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Unge i Farum Midtpunkt spiller 
Af Rasmus Tyrri Nielsen, projektkoordinator 

 

 

I januar 2012 starter Det boligsociale Innovationsprojekt, 
Regnbuen og Ungdomsskolen i fællesskab  

"Farum Midtpunkt spiller" 

Musikalsk samspil under voksne musikeres vejledning for unge 

i Farum Midtpunkt mellem 13 og 18 år. Det foregår tirsdage 
mellem 18-21 i Regnbuens musiklokaler. Musikken vil blive til-

passet deltagernes ønsker og kunnen. 

Målgruppen vil i november 2011 modtage en direkte invitation 
med posten, hvori der også er et tilbud om et opstartsmøde.  
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Rapport vedr. energitjek i Farum Midtpunkt 
Af Karen Palsgaard, 63D 

Furesø Kommune havde den 26. ok-
tober 2010 indkaldt til borgermøde 
om forslag til en klimaplan for 
kommunen. I forbindelse med mø-
det blev det efterfølgende besluttet 

at foretage et energitjek i Farum 
Midtpunkt hos 2 familier, der havde 
modtaget ret så store efterregninger 
for deres vandforbrug i de sidste 2 
år (2009 og 2010). Der har under 
forløbet været afholdt 2 møder med 

Furesø Kommune. 

Familierne betegnes i det efterføl-

gende som henholdsvis familien A 
og familien B. 

Familien A består af 6 personer. 3 
voksne børn, et barn på 14 år og et 
forældrepar. 
Familien havde i både 2009 og 2010 

modtaget efterregning på 15.000 kr. 
Energitjek foretaget 1. december 

2010. 
Til stede: Lene Hartmann, Furesø 
Kommune, Christian Oxenvad, 
Energitjenesten, Lars Olsen, Ejen-

domskontoret og Karen Palsgaard.  

Vandforbruget pr. person  55 m³ 
Normalt vandforbrug pr. person 
 42 m³ 
Vandforbrug mål pr. person 30 m³ 

Elforbruget pr. person 833 kwh 

Normal elforbrug pr. person 
 1.500 kwh 

Vandforbruget var stort, og det bur-
de klart være muligt at sænke for-
bruget til 30 m³ pr. person, også 
incl. tøjvask. 

Elforbruget var relativt lille, hvilket 
var meget positivt. 

Anbefalinger: 

Toiletter bur-
de efterses. 
Vandhaner 
burde forsynes med 

vandbegrænsere. 

Status 

10.10.2011: 

Vandforbruget 
er faldet, men 

familien har 

endnu engang 
modtaget en 
efterregning 
for vand. Denne 
gang på 5.000 kr. 

Bemærkninger: 

Familien har i marts 
2011 fået opsat en let 
aflæselig vandmåler i 

bryggers. 
Aflæsningsskema til måling af vand 
og el er udleveret. 

Familien B består af 6 personer. 2 
voksne børn, et barn på 12 år og et 
på 2 år samt et forældrepar. 
Familien havde i både 2009 og 2010 
modtaget efterregning på henholds-
vis 16.000 kr. og 12.000 kr.  

Energitjek foretaget 8. december 

2010. 
Til stede: Lene Hartmann, Furesø 
Kommune, Christian Oxenvad, 
Energitjenesten, Lars Olsen, Ejen-
domskontoret og Karen Palsgaard. 

Vandforbruget pr. person  44 m³ 

Normalt vandforbrug pr. person 
 42 m³ 
Vandforbrug mål pr. person 30 m³ 
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Elforbruget pr. person 550 kwh 
Normalt elforbrug pr. person 
 1.500 kwh 

Vandforbruget var stort, og det bur-

de klart være muligt at sænke for-
bruget til 30 m³ pr. person, også 
inkl. tøjvask. 

Elforbruget var usædvanligt lille, 
hvilket var meget positivt. 

Anbefalinger: 

Toiletter burde efterses. Vandhaner 
burde forsynes med vandbegrænse-

re. 

Status 10.10.2011: 

Vandforbruget er faldet, og familien 
har modtaget en tilbagebetaling på 

3.541 kr. Så det er meget positivt. 

Bemærkninger: 

Familien har i marts 2011 fået op-
sat en let aflæselig vandmåler i 
bryggers. 

Aflæsningsskema til måling af vand 
og el er udleveret. 

Sammenfatning:  

Begge familier havde fokus på deres 

elforbrug ved anvendelse af sparer-
pærer overalt, hvilket deres lave 
forbrugstal også viste. 

Begge familier havde været meget 
tilbageholdende med at kontakte 
ejendomskontoret for eftersyn af si-

vende toiletter. 

Begge familier er efterfølgende blevet 

opfordret til gennem aflæsninger af 
el- og vandmåler at få et bevidst for-
brug. 

Ejendomskontoret opfordres derfor 

til at mangfoldiggøre en oversigt 
vedr. dryppende vandhaner og lø-
bende toiletter. Dette kunne med-
virke til et mere bevidst og realistisk 
forhold til forbrug af vand hos bebo-
erne.  

Dryppende vandhaner 

 Forbrug i døgnet Forbrug pr. år Furesø-pris 2010 

Langsomt dryp  
(1 dråbe/sekund) 

191 liter l7 m³ 443 kr. 

Hurtigt dryp  
(4 dråber/sekund) 

821liter 30 m³ 1.900 kr. 

Løber konstant 2.741 liter 100 m³ 6.335 kr. 

Løbende toiletter 

 Forbrug i døgnet Forbrug pr. år Furesø-pris 2010 

Løber så det er 

svært at se 
274 liter 100 m³ 6.335 kr. 

Løber så det ses 580 liter 200 m³ 12.670 kr. 

Løber med uro på 
overfladen 

1.096 liter 400 m³ 25.340 kr. 

”Tap” løber 8.219 liter 3.000 m³ 190.050 kr. 

Kilde: Christian Oxenvad fra Energitjenesten 
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FÅ STYR PÅ FORBRUGET AF VAND OG EL 
Af Karen Palsgaard, KAB 

ET AFLÆSNINGSSKEMA KAN VÆRE EN GOD HJÆLP 

Aflæs dine målere måned for måned og beregn dit forbrug. Måske kan du (og 
din familie) lave en konkurrence om, hvor langt ned forbruget kan komme.  

DATO 

VARMT VAND KOLDT VAND ELEKTRICITET 

Aflæsning Forbrug Aflæsning Forbrug Aflæsning Forbrug 

Forbrug 
i 6 mdr. 

      

01.12.11       

01.01.12       

01.02.12       

01.03.12       

01.04.12       

01.05.12       

Forbrug 
i 6 mdr. 

      

 

DATO 

VARMT VAND KOLDT VAND ELEKTRICITET 

Aflæsning Forbrug Aflæsning Forbrug Aflæsning Forbrug 

01.06.12       

01.07.12       

01.08.12       

01.09.12       

01.10.12       

01.11.12       

Forbrug 
i 12 mdr. 
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Nye medarbejdere i Farum Midtpunkt 
 

Forebyggelse 
Af Michael Madsen, 
forebyggelseskonsulent 

Furesø Boligselskab projektansatte 
mig 1. september 2011 i en nyopret-
tet stilling som forebyggelseskonsu-
lent. I funktionen som forebyggel-
seskonsulent skal jeg – i nært sam-
arbejde med KAB og Furesø Bolig-

selskabs medarbejdere – medvirke 
til, at der skabes et trygt og behage-
ligt miljø i Farum Midtpunkt og 
Vængerne (Sportsvænget og Nord-
vænget 1 og 2). 

Hvis beboerne i Farum Midtpunkt 

eller Vængerne har informationer 
om utryghedsskabende adfærd, 
utrygge miljøfaktorer, eller generelt 
har forslag til forbedringer i nærom-

rådet af forebyggelsesmæssig karak-

ter, er man velkommen til at rette 
henvendelse til mig via e-mail, post 
eller på telefon. 

