har 
brugt 50.000 kr. på forbedring af Spi-
sehuset. 

Frank, KAB – Det er Ole der har ved-
ligeholdelsespligten og ikke Boligsel-
skabet. KAB har aldrig modtaget en 
ansøgning fra Spisehuset. Situatio-
nen her og nu er, at det gamle loft er 
nedtaget, og det kan ikke lovligt tilba-
geføres.  

Sabine, 74E – Spisehuset har bragt 
sig i en uheldig situation, men for en 
masse mennesker er det vigtigt at 
Spisehuset fortsætter. Så, alene af 
sociale årsager vil jeg anbefale at til-
skuddet bevilges. 

Bente, blok 26 – efterlyser et Spise-
hus hvor der laves mad. 

Berit, 44D – Engang var det et ”Spi-
sehus”; men efter det blev forpagtet 
ud har stedet udviklet sig til et 
”værtshus”. 

Bo, blok A – Mange har prøvet at få 
køkkenet til at fungere, men der har 
ikke været en tilstrækkelig omsæt-
ning. Der laves dog mad til højtider-
ne. 

Afstemning 
Ansøgningen blev vedtaget med 19 
stemmer for, 5 imod og 2 undlod at 
stemme. 

BR-sag 412.f:  
BSU – Boligsocialt Udvalg 
Til sagen var indleveret ændringsfor-
slag fra blok 41: 
Boligsocialt udvalg, nedsættes som et 
åbent udvalg under Blokrådet med de 
begrænsninger og tavshedspligt som 
gælder for øvrige udvalg under 
Blokrådet. 

Boligsocialt udvalg har pligt til at sø-
ge bevillinger samt orientere Blokrå-
det om sit arbejde, efter de regler og 
den forretningsorden, som er gæl-
dende for arbejder under Blokrådet. 

Boligsocialt udvalg skal være samar-
bejdspartner med BR-FU, Furesø Bo-
ligselskab, andre udvalg i FM, ejen-
domskontoret (herunder bløde gård-
mænd eller boligsocial medarbejder), 
administrator (KAB) samt Furesø 
kommune (SSP). 

Boligsocialt udvalg tager sig af opga-
ver der vedrører: 

Børn og unge – psykisk syge – svage 
beboere – ældre beboere samt forhold 
vedrørende utilpassede børn, unge og 
voksne som skaber problemer i be-
byggelsen. 
Arbejdet udføres i samarbejde med 
ovenfor nævnte samarbejdspartnere.  
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Med venlig hilsen 
Husmødet i Blok 41 

John, FURBO/blok 41 – Er enig med 
Mogens, 279E i at det gamle BSU- 
kommissorium er forældet. Vi har ik-
ke længere en boligsocial rådgiver an-
sat, og der er etableret politiske og 
embedsmandsgrupper som tager sig 
af de personrelaterede sager. Forkla-
ringen blev understøttet af et ske-
ma/flow chart som John omdelte (in-
teresserede kan hente skemaet i BR-
sekretariatet).  

Steffen, 28B – Jeg er ikke vild med at 
BSU overgår til at være et åbent ud-
valg da der altid vil dukke personrela-
terede sager op. Hvad er ulempen ved 
et lukket udvalg reelt? 

John, BSU – Vi vil gerne have beboere 
ind i udvalget som i eventuelt en af-
grænset periode kan bidrage med de-
res viden omkring en afgrænset ting. 
Udvalgets arbejde rækker i høj grad 
ud over unge. Vi arbejder eksempelvis 
også med emner der omfatter ældre- 
og handicappede.  

Mogens, blok 35 – Helt fint at BSU 
overgår til at være et åbent udvalg. 
Blok 41’s ændringsforslag kommer jo 
til afstemning først, så det giver jo sig 
selv … 

Afstemning 
Blok 41’s ændringsforslag blev vedta-
get med stemmerne 23 for, 0 imod og 
2 undlod at stemme.  

6. Eventuelt 
Finn, 275F – spurgte ind til suspen-
deringen af varmestyringen og til triv-
selsundersøgelsen, og sluttede af med 
at spørge hvor omfattende det tids-
mæssigt er at være medlem af Blad-
udvalget (BU). 