Mail kan skrives døgnet rundt og vil 

blive besvaret hurtigst muligt, nor-
malt senest dagen efter mailen er 
afsendt. Mail-adresse:  
forebyggelse@kab-bolig.dk 

Post mrk. ”FOREBYGGELSESKON-

SULENTEN” kan afleveres på Fa-
rum Midtpunkts ejendomskontor 

eller – uden for kontortiden – i brev-
kassen ved ejendomskontoret,  

Telefonopkald besvares i kontorti-

den, som er fleksibel, og beskeder 
som er indtalt uden for kontortiden, 
vil blive aflyttet dagligt, hvorefter der 
hurtigst muligt ringes tilbage, nor-

malt senest dagen efter der er ind-
talt besked. Mobil: 3045 8033.  

Genhusningskoordinator 
Af Jenny Arvidsson, 
projektmedarbejder 

I forbindelse med den forestående 
renovering af Birkhøjterrasserne og 

ombygningen af blok 12 og 13 i 

Paltholmterrasserne er jeg den 15. 
september 2011 blevet ansat af KAB 
til at koordinere genhusningen af 
alle de berørte husstande. 

Det er blandt andet min opgave at 

finde en egnet genhusningsbolig til 
de af jer, der skal genhuses i løbet 
af i år og næste år. Det er også mig I 
skal henvende jer til, når I har 

spørgsmål vedrørende genhusnin-
gerne i Farum Midtpunkt. 

Jeg træffes på ejendomskontoret i 
Farum Midtpunkt, hver mandag kl. 

1500 til 1900. Derudover vil jeg kun-
ne træffes efter aftale. Jeg kan kon-
taktes på telefon: 2027 2853 mellem 
kl. 900 og1600 i hverdagene. 

I kan naturligvis også altid skrive til 

mig på min mailadresse: 
jar@kab-bolig.dk.  
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 

OBS! 

I maj 2011 modtog alle beboerne et brev fra KAB vedr. Furesø Boligselskabs 0-
tolerancepolitik. 
Hvad betyder det for de enkelte familier? 

Kort sagt betyder det at hvis nogen i familien begår strafbare handlinger – for 
eksempel hærværk, ildspåsættelse, overfald eller indbrud – vil gerningsmanden 
blive meldt til politiet og der vil blive rejse erstatningssag. 

Når der er faldet dom, vil familiens lejekontrakt blive opsagt – også selv om 

hærværksmanden/-kvinden kun er på besøg hos familien. 

BR-FU vil på blokrådets vegne opfordre Furesø Boligselskab til at 0-tolerance 
politikken formidles/oversættes til engelsk, farsi og tyrkisk. 

NY SÆSON MED SJOVE LØRDAGE I BYBÆKHALLEN  

Er du mellem 11 og 18 år og glad for fodbold, frisbee eller boksning? Så kom 

og dyrk sport i Bybækhallen hver lørdag aften kl. 1900-2200. Det startede lør-
dag den 15. oktober og kører frem til lørdag den 17. december. Det er gratis og 
kræver ingen tilmelding. Husk skiftesko! 

Efteråret byder på 'Sjove lørdage i Bybækhallen' for 
sportsglade piger og drenge mellem 11 og 18 år. 

Vi tilbyder professionel undervisning fra den succesfulde 

sports-trio: 'The usual suspects', som består af trænere 
fra Farum Boldklub, Hareskov Frisbee og Farum Boks-
ning. 

Derudover har vi i år indgået partnerskab med 'Futbol de Calle', som har gået 
sin sejrsgang med gadefodbold i mange boligkvarterer i Storkøbenhavn de se-
neste år og vundet mange priser. De kommer og afholder 7 fodboldstævner i 

en 'Futbol de Sal' turnering fra lørdag d. 5. november og frem til finalen lørdag 
d. 17. december. Læs mere på www.decalle.dk. 

Der vil være mulighed for at købe sodavand og frisk frugt. Husk skiftesko! 

'Sjove Lørdage i Bybækhallen' arrangerer Furesø¸ Kommune i samarbejde med 
Furesø Boligselskab, Farum boldklub, Hareskov Frisbee, Farum Bokseklub og 
'Futbold de Calle'. 

FORENINGER MED MØDEAKTIVITET I FARUM MIDTPUNKT 

Sidste år efterlyste vi her i Midtpunktet nyt fra klubber/foreninger med adres-
se Farum Midtpunkt. I år har vi hørt fra Seniorklubben og Varmestuen, de øv-
rige har ikke meldt tilbage og det er ærgerligt, da der nok er en del beboere i 
Farum Midtpunkt som deler interesse med flere af foreningerne. 
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Vi opfordrer derfor Backgammon klubben, Dartklubben, Fiskeklubben og Lit-
ra X til i det kommende nummer af Midtpunktet at komme med indlæg om 
hvad der foregår i netop jeres klub. 

UDVALGSMØDER I 2012 

Det vil være en stor hjælp hvis udvalgene hurtigst muligt orienterer Sekretari-
atet om kommende mødedatoer. 

BØRNE- OG UNGEUDVALGET EFTERLYSER NYE MEDLEMMER 

Udvalget består for tiden af 2 medlemmer og har derfor brug for at få tilført 
flere medlemmer. Kontakt til udvalget formidles gennem BR-sekretariatet, tlf. 
4495 48 87. 

DET ÅRLIGE BUDGETMØDE – ANDET UDKALD 

Det årlige budgetmøde for samtlige beboere og udvalg vil blive afholdt tirsdag 
den 24. januar 2012 kl. 19. Det betyder, at alle udvalg skal begynde at lægge 
planer for, hvad de skal bruge af penge i 2012-2013. De detaljerede, øremær-
kede forslag skal være Blokrådssekretariatet i hænde senest 5. december 
2011. 

BLOK A TIL BR-FU PR. 1. DECEMBER 2011 

Hanne fra Blok 41 forlader BR-FU, da hendes BR-FU mandat udløber ved ud-
gangen af november 2011. Næste blok der står for tur er blok A. 

BLANDT DE BEDSTE 

 

I forbindelse med Arkitekturens dag den 30. september 2011 blev Farum 
Midtpunkt nævnt som et bud på et af de fem bedste almene boligbyggerier 
gennem tiderne. Farum Midtpunkt blev fremhævet som "et smukt eksempel 
på det ellers så udskældte montagebyggeri".  
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PCB-renovering i Birkhøjterrasserne 
Af Bente Heltberg, projektleder 

 
Forskningsprojektet 

I foråret deltog en del beboere fra 
både Birkhøjterrasserne og andre 
områder i Farum Midtpunkt i et 

forskningsprojekt. Alle deltagere har 
nu fået besked med deres egne re-
sultater. 

Alle data fra blodprøver og luftmå-
linger bliver nu analyseret, og kon-

klusionerne bliver offentliggjort i vi-

denskabelige artikler først. Vi kan 
derfor først afholde beboermøde om 
forskningsprojektet i starten af det 
nye år. 

Genhusning 

Der er nu blevet ansat en genhus-

ningskoordinator, Jenny Arvidsson. 
Jenny har kontor i Servicecentralen, 
Paltholmterrasserne 15 (se hendes 

præsentation på side 7). 

Vilkårene for genhusningen er fast-
lagt overordnet, og de første beboere 

fra blok 46 er i gang med at plan-
lægge deres genhusning eller fra-
flytning. 

Renoveringen 

Rådgiver på renoveringen, Dominia 
A/S, har gennemført en prækvalifi-

kation, og der er udvalgt fem firma-

er, der skal give bud på opgaven. 
Der holdes licitation den 4. novem-
ber 2011. 

Presseomtale 

I den senere tid har der været en del 
omtale af sagen i pressen, og der 

har desværre været nogle misforstå-
elser om renoveringen, som kan 
skabe uklarhed: 

 Vi skal præcisere, at Landsbygge-

fonden støtter PCB-renoveringen, 
sådan at huslejen ikke påvirkes. 

 Ansøgningen til kommunen om 

projektet indeholder andre arbej-
der end PCB-renovering. Ansøg-
ningen drejer sig om Blok 46, og 

indeholder udover PCB-renove-
ringen også pilotforsøg, husleje-
tab, modernisering af gangstrøg, 

forsøg med boligsammenlægning 
og renovering af lavtage. 

 Beløbene fra ansøgningen kan 

derfor ikke umiddelbart bruges 
til at beregne omkostninger til 
PCB-renovering af hele Birkhøj-
terrasserne. 

Følg sagen 

For at beboerne kan holde sig orien-
terede, udgiver vi med jævne mel-
lemrum et nyhedsbrev, der hus-
standsomdeles i Birkhøjterrasserne. 
Derudover kan du altid finde refera-
ter, rapporter, resultater m.m. på 

KAB’s hjemmeside. PCB-sagen i Fa-
rum Midtpunkt har sit helt eget om-
råde på hjemmesiden (skriv ”PCB” i 
søgefeltet på forsiden af www.kab-
bolig.dk). Du kan også finde infor-

mation på Midtpunktets egen hjem-

meside www.farum-midtpunkt.dk 

Med venlig hilsen 
Bente Heltberg 
  

 



  

 11 

Kalender 2012 for Blokrådet og »Midtpunktet« 
Af Forretningsudvalget & Bladudvalget 

 
Blokrådets Forretningsudvalg og se-
kretariatet har i samarbejde med 
Bladudvalget fastlagt datoer for 
blokrådsmøder samt afleveringsfri-

ster og udgivelsesdatoer for »Midt-
punktet« for 2012.  

Der er mindst en uge mellem blok-
rådsmøde og afleveringsfrist, men i 
langt de fleste tilfælde er der 7 

hverdage, så: 

 når der har været BR-møde en 
tirsdag, er der afleveringsfrist om 
torsdagen i den følgende uge. 

 når der har været BR-møde en 
torsdag, er der afleveringsfrist om 
mandagen i den næstfølgende 

uge. 

Muligheden for senere aflevering vil 
kun blive efterkommet i ekstremt 

sjældne tilfælde, og den vil kun 
komme i anvendelse for meget vigti-

ge indlæg, som så skal afleveres 
renskrevet i elektronisk form. 

For BR-sagers vedkommende gælder 
yderligere, at et kort sagsresumé 
skal foreligge til afleveringsfristen, 

så Forretningsudvalget kan fastlæg-

ge rækkefølgen af blokrådssagerne, 
samt at eventuelle huslejekonse-
kvenser skal være beregnet og med-
taget ved endelig aflevering. 

I kolonnerne yderst til højre i ske-
maet kan du notere din egen bloks 

husmødedatoer.  

 

Blokrådets kalender 2012 

 Blokrådet og Midtpunktet Husmøde 

Måned BR-møde Afleveringsfrist MP nr. Udkommer Dato Tid/sted 

Januar tirsd. 3. torsd. 12. 446 torsd. 26.   

Februar tors. 2. mand. 13. 447 torsd. 23.   

Marts torsd. 1.*) mand. 12. 448 tirsd. 27.   

April tirsd. 3. mand. 16. 449 torsd. 26.   

Maj torsd. 3. mand. 14. 450 torsd. 31.   

Juni torsd. 7. BR SOMMERFERIE   

Juli FERIE fred. 13. 451 torsd. 26.   

August torsd. 2. mand. 13. 452 tirsd. 28.   

September tirsd. 4. torsd. 13. 453 tirsd. 25.   

Oktober tirsd. 2. mand. 15. 454 torsd. 25.   

November torsd. 1. mand. 12. 455 tirsd. 27.   

December tirsd. 4. torsd. 13. 456 torsd. 27.   

*) Afdelingsmøde i 2012: torsd. 1. marts Første BR-møde i 2013: torsd. 3. januar 
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET 

FÅ ET BEDRE INDEKLIMA 

 Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask 
m.m. giver store mængder fugtig luft, og lejligheden ventilerer ikke sig selv. 

 Tætte gardiner, rullegardiner og persienner kan gøre luften stillestående 

ved ruderne, så luften bliver kold og fugtig og danner kondens på glasset. 

 Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens op-

varmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i 10-15 minutter. 
Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes.  

 Udluftningsventilerne bør stå åbne døgnet rundt for at give et godt luftskif-

te. De åbnes ved tryk ind i begge sider, men kan åbnes delvist ved tryk kun 
i den ene side. 

 Utilstrækkelig udluftning giver dårligt indeklima. Det kan give sig udslag i 

hoste, hovedpine, svien i øjnene, udslæt og luftvejsallergi. 

GLATTE GANGSTRØG  

Farum Midtpunkt er af det offentlige pålagt en fejepligt, der betyder, at vi skal 
have folk ude i tidsrummet kl. 7 til 22, når der er risiko for glat føre. Gård-
mændene rydder ved stærkt snefald/isslag færdigt før de forlader området. 
Men man kan ikke regne med rydning mellem kl. 22 og 7.  

Fejepligten betyder, at man skal være i gang med at rydde – ikke at hele Fa-

rum Midtpunkt skal fremstå som slikket – fra kl. 7. Der bruges stort set kun 

grus og regulær fejning til glatførebekæmpelse – betonfliser, ramper og lignen-
de kan ikke tåle salt. I særlige tilfælde bruges dog en anelse de-ice special. 
Ramperne får altid de-ice special. 

ALLE BLOKKE ER NU ”AFLÅST” 

Hvis du har problemer med adgang til din blok, kan du ringe til Falck vagten 
på TLF. 7024 4510 

Oplys abonnement nr.: 18 
20 30 40 

Du skal være opmærksom 

på, at hvis der ikke er fejl 
på låsebrik eller låsein-
stallationen, skal du selv 

betale for udkaldet. 

Klip ”abonnementkortet” 
ud og læg det i din pung – 
så har du det lige ved 
hånden, hvis uheldet 
skulle være ude. 

Falck vagten 

Telefon 7024 4510 

Abonnementsnr. 18 20 30 40 
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HÆRVÆRK  

Mandag morgen den 10. oktober 2011 konstaterede vores gårdmænd: 

 2 dørstationer+1 karmoverførsel i blok A ødelagt. 

 Blok 16 nord: Karmoverførsel ødelagt. 

 Nr. 48: Dørstation ødelagt. 

 Blok 22 syd: Karmoverførsel ødelagt. 

 Nr. 26: Karmoverførsel ødelagt. 

 Nr. 15: Karmoverførsel ødelagt. 

 Nr. 118: Karmoverførsel ødelagt. 

 Blok 24 nord: Dørstation ødelagt. 

Herudover var der masser af storskrald! 

BENYT GENBRUGSPLADSEN  

Storskrald, sorteret affald med mere kan afleveres på den kommunale Gen-
brugsstation på Gammelgårdsvej 79 – næsten lige rundt om hjørnet. 
 Genbrugsstationen på Gammelgårdsvej har åbent alle ugens dage mellem 

kl. 10-18. 

 

Er du i øvrigt klar over, at en husstand leverer ca. 269 kg affald pr. år? 

 Da ikke alle husstande har samme antal personer, regner vi med at det for 
Farum Midtpunkts vedkommende bliver til 442 tons affald pr. år. 

VASKERIET ER LUKKET TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 

Maskinerne kan ikke benyttes mellem kl. 7 - 16 

Årsag: Maskinerne skal skylles igennem for sæberester mv. 

SUPPLERENDE BELYSNING 

I slutningen af november opsættes traditionen tro julebelysning på Vestblok-
gangstrøget.  
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 

 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i september var på  745 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for september var på  933 MWh 

Besparelsen var således på  188 MWh 

 
Månedens besparelse blev hermed 

20 %. 

Lidt af besparelsen må dog tillægges 
det milde vejr i september måned. 

En ”normal-september” har 91 
graddage. Det faktiske graddagetal 
for september i år var 68. 

Tager vi højde for forskellen i grad-
dage imellem de ”normale” og de 

faktiske, ligger Midtpunktet stadigt 

16 % under budgettet – et ganske 
flot resultat.  