Berit, 44D – forklarede Finn at var-
mestyringen fungerer når det er hen-
sigtsmæssigt.  

Hvad angår Bladudvalget er der en 
del praktisk arbejde i forhold til udgi-
velse af beboerbladet Midtpunktet. Til 
udvalgsmøder bruges mindst 2 timer 
pr. udgivelse. 

Michael, BR-FU – undersøger om der 
er dele af trivselsundersøgelsen som 
endnu ikke er offentliggjort. 

Steffen, blok 11 – spurgte til hvem 
der har ansvar for rengøring i forgår-
dene til A-lejlighederne. I blok 11 er 
man plaget af en meget uhumsk for-
gård – den har tydeligvis ikke været 
rengjort i meget lang tid. 

Frank, KAB – Ejendomskontoret vil i 
sådanne tilfælde kontakte beboeren 
med henblik på at der rengøres foran 
lejligheden, jf. husordenen.  

Mogens, 279E – foreslog at der opret-
tes et kommunikationsudvalg. 

Berit, 44D – Det har vi allerede: 
Bladudvalget fungerer som kommu-
nikationsudvalg. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BACKGAMMON KLUBBEN 
Sidste torsdag i måneden kl. 1900 
i Seniorklubbens lokaler i nr. 215 
Kontakt: Per, 4499 1157 

BEBOERHOTEL 
Depositum: 200 kr. 
1 eller 2 personer: 60 kr. pr. nat. 
Leje sker gennem Ejendomskontoret. Væ-
relserne er møblerede, har dynetæpper og 
hovedpuder; toilet med håndbruser. Pænt, 
men beskedent. Værelserne er røg- og dy-
refrie. 

BLADUDVALGET 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 /Fax 4495 6864 
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat 
mandage  1900 – 2000  
samt   1900 – 1930  
de dage, hvor der er blokrådsmøde. 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Sabine 74E 4499 8570 15 
Jakob 161B 4495 5868 26 
Tina 250D 4495 0182 32 
Michael 441A 3213 6469 45 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 14 01.06.09 – 31.05.10 
Blok 25 01.09.09 – 31.08.10 
Blok 31 01.03.09 – 28.02.10 
Blok 44 01.12.09 – 30.11.10 

Besked om medlemskab af BR-FU skal 
gives i god tid, da turen ellers går videre til 
næste blok. 

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   1200 – 1800 
Torsdag   1400 – 1800 
Henvendelser på mail eller telefon: 
Sekretæren træffes sædvanligvis  
mandag – torsdag 0900 – 1600 

I Sekretariatet kan du få information om alt i 
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om be-
boerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til 
blokrådssager m.v. 
Endvidere laves annoncer og meddelelser 
til ITV, fotokopiering, op- og nedfotografe-
ring, husmødeindkaldelser, brevpapir, ind-
bydelser, sange, blok-hæfter og plastlami-
nerede dørskilte. Vi har også farveprintere i 
både A4 og A3. Fax og email sendes og 
modtages. 

”BLØDE GÅRDMÆND”: 
Bent  telefon: 2058 6048 
Kirsten  telefon: 2058 6057  

BORETIDER 
Mandag – fredag: 0900 – 1800 
Lørdag, søndag, helligdage: 1000 – 1400 

DARTKLUBBEN 
Nygårdterrasserne 228A 
Farum Dart Klubs formål er at 
fremme kendskabet til Dart 
under Dansk Dart Union. Vi 
spiller og hygger mandage og 
torsdage 1930 – 2200. Medlemmer kan op-
tages det år, de fylder 10 år. Kontingent (½ 
år) 300,- kr. senior, 125,- kr. junior (u. 16 
år). 
Formand: Karsten Jørgensen 267D, 4495 
8426. 
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EJENDOMSKONTOR 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911 
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk 
Personlige henvendelser: 
Mandag – fredag: 0730 – 1000 
Mandag tillige:  1600 – 1900 
Telefoniske henvendelser: 
Mandag – torsdag: 1230 – 1430 
Fredag:   1200 – 1300 
Man kan altid indtale sin besked på telefon-
svareren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 

FALCK-VAGTEN 
Vagttelefon ved vandskade, skader efter 
brand, elevatorstop, TV-udfald, manglende 
vand/varme o.l. katastrofer: 
Telefon 7024 4510, 
abonnementsnr. 18 20 30 40 

FARUM ITV 
Farum ITV sender døgnet rundt på kanal 
68, frekvens 847. Farum ITV er bebyggel-
sens interne infokanal. 
Henv.: BRs Sekretariat 4495 4887. 