Det bliver spændende at se oktober-

resultatet – en måned i overgangpe-
rioden, der godt kan være svær at 
håndtere energimæssigt.  
… Men du har selvfølgelig taget en 
trøje på i stedet for at skrue op for 
varmen, ikke sandt?  
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Forbrug 2011 – 2012 

Forventet Aktuelt 2010-11 

Vurdering af september: 
Forrygende!  
Forbruget ligger 20 % under 
budgettet. 
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Gode råd om vand og varme 

 

 

 

BU er flov 

Af Berit, redaktør 

 

Sidste udgave af »Midtpunktet« fik 
ved en beklagelig fejl et forkert num-

mer på forsiden … det skulle natur-
ligvis have været 442. Desuden er der 
under Praktiske Oplysninger fejl i to 

af perioderne for kommende medlem-
skab af Blokrådets Forretningsud-
valg. 
 Den talblinde redaktør beklager og 

er dybt beskæmmet.  

VARMEØKONOMI 

Status pr. 30. sep. 2011: 

Variabel fjernv. kr. 1.878.432,- 
Aconto rådighed kr. 2.366.782,- 
Overskud kr. 488.350,- 

Utroligt som det fortsætter: 
De gode takter fortsatte også i sep-
tember måned. 
Herved blev der lagt yderligere ca. kr. 
160.000,- til side, til at modstå evt. 
senere kolde måneder – det dobbelte 
af, hvad der blev lagt til side i august 
måned. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  

ENERGIHJØRNET 

Man kan holde sig ren på 
flere måder, 
… men nogen koster mere 
end andre! 

Vaskeklud: 21 øre pr. gang 
Brusebad: 1,35 kr. pr. gang 
Karbad: 17,- kr. pr. gang 

Prisen er for vand + fjernvarme til at 
varme vandet op. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. sept. 2011: 
Juni 06 – sep. 06: (ref.) 71.852 m3 
Juni 10 – sep. 10: 55.200 m3 

Juni 11 – sep. 11:   51.488 m3 

Besparelse i forhold til  
sidste år: ca. 7 % 
Besparelse i forhold til 
referenceåret: ca. 28 % 

Vi vurderer den reelle besparelse i 
forhold til referenceåret til at være ca. 
4 % - point mindre, da en del af be-
sparelsen skyldes de p.t. mange 
tomme lejligheder. 

Tages der højde for det, kan årets 
besparelse i forhold til referenceåret 
gøres op til ca. kr. 1 mio. 

Én m3 vand koster kr. 58,34. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Julefester for små og store børn 
Af Bladudvalget 

I sidste nummer af »Midtpunktet« er der omtale af årets julefester, så her nøjes 
vi med et kort resumé samt tilmeldingskuponerne. 

Festerne finder sted søndag den 11. december i Selskabslokalerne, Nygårdter-
rasserne 206. 

Udfyld kuponen og hent deltagerbillet på ejendomskontoret. 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 28. november. 

Julemanden kommer til Farum Midtpunkt 
Aldersgruppen 0 – 8 år 
Hold 1: kl. 1100-1400 

Hold 2: kl. 1500-1800 

 

Julediskofest 
Aldersgruppe 9 – 16, kl. 1600 – 1900 

 

 

Navn:      

Alder:      

Telefon:      

Adresse:      

Navn:      

Alder:      

Telefon:      

Adresse:      

   Antal Antal 
   0-8 år voksne 

Hold 1 kl. 11:00-14:00 ______ ______ 

Hold 2 kl. 15:00-18:00 ______ ______ 
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BR-sag 443.a: Ændring af  

Blokrådets Forretningsorden 

Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådets forretningsudvalg har 

gennemgået forretningsordenen med 
henblik på ajourføring. De af BR-FU 
foreslåede ændringer omfatter para-

grafferne 4, 6, 12, 13, 15 & 17. 

I skemaet nedenfor bringes den op-
rindelige paragrafs tekst inkl. samt-

lige stk. i venstre kolonne. I højre 
kolonne bringes den ændrede para-
graf inkl. samtlige stk. 
Den ændrede tekst er indrammet.  

 

Nuværende tekst Forslag til ændring 

§ 4 

BR holder ordinært møde én gang 
om måneden. Mødeindkaldelse og 

dagsorden skal udsendes til alle 
husstande senest 7 dage før mødet. 

§ 4 

BR holder ordinært møde én gang 

om måneden, dog ikke i juli må-

ned . Mødeindkaldelse og dagsor-

den skal udsendes til alle husstan-
de senest 7 dage før mødet. 

Stk. 2 

Dagsorden for næste BR-møde og 
referat af det foregående BR-møde 
offentliggøres normalt i beboerbla-

det »Midtpunktet«. 

Stk. 2 

Dagsorden for næste BR-møde og 
referat af det foregående BR-møde 
offentliggøres normalt i både bebo-

erbladet »Midtpunktet«  og på www. 

farum-midtpunkt.dk . 

Stk. 3 

Bladet omdeles til alle husstande i 
Farum Midtpunkt. 

Stk. 3 

Bladet omdeles til alle husstande i 
Farum Midtpunkt. 

Stk. 4 

Datoerne for BRs ordinære møder 
fastlægges for ét kalenderår ad 

gangen senest i oktober af BR-FU i 

Stk. 4 

 Datoerne for BRs ordinære møder 

fastlægges for ét kalenderår ad 

gangen senest i oktober af BR-FU i 
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Nuværende tekst Forslag til ændring 

samråd med Bladudvalget og Tryk-

keriet således, at stk. 2 og 3 kan 
realiseres. Planen offentliggøres i 
det nummer af »Midtpunktet«, som 
udkommer i slutningen af novem-
ber. 

samråd med Bladudvalget således, 

at stk. 2 og 3 kan realiseres. Pla-

nen offentliggøres i det nummer af 

»Midtpunktet«, som udkommer i 

slutningen af november.  

§ 6 

Opstilling af dagsordenen for et or-
dinært blokrådsmøde sker på 
Blokrådets Forretningsudvalg før-

ste ordinære mandagsmøde efter 
sidste frist for indlevering af blok-
rådssager. Datoer for sidste frist for 
indlevering af blokrådssager fast-
sættes for ét år ad gangen sammen 
med datoerne for blokrådsmøder-

ne. Fristen er kl. 1800. Blokrådets 
Forretningsudvalg kan afvise sager, 

der ikke indeholder nødvendige 
økonomiske oplysninger, herunder 
huslejekonsekvenser. 

§ 6 

Opstilling af dagsordenen for et or-

dinært blokrådsmøde  fastlægges 

af Blokrådets Forretningsudvalg ef-

ter deadline for indlevering af blok-

rådssager . Datoer for sidste frist 

for indlevering af blokrådssager 
fastsættes for ét år ad gangen 

sammen med datoerne for blok-
rådsmøderne. Fristen er kl. 1800. 
Blokrådets Forretningsudvalg kan 
afvise sager, der ikke indeholder 

nødvendige økonomiske oplysnin-
ger, herunder huslejekonsekven-

ser. 

Stk. 2 

En sag kan kun optages på dags-

ordenen, hvis den offentliggøres i 
»Midtpunktet« eller skriftlig offent-
liggøres for alle husstande senest 7 
dage før mødet. 

Stk. 2 

En sag kan kun optages på dags-

ordenen, hvis den offentliggøres i 
»Midtpunktet« eller skriftlig offent-
liggøres for alle husstande senest 7 
dage før mødet. 

Stk. 3 

For sager, som ikke er optaget på 

dagsordenen, men som diskuteres 
på BR-mødet, kan der ikke træffes 
bindende beslutninger. De kan dog 

tages under vejledende afstemning. 

Stk. 3 

For sager, som ikke er optaget på 

dagsordenen, men som diskuteres 
på BR-mødet, kan der ikke træffes 
bindende beslutninger. De kan dog 

tages under vejledende afstemning. 

Stk. 4 

BR-møderne starter normalt kl. 

1930. Der kan ikke træffes beslut-
ninger efter kl. 2230. 

Stk. 4 

BR-møderne starter normalt kl. 

1930. Der kan ikke træffes beslut-
ninger efter kl. 2230. 
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Nuværende tekst Forslag til ændring 

Stk. 5 

Der kan ikke træffes beslutninger 
under Meddelelser eller under 
Eventuelt. 

Stk. 5 

Der kan ikke træffes beslutninger 
under Meddelelser eller under 
Eventuelt 

§ 12 

BR nedsætter udvalg og arbejds-
grupper i det omfang, BR skønner 

det ønskeligt. I forbindelse med 
nedsættelsen skal udvalgets/grup-
pens kompetence beskrives med 

kommissorium, som forelægges BR 
til godkendelse. Normalt resulterer 
arbejdet i oplæg og forslag, som fo-
relægges BR. BR-FU indkalder til 
første møde i udvalg og arbejds-
grupper. 

§ 12 

BR nedsætter udvalg, arbejdsgrup-

per  og følgegrupper  i det omfang, 

BR skønner det ønskeligt. I forbin-

delse med nedsættelsen skal ud-
valgets/gruppens kompetence be-
skrives med kommissorium, som 
forelægges BR til godkendelse. 
Normalt resulterer arbejdet i oplæg 
og forslag, som forelægges BR. BR-

FU indkalder til første møde i ud-
valg og arbejdsgrupper. 

Stk. 2 

I kommissorium for udvalg og ar-

bejdsgrupper anføres sagsområde, 
tidshorisont samt arbejdsbeskrivel-
se/forventet resultat. For udvalg og 
arbejdsgrupper, hvortil der kræves 
valg, skal kommissoriet desuden 

fastsætte antal medlemmer, dog 
højst 7. 

Stk. 2 

I kommissorium for udvalg, ar-

bejdsgrupper  og følgegrupper  an-

føres sagsområde, tidshorisont 
samt arbejdsbeskrivelse/forventet 

resultat. For udvalg, arbejdsgrup-
per og følgegrupper hvortil der 
kræves valg, skal kommissoriet 
desuden fastsætte antal medlem-
mer, dog højst 7. 

Stk. 3 

Alle udvalg og arbejdsgrupper væl-
ger af deres midte på det første 

møde en kontaktperson, som over 

for eksterne interessenter tegner 
BR under følgende forudsætninger: 
1. Kontaktpersonen følger BRs di-

rektiver og beslutninger, her-
under vedtagne økonomiske 
rammer. 

2. Kontaktpersonen sikrer sig in-
den møder eller samtaler med 

Stk. 3 

Alle udvalg, arbejdsgrupper  og føl-

gegrupper  vælger af deres midte 

på det første møde en kontaktper-
son, som over for eksterne interes-
senter tegner BR under følgende 

forudsætninger: 
1. Kontaktpersonen følger BRs di-

rektiver og beslutninger, herun-
der vedtagne økonomiske ram-
mer. 

2. Kontaktpersonen sikrer sig in-
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Nuværende tekst Forslag til ændring 

eksterne interessenter opbak-

ning i sit bagland ved: 

 vedtagelse af BR-sag 

 tilkendegivelse fra BR 

 samråd med beslægtede ud-

valg 

 samråd med BR-FU 

 samråd med BR-

sekretariatet i prioriteret 
rækkefølge. 

3. Al skriftlig kommunikation fo-
regår via sekretariatet. Dette 
gælder såvel indgående som 
udgående post. 

den møder eller samtaler med 

eksterne interessenter opbak-
ning i sit bagland ved: 

 vedtagelse af BR-sag 

 tilkendegivelse fra BR 

 samråd med beslægtede ud-

valg 

 samråd med BR-FU 

 samråd med BR-sekretariatet 

i prioriteret rækkefølge. 
3. Al skriftlig kommunikation fore-

går via sekretariatet. Dette gæl-
der såvel indgående som udgå-
ende post. 

Stk. 4 

Alle møder i udvalg og arbejds-
grupper er åbne. Alle beboere har 

taleret. Mødetidspunkter og -sted 

oplyses i BR-sekretariatet. Dog 
sker BR-FUs behandling af perso-
nale- og personsager for lukkede 
døre. 

Stk. 4 

Alle møder i udvalg, arbejdsgrup-

per  og følgegrupper  er åbne. Alle 

beboere har taleret. Mødetidspunk-

ter og -sted oplyses i BR-sekre-
tariatet. Dog sker BR-FUs behand-
ling af personale- og personsager 

for lukkede døre. 

Stk. 5 

Udvalg og arbejdsgrupper afrappor-

terer minimum en gang i kvartalet 
til Blokrådet om deres igangværen-
de arbejde, fortrinsvis ved deltagel-
se i blokrådsmøderne, men ellers 
ved skriftlig afrapportering, som 

offentliggøres i »Midtpunktet«. 

Stk. 5 

Udvalg, arbejdsgrupper  og følge-

grupper  afrapporterer minimum 

en gang i kvartalet til Blokrådet om 

deres igangværende arbejde, for-
trinsvis ved deltagelse i blokråds-
møderne, men ellers ved skriftlig 

afrapportering, som offentliggøres i 
»Midtpunktet«. 

Stk. 6 

Såfremt et udvalg/en arbejdsgrup-
pe ikke respekterer et pålæg fra 
Blokrådet om afrapportering, ned-

lægges det uden yderligere varsel. 
Blokrådets Forretningsudvalg ud-
arbejder blokrådssag med pålæg. 

Stk. 6 

Såfremt et udvalg, en arbejdsgrup-

pe  eller følgegruppe  ikke respek-

terer et pålæg fra Blokrådet om af-
rapportering, nedlægges det uden 
yderligere varsel. Blokrådets For-
retningsudvalg udarbejder blok-
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Nuværende tekst Forslag til ændring 

rådssag med pålæg. 

Stk. 7 

Personer, som er valgt til eksterne 
organer (bestyrelser, organisationer 

og lignende), har status som kon-
taktpersoner. 

Stk. 7 

Personer, som er valgt til eksterne 
organer (bestyrelser, organisationer 

og lignende), har status som kon-
taktpersoner. 

§ 13 

Repræsentanter for BR til valgte 
tillidshverv vælges på BR-møder 
uanset antallet af opstillede ved 
afstemning efter §§ 8 og 9. 

§ 13 

Repræsentanter for BR til valgte til-
lidshverv vælges på BR-møder 
uanset antallet af opstillede ved af-
stemning efter §§ 8 og 9. 

Stk. 2 

Til alle valgte tillidshverv skal kan-
didaterne præsentere sig og frem-
lægge deres linje for arbejdet. Dette 
kan også gøres af kandidatens stil-

lere. Præsentationen skal ske i 

»Midtpunktet«, før valg kan finde 
sted. 

Stk. 2 

Til alle valgte tillidshverv skal kan-
didaterne præsentere sig og frem-
lægge deres linje for arbejdet. Dette 
kan også gøres af kandidatens stil-

lere. Præsentationen skal ske i 

»Midtpunktet«, før valg kan finde 
sted. 

Stk. 3 

Den maksimale valgperiode til de af 
BRs udvalg, hvortil der kræves 
valg, er 12 måneder. Genvalg kan 
finde sted. 

 Udgår  

Stk. 4 

Valg af repræsentanter for BR i or-

ganer uden for BRs regi sker for 
den valgperiode, det pågældende 

eksterne organ har. Genvalg kan 
finde sted. 

 Stk. 3  

Valg af repræsentanter for BR i or-
ganer uden for BRs regi sker for 
den valgperiode, det pågældende 

eksterne organ har. Genvalg kan 
finde sted. 

§ 15 

Udbetaling af beløb fra BRs dispo-
sitionskonto kan først ske efter på-

tegning af regninger af et medlem 
af henholdsvis BR-FU og Økono-
miudvalget. 

§ 15 

Udbetaling af beløb fra BRs dispo-
sitionskonto kan først ske efter på-

tegning af regninger af henholdsvis 

 BR-sekretariatet  og Økonomiud-

valget. 
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Nuværende tekst Forslag til ændring 

Stk. 2 

BR-FU kan yderligere bestemme, at 
et BR-udpeget medlem af et udvalg, 
som ønsker at anvende penge fra 
BRs dispositionskonto, skal påteg-
ne regninger, inden betaling finder 
sted. 

Stk. 2 

BR-FU kan yderligere bestemme, at 
et BR-udpeget medlem af et udvalg, 
som ønsker at anvende penge fra 
BRs dispositionskonto, skal påteg-
ne regninger, inden betaling finder 
sted. 