FISKEKLUBBEN 
Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100 

FORKORTELSER 
BFU Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BNU Bolignetudvalget 
BR Blokrådet 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
BSU Boligsocialt Udvalg 
BU Bladudvalget 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget 
DBU Driftsbudgetudvalget 
DSVKU Det særlige Varmeklageudvalg 
EJK Ejendomskontoret 
FAU Friarealudvalget 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
FV Fjernvarmeværket 

HCU Handicapudvalget 
HUU Hundeudvalget 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
KAU Katteudvalget 
KTU Kulturudvalget 
LLO Lejernes Landsorganisation 
MP Beboerbladet Midtpunktet 
NB Nærbiksen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 
TMU Teknik/Miljø Udvalget 
TVU TV-udvalget 
ØU Økonomiudvalget 

GENBRUGSEN 
Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 
Åbningstider: 
Mandag, torsdag, fredag: 1100 – 1700 
Vi køber ikke, men tage med glæde imod 
næsten alt. Køb/byt ting og sager, andre 
afleverer. Omsyninger og småreparationer 
af tøj foretages. 
Genbrugsen drives af frivillige. 

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 
75 kr. pr. døgn i gebyr ved udle-
vering af katten til ejeren. 
Henvendelse: Eva Binding, tlf.: 5114 8841, 
Lis Caspersen, tlf.: 4495 4001 

LITRA X 
Nygårdterrasserne 228A 
Klub for interesse-
rede i jernbaner i 
størrelse H0. Der 
køres og bygges for medlemmer torsdage 
kl. 1900 – 2200 samt efter aftale. Kontingent: 
senior: 200,- kr. og junior: 100,- kr. pr. kvt. 
Kontaktperson: Bo Damgård, 4495 0627. 
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MISBRUGSAMBULATORIET 
Paltholmterrasserne 13A 
Telefon: 4499 6211 
Mandag, tirsdag, fredag 0930 – 1200 
Torsdag   0930 – 1200 & 1500 – 1730 
Onsdag lukket 
Antabus udlev. mand. & torsd. 1500 – 1730 

NÆRBIKSEN 
Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 
2405 
Åbningstider 
Mandag – fredag 0900 – 1900 
Lørdag:   0900 – 1800 
Søndag:   0900 – 1600 
Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fre-
dag kl. 1000 – 1200 og få varerne bragt om 
eftermiddagen. Dankort-automat. Lynlotto 
og tips. Købmænd: Seref og Ergin. 

POLITI / ALARMCENTRAL 
Øjeblikkelig fare: Ring 112 
Anmeldelser:  Ring 114 

PRAKTISKE TIPS 
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i 
pulterrummene. Strømmen går over fæl-
lesmåler og afbrydes regelmæssigt. 
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes 
mandag – fredag kl. 1730. 
Nøgler til knallertbure i P-kældrene fås på 
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. 
Det er ikke tilladt at stille u-indregistrerede 
køretøjer i P-kældrene. 
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. 
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. 
Nøgler til elevatorer fås på Ejendomskonto-
ret for 100,- kr. 
Tilladelse til parabolopsætning fås hos 
driftschefen i KAB. 

RADIOFREKVENSER 
Frekvens  Program 
88,40  Danmarks Radio 1 (S) 
88,90  Danmarks Radio 4 (S) 
89,90  Danmarks Radio 3 (S) 
90,60  Sveriges Radio 1 (S) 
91,60  Sveriges Radio 2 (S) 
92,10  Sveriges Radio 3 (S) 

93,10  Radio 100 Soft 
94,40  Radio Falcon 
97,10  Sky, Holland 
99,40  Radio 100 FM 
101,10  The Voice 
101,90  RTL Radio 
103,60  P2 Musik og Kultur 
105,40  Klassisk Radio 
106,50  DR Klassisk 
107,10  MTV Lyd 
220,35  DAB 
227,36  DAB 

SELSKABSLOKALER 
Nygårdterrasserne 206 
Selskabslokalerne lejes ved henvendelse til 
Ejendomskontoret. Plads til 75 personer. 
Alt i service og køkkengrej. Komfur og op-
vaskemaskine, Mulighed for at låne musik-
anlæg: Garderobe, toiletter og 2 velmøble-
rede sale. 