§ 17 

BR-FU er BRs sekretariat og vare-
tager således normalt alle prakti-

ske opgaver i forbindelse med BR-
møder. BR-FU ekspederer BRs be-
slutninger og fungerer som BRs 
forretningsfører mellem BR-mø-
derne, herunder forestår korre-
spondancen og anden kontakt med 

KAB og andre i det omfang, dette 
arbejde ikke kan varetages af ud-

valg, arbejdsgrupper eller andre 
dertil særligt udpegede. 

§ 17 

BR-FU er BRs sekretariat og vare-
tager således normalt alle prakti-

ske opgaver i forbindelse med BR-
møder. BR-FU ekspederer BRs be-
slutninger og fungerer som BRs 
forretningsfører mellem BR-mø-
derne, herunder forestår korre-
spondancen og anden kontakt med 

KAB og andre i det omfang, dette 
arbejde ikke kan varetages af ud-

valg, arbejdsgrupper eller andre 
dertil særligt udpegede. 

Stk. 2 

BR-FU mødes mindst en aften i alle 
ulige uger – kl. 1830 – for at vareta-
ge sine opgaver, herunder modtage 
personlige henvendelser fra beboe-

re i tiden 1900-2000, samt mødes 
med udvalg og andre samarbejds-
parter efter aftale. 
Desuden mødes BR-FU en time før 

blokrådsmøder. 
Yderligere samarbejde i BR-FU sker 

via indbyrdes mail-kontakt. 
P.t. er mødedagen mandag. 

Stk. 2 

BR-FU mødes mindst en aften i alle 
ulige uger – kl. 1830 – for at vareta-
ge sine opgaver, herunder modtage 
personlige henvendelser fra beboe-

re i tiden 1900-2000, samt mødes 
med udvalg og andre samarbejds-
parter efter aftale. 
Desuden mødes BR-FU en time før 

blokrådsmøder. 
Yderligere samarbejde i BR-FU sker 

via indbyrdes mail-kontakt. 
P.t. er mødedagen mandag. 

Stk. 3 

BR-FU har pligt til at holde sig ori-
enteret om, hvad der sker på ejen-
dommen, samt om arbejdet i BRs 
udvalg. BR-FU har derfor ret til at 

Stk. 3 

BR-FU har pligt til at holde sig ori-
enteret om, hvad der sker på ejen-
dommen, samt om arbejdet i BRs 
udvalg. BR-FU har derfor ret til at 
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Nuværende tekst Forslag til ændring 

indkalde driftsleder, driftschef, 

KAB og udvalg/arbejdsgrupper til 
møde. 

indkalde driftsleder, driftschef, 

KAB og udvalg/arbejdsgrupper til 
møde. 

Stk. 4 

BR-FU kan indkalde arbejdsgrup-
per og udvalg til gensidig oriente-
ring eller skriftlig status efter be-

hov. Udvalg og grupper høres af 
BR-FU ca. én måned før en eventu-
el deadline for udvalgets/arbejds-

gruppens arbejde. BR-FU gennem-
går med dette for øje én gang om 
måneden listen over BRs udvalg og 
arbejdsgrupper og rykker for tilba-
gemeldinger fra de udvalg, hvor det 
skønnes nødvendigt. 

Stk. 4 

 BR-FU kan indkalde udvalg, ar-

bejdsgrupper og følgegrupper til 

gensidig orientering eller skriftlig 

status efter behov. BR-FU gennem-

går én gang om måneden listen 

over BRs udvalg, arbejdsgrupper og 

følgegrupper og rykker for tilbage-

meldinger fra de udvalg, hvor det 

skønnes nødvendigt . 

Stk. 5 

BR-FU har følgende dagsorden for 

sine møder: 

 Modtagelse af personlige hen-

vendelser 

 Gennemgang af mødeprotokol-

len 

 Gennemgang af post 

 Udveksling af information med 

driftsleder, driftschef, KAB, ud-
valg eller arbejdsgrupper 

 Eventuelt 

Stk. 5 

BR-FU har følgende dagsorden for 

sine møder: 

 Modtagelse af personlige hen-

vendelser 

 Gennemgang af mødeprotokol-

len 

 Gennemgang af post 

 Udveksling af information med 

driftsleder, driftschef, KAB, ud-
valg eller arbejdsgrupper 

 Eventuelt 

Stk. 6 

BR-FU har ansvaret for, at alt ved-
rørende BRs dispositionskonto 
fremsendes til Økonomiudvalget. 
BR-FU har sammen med Økono-
miudvalget ansvaret for lønfor-
handlinger med BRs personale, 

driften af BRs lokaler og aktiviteter 
i Servicecentralen samt behandlin-
gen af personalesager. 

Stk. 6 

BR-FU har ansvaret for, at alt ved-
rørende BRs dispositionskonto 
fremsendes til Økonomiudvalget. 

BR-FU har sammen med Økono-

miudvalget ansvaret for driften af 

BRs aktiviteter i Servicecentralen. 
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Nuværende tekst Forslag til ændring 

Stk. 7 

BR-FU har ansvaret for, at alle sa-
ger behandles ved videresendelse 
til udvalg eller arbejdsgrupper, 
eventuelt at der nedsættes et BR-
udvalg til behandling af den på-
gældende sag. Er dette ikke muligt 

– fx. af tidsmæssige årsager – be-
handler BR-FU sagen og orienterer 
BR ved først givne lejlighed. 

Stk. 7 

BR-FU har ansvaret for, at alle sa-
ger behandles ved videresendelse 
til udvalg eller arbejdsgrupper, 
eventuelt at der nedsættes et BR-
udvalg til behandling af den på-
gældende sag. Er dette ikke muligt 

– fx. af tidsmæssige årsager – be-
handler BR-FU sagen og orienterer 
BR ved først givne lejlighed. 

Stk. 8 

BR-FU har pligt til at sørge for, at 
BRs beslutninger udføres hurtigst 
muligt, og at der herefter returmel-
des til BR. 

Stk. 8 

BR-FU har pligt til at sørge for, at 
BRs beslutninger udføres hurtigst 
muligt, og at der herefter returmel-
des til BR. 

 
Huslejekonsekvenser: 

Forslaget har ingen huslejekonse-

kvenser.  

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender at paragraffer-
ne 4, 6, 12, 13, 15 & 17 i Blokrå-
dets Forretningsorden ændres i 
henhold til ovenstående. 

 

BR-sag 443.b:  

Valg til Furesø Boligselskab 

Forslagsstiller: Blokrådets Forret-
ningsudvalg 

Gerd, 206G 

 

Hermed genopstiller jeg – Gerd Karl-
sen – til Organisationsbestyrelsen i 
Furesø Boligselskab. 
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Jeg har boet i Farum Midtpunkt si-
den august 1978, har en søn på 44 
år og 4 børnebørn – piger på 24, 21, 
7 og 4 år. Desuden er jeg ejer af en 
sort chow chow hanhund – Ares Ca-

laf III - på 4 år. 

Fra begyndelsen af 1980’erne har 
jeg på forskellig måde været aktiv i 

beboerdemokratiet, først i egen blok 
og efterhånden i forskellige af 
blokrådets udvalg.  

Jeg mener, at vor form for flad 
struktur og bredt demokrati er me-
get væsentlig at beholde, og det har 
derfor stadigvæk min interesse at 
bruge tid på, arbejde med og fortsat 
deltage i de mange aktiviteter og ud-

fordringer, bestyrelsesarbejdet med-
fører. Desuden er der en del sager, 

vi har påbegyndt i bestyrelsesregi, 
som jeg gerne vil følge til dørs fx ar-
bejdet med forvaltningsrevisionen – 
for tiden affaldshåndtering -, pleje-

boligbyggeriet i såvel Allerød som 
her i Farum, PCB problemerne samt 
den store Miljøsag i FM. 