SENIORKLUBBEN FARUM MIDTPUNKT 
For alle borgere i Furesø Kommune over 
50 år. Fast mødedag tirsdag kl. 1300 i nr. 
215. Ring og hør om aktiviteterne og med-
lemskab hos formand Bjarne Stubbegaard, 
119F, telefon 4499 0603. 

SPISEHUSET 
Nygårdterrasserne 201A 
Telefon 4495 4967, 4495 7022 
Åbningstider: 
Mandag – torsdag 1200 – 2300 
Fredag og lørdag 1200 – 0200 
Søndag   1200 – 2100 
Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan 
spille backgammon og billard. 
Restauratør: Ole Poulsen 

SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE 
vedrørende børn og unge: 
Direkte telefon: 7216 4396 

TV-FREKVENSER 
Frekvens  Program Kanal 
48,25  Disney Channel 2 
168,25  ROJ TV S10 
175,25  ARD Tysk 1 5 
182,25  Sverige 1 (S) 6 
189,25  ZDF Tysk 2 7 
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196,25  Sverige 2 (S) 8 
203,25  NDR 9 
210,25  DR 1 Danmark (S) 10 
280,25  TCM/Cartoon S18 
287,25  Animal Planet S19 
479,25  TV3 Danmark 22 
487,25  TV4 Sverige (S) 23 
495,25  Discovery 24 
503,25  Kanal København 25 
511,25  CNN 26 
519,25  BBC World 27 
527,25  Eurosport/Q-TV 28 
535,25  EuroStar 29 
543,25  TV2 30 
591,25  Video 36 
639,25  TV5 Europe 42 
655,25  TRT International 44 
663,25  BBC Prime 45 
671,25  MTV Nordic 46 
687,25  TV2 Zulu 48 
695,25  TV3+ 49 
703,25  RTL 50 
719,25  Sky News 52 
735,25  Deutsche Welle 54 
751,25  Kanal 5 Danmark 56 
767,25  TV2 Charlie 58 
775,25  National Geographic 59 
791,25  DR 2 Danmark 61 
799,25  Norsk TV2 62 
815,25  Norge 1 64 
831,25  3 Sat 66 
847,25  Farum ITV 68 

VARMESTUEN 
Nygårdterrasserne 213 

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

VEDR. MIDTPUNKTET NR. 413 OG 414 

MP 413 husstandsomdeles 27.01.09 

Fotos:  FM 
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1825 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

12.02.09 kl. 1800: Afleveringsfrist for blok-
rådssager og indlæg til MP 414, der ud-
kommer 24.02.09. 

Overholdes afleveringsfristen ikke, kan 
Bladudvalget afvise stoffet. 
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail. 
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk 

Man kan i meget sjældne tilfælde efter sær-
lig aftale senest mandagen før afleverings-
fristen få en senere frist for aflevering af 
renskrevet indlæg på e-mail eller cd-rom. 

Ansvarshavende: Berit, 44D 
Øvrige bladudvalg: sekretariatet. 

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde- og 
forfatterangivelse. 
Originale tegninger må kun bruges af andre 
efter indhentning af tilladelse. 

De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illu-
strationer dækker ikke nødvendigvis beboernes hold-
ninger! 

 
WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 
Officiel hjemmeside med nyt om Farum 
Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboer-
demokratiet, praktiske oplysninger m.v. 
Henv.: Blokrådets Sekretariat. 

KALENDER FOR FEBRUAR 2009  
03.02.2009 Blokrådsmøde kl. 1930 Servicecentralen 
12.02.2009 Deadline MP 414 kl. 1800 Servicecentralen 
22.02.2009 Fastelavnsfest kl. 1400 Sankt Hans Plads 
24.02.2009 MP 414 udkommer Husstandsomdeles 
 