Arbejdet I bestyrelsen er tids- og ar-
bejdskrævende og kræver en ret stor 
viden om og indsigt i vort område, 

som det tager år at opbygge, derfor 

mener jeg, at det er vigtigt, at vi 
netop i denne tid med de mange nye 
beboerdemokratiske og boligpoliti-
ske tiltag har medlemmer i organi-
sationsbestyrelsen, der både har 
basisviden om vort selskab, FMs 

beboerdemokrati og kendskab til 
den overordnede politik på det al-
mene boligområde. 

Ud over arbejdet i bestyrelsen delta-
ger jeg i flere udvalg i FM, hvilket jeg 
så vidt muligt vil fortsætte med. Den 
viden, jeg får i udvalgene, bruger jeg 
i arbejdet i bestyrelsen, og både der 

og i vor afdeling vil jeg bl.a. arbejde 
for en fornuftig huslejeudvikling, 
således at vedligeholdelse og forny-
elser sker, men sker i et tempo, der 

samtidig så vidt muligt sikrer, at 
folk har råd til at blive boende i be-

byggelsen.  

For at sikre dette er det vigtigt, at vi 
beboerdemokrater er omstillingspa-
rate og følger med tiden uden dog at 
smide historien ud.  Farum Midt-
punkt har i sin ”levetid” vist vejen 

for andre på det beboerdemokrati-
ske område, og det er for mig vigtigt, 
at vi fortsætter denne vej og ikke 

stivner i bureaukrati og selvtil-
strækkelighed 

Et godt bomiljø er for mig også ens-

betydende med mangfoldighed i be-
boersammensætning og muligheder 
for gode fritidsmuligheder med fami-
lie, familiedyr, venner og naboer i 
nærområdet. Det betyder også, at 
jeg bl.a. i BrFU og i bestyrelsen har 
taget problematikken om de utilpas-

sede børn og unge op og har været 

med til at holde møder med berørte 
parter – beboere, kommunen v. SSP 
og politi. Arbejdet her er sendræg-
tigt, og der er desværre tilbagefald, 
men vi holder fast, ingen skal have 

lov til at tyrannisere andre beboere, 
og kriminel adfærd skal straffes. 

Det er efter min mening vigtigt, at vi 
til stadighed er et boligområde med 
gode tidssvarende boliger og uden-
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dørsarealer, der både giver folk lyst 
til at blive boende og til at investere 
arbejde i og vise interesse for nær-
området. 

I hverdagen færdes jeg meget i FM 

og fra min daglige gang med Calaf i 
området kender mange mine me-
ninger, synspunkter og holdninger 
til de forskellige sager, der behand-

les i beboerdemokratiet.  

I Midtpunktet har man kunnet følge 

med i, hvordan jeg ved Blokrådsmø-
derne – til nogles irritation – stædigt 
fremfører og kæmper for de sager, 
som beboere har bedt mig om at ta-
ge mig af, og dem jeg selv mener, vi 
skal tage os af.  

Selvfølgelig vil jeg - som beboervalgt 
bestyrelsesmedlem følge blokrådets 

beslutninger i arbejdet i organisati-
onsbestyrelsen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Gerd Karlsen, 
206G, til Furesø Boligselskabs be-
styrelse. 

Susanne, 296B 

 

Mit navn er Susanne Krogh Jensen. 
Siden jeg flyttede ind i Farum Midt-
punkt i januar 2008, har jeg delta-
get i beboerdemokratiet, fordi jeg 

mener, at Farum Midtpunkt er et 
spændende boligområde. Jeg har 
siddet i Blokrådets Forretningsud-

valg i 2010-11, og siden november 
2010 har jeg været medlem af Fure-
sø Boligselskabs bestyrelse. 

I de kommende år står Farum Midt-
punkt overfor en spændende udvik-
ling med renoveringer og miljøpro-
jekter. Forandringerne er nødvendi-
ge, men det er samtidig en proces, 
som jeg mener skal gennemføres 

både med syn for de mange mulig-
heder, projekterne rummer, men 

også med respekt for Midtpunktets 
unikke historie og tradition. Det et 
arbejde, jeg gerne vil gå ind i, og 
derfor genopstiller jeg til Furesø Bo-

ligselskabs bestyrelse. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Susanne Krogh 
Jensen, 296B, til Furesø Boligsel-
skabs bestyrelse. 

HUSK CYKELLYGTERNE 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 442 4. oktober 2011 
 

1. Godkendelse af dirigent (Niels/112E) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra september 2011 (Godk. u/bemærkn.) 

4. Meddelelser og debat: 
a. Indlæg fra gæster 
b. Blokrådets Forretningsudvalg 

c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Anlæg af syns/stille have (17/0/1) 
b. Ændring af åbningstiden  

i Take away/Kebab grill (13/1/4) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 
A Martha 204C  

 Erik 211C  
 Hans 222F  
 Gerd 206G 44954775 

B Per 15H  
13 Kurt 48F  

 Søs 51E  
14 Henrik 57A 41689852 
 John 57B  

Blok Navn Adr. Telefon 
21 Niels 112E  

25 Christian 149D  
 Jes 150D  
26 Jakob 161B  

 Bente 168D  
33 Erling 262A  

 Inge 262A  
44 Verner 433A  
45 Eva 448A  

Gæster: 
Christian Thorup, projektleder/KAB og Frank Carlsen, diftschef/KAB 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Niels/112E blev godkendt som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med 
bemærkninger: 

Mogens/158B undrede sig over, at de 
af ham fremsendte spørgsmål ikke 
var medtaget på dagsordenen. Diri-
genten konstaterede at spørgsmålene 

ikke omfattede BR-442 sager, men 
derimod havde reference til tidligere 
behandlede BR-sager. 

3. Godkendelse af  
referat fra september 2011 

Referatet blev godkendt uden 

bemærkninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Følgegruppens rolle 

Christian/KAB – gennemgik ”Rolle-
fordelingen ved større renoveringssa-
ger”. Under gennemgangen blev præ-

ciseret vigtigheden af, at sagens par-
ter – også kaldet aktørerne – har en 
god forståelse for hinandens rollefor-
deling. 
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Sagens parter i Byggesagen/Miljøsa-
gen er: 

 Bygherren – Furesø Boligsel-

skab, der sammen med BR i FM 

har nedsat en følgegruppe. 
Følgegruppen forventes at udvise 
engagement, ejerskab til projek-
tet og i forløbet at have konstruk-
tiv tilgang til konfliktløsning med 
mere. 

 Administrationen – KAB er af 
Boligselskabet valgt til at være 

”Byggeforretningsfører” på samt-
lige renoveringsprojekter. 
Byggeforretningsføreren rådgi-
ver og vejleder bygherren/Furesø 
Boligselskab/Farum Midtpunkt i 
valg af samarbejdspartnere og og 

sørger for at beslutningerne bli-
ver udført. Byggeforretningsføre-
ren er ansvarlig for økonomi, 
kontrakter og myndighedsgod-
kendelser. Herudover er Bygge-
forretningsføreren sekretariat for 

følgegruppen. Det vil sige sørger 
for at dagsordener med bilag 
fremsendes en uge før mødernes 
afholdelse, og at der senest to 
uger efter mødets afholdelse er 
fremsendt referat. 

Byggeforretningsføreren = pro-

jektledelsen – sørger også for at 
der udarbejdes beboerinformati-

on til boligselskabets/afdelingens 
beboere. 

 Den tekniske rådgiver – rådgi-

ver og vejleder bygherren, fører 
tilsyn med entreprenørens udfø-

relse og er ansvarlig for at projek-
tet er korrekt udført i henhold til 
beskrivelsen. 

 Entreprenøren – udfører bygge-

riet og er ansvarlig for at arbejdet 
udføres i henhold til beskrivel-
sen. 

For yderligere information: Hent Pje-

cen ”Velkommen til følgegruppen” i 
BR-sekretariatet. 
Pjecen kan også rekvireres i elektro-

nisk form ved at skrive til: 
blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Debat 

Fra salen blev spurgt til hvor meget 

tid man skulle påregne at bruge som 
følgegruppemedlem.  

Svar: Ca. 1 gange månedligt er der 
møde i følgegrupperne, hertil kommer 

at der er meget læsestof. 

Der blev også spurgt til hvem der va-
retager at kvaliteten af det udførte 
arbejde er i orden. 

Christian/KAB – bekræftede, at det 
oftest er den tilknyttede rådgiver der 
er ansvarlig for at kvaliteten lever op 

til kravspecifikationen – i henhold til 
udbudsmaterialet. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 
og Ejendomskontoret 

Hærværk på dørtelefonianlægget 

Efter at Bybæk- og Paltholmterras-
serne er blevet koblet på dørtelefo-
nianlægget er hærværket mod karme, 

fjedre og dørstationer steget markant. 
Meget tyder på at det er en lille grup-
pe yngre personer, der står bag det 
meste af hærværket. Indsamlet be-
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vismateriale der skal føre til opklaring 
af hændelserne er videregivet /bliver 
videregivet til politiet med henblik på, 

at der skal rejses erstatningskrav 
mod vandalerne. Da vi er udløbet for 
reservedele, vil der imidlertid gå nogle 

uger inden de hærgede dørstationer 
vil blive repareret. 
Vestblokkene aflåses i morgen den 5. 
oktober 2011. 

Debat 

Niels/112 E – spurgte til status. 

Henrik/57A – en defekt dørtelefon, 
forhindrede mig i at få adgang til min 

bolig. 

Jes/150D – havde erfaret, at hans 
brikker var defekte.  

Berit/44D – supplerede med at 

nummeret på brikkerne efter kort tids 
brug var ulæseligt. 

Under debatten blev også rejst 

spørgsmål ved, om anlægget var til-
strækkeligt testet, om der var taget 
højde for at det også kunne betjenes 
af svagtseende/blinde. Og der blev 

udtrykt stor irritation og bekymring 
ved det omsiggribende hærværk på 
karmoverførsler og dørstationer. Flere 
spurgte ind til videoovervågning. 

Frank/KAB – systemet er gennemte-
stet og rådgiver er inde over de pro-
blemer som er opstået. Jeg troede at 

anlægget ved hærværk automatisk 
slog strømmen fra. Fejlretningen er 
nu i gang, og de problemer der har 
været med manglende strømkapaci-

tet, skulle nu være overstået. Hvad 
angår defekte brikker – er det bekla-
geligt, men der er udleveret over 
5.000 nøglebrikker. 

Gerd/Blok A – fortalte, at blokken 
havde besluttet at ”vi ikke vil aflåses 
hele dagen”. 

Letlæselig version af Furesø  

Boligselskabs 0-tolerancepolitik 

Flere beboere har efterlyst både en 
letlæselig og en til flere fremmedsprog 

oversat version af Furesø Boligsel-
skabs 0-tolerance politik, jf. oriente-
ringsskrivelsen der blev omdelt til 
samtlige beboere i maj 2011. 

BR-FU er enig med kritikerne i at ori-
enteringsskrivelsen er skrevet i et 
vanskeligt tilgængeligt sprog. BR-FU 

vil derfor anbefale, at boligselskabet 
får udarbejdet en let læselig version 
af 0-toleranceskrivelsen.  

Hvad angår oversættelse til andre 

sprog - fx tyrkisk og arabisk – er der i 
FM ikke tradition for at kommunikere 
på andre sprog end dansk. BR-FU 
anbefaler dog at dette princip bør 

genovervejes af blokrådet & boligsel-
skabet for så vidt angår formidlingen 
af 0-tolerancepolitikken. Årsagen til 

denne anbefaling fra BR-FU er, at vi 
har en formodning om, at mange for-
ældre til børn/unge ikke er klar over 
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– hvad det indebærer for familien – at 
deres børn/unge udøver systematisk 
hærværk på eksempelvis dørtelefo-

nianlægget. 

Debat 

Hans/FURBO – det omdelte brev ”er 
ikke en orientering, men selv politik-

ken”. Det meste er formuleret af mig 
og herefter af KAB’s jurister omfor-
muleret til et juridisk dokument. Det 

kan være problematisk at omskrive 
dokumentet til et lettere sprog, men 
ideen om at oversætte politikken til 
andre sprog er god. 

Gerd/fmd. FURBO  – det er op til FM 
om det vil oversætte. Boligselskabet 
bestemmer ikke – det er op til afde-
lingen. 

Sus/51E & Mogens 158/B – mente 
ikke at det var nødvendigt at oversæt-
te politikken til flere sprog. 

Erling/262A – Da en oversættelse vil 
blive kostbar foreslår jeg, at 0-
tolerance politikken forklares på flere 
fremmedsprog. 

Berit/BU – opfordrede BR-FU til at 
undersøge hvad det vil koste at få do-
kumentet oversat professionelt. Berit 
tilbød også sin medvirken til at få 0-

tolerance politikken omskrevet til et 
letforståeligt dansk, med henblik på 
videreoversættelse til øvrige sprog. 

Genhusning 

Jenny Arvidsson er pr. 15. september 
2011 projektansat som Genhus-
ningskoordinator i Farum Midtpunkt 

– mere herom i Midtpunktet 443. 

4.c Andre udvalg 

Friarealudvalget 

Hans/FAU – orienterede om de klager 

Friarealudvalget har modtaget fra be-
boere der generes af udsigten til til-
groede legepladser, efterladte legered-

skaber med mere fra nedlagte børne-
institutioner.  
 Området langs Frederiksborgvej er, 

som det fremstår i dag egnet til forny-
else, og der er ingen tvivl om kom-
munens pligt til at retablere instituti-

onernes udearealer. Det vil sige fjerne 
asfalt, bevoksning osv..; når det er 
gjort (lejemålene udløber formeldt i 
2014) kan vi tage fat på område-

fornyelsen. Eksempelvis få genskabt 
de naturlige terrænforskelle. Vi håber 
dog meget snart, at få en aftale med 
kommunen om rydning af området. 

 I slutningen af 2010 forventede vi, 
at områdets fornyelse kunne blive en 
del af MIDTBY PROJEKTET, men det 

ligger ikke lige for og derfor skal vi 
tænke i alternativer.  

Genoplivning af hundeudvalget 

Alle interesserede er indbudt til møde 

i Servicecentralen den 5. oktober, kl. 
19. 

Børne- og Ungdomsudvalget  

– søger hjælpere 

Udvalget har igen i år traditionen tro 

indbudt til julefest for FM-børn og 
unge. Børn i aldersgruppen 0-8 år 
forventes at have en voksen ledsager 

med, børn/unge i aldersgruppen 9-16 
år er inviteret uden voksen ledsagel-
se. 
 Da udvalget for tiden kun omfatter 

2 personer efterlyses hjælpere til for-
beredelse og afvikling af festerne. 
 Interesserede kan kontakte BR-
sekretariatet på tlf. 4495 4887, der 

herefter formidler kontakt til udval-
get. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 442.a: 
Anlæg af syns/stille have 

Christian/FAU – forklarede at tan-
ken med anlægget er at det glider 
ind i både Stenalderpladsen og pas-

sagen mellem blokkene. Her er der 
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blandt andet udsigt til nogle smuk-
ke træstammer. 

Ingen protester, en del snak om 
træsorter, hvorefter forsamlingen 

gik over til afstemning. 

Afstemning: Vedtaget med 17 stem-

mer for, 0 stemmer i mod, 1 undlod 
at stemme.  

BR-sag 442.b: 
Ændring af åbningstiden  
i Take away/Kebab grill 

Henvendelse til Blokrådet  

vedr. BR-sag 442.b  

”Efter en sommer med meget gene-
rende lugtgener – disse gener stadig, 

nu mest ved terrassen og ved åbne 
døre også inden døre mod vest siden. 
En gang imellem også på terrassen 
mod øst. 

 Nu ser jeg til min rædsel at de vil 
holde længere åbent om sommeren 
(hvad bliver det næste!). Jeg syntes 

det er utilladeligt at vores (vi er 10-12 
stk. der har klaget til KAB) sommer-
aftner, skal forpestes til næste år. 
 Jeg mener at deres ”Sharwarma-

bar” på det bestemtes skal overholde 
deres nuværende lukketider! Alt an-
det er respektløst overfor os beboere, 
der bor ovenover og ved siden af. Så 

stem NEJ til længere åbningstid!” 
Venlig hilsen 
Eva Bjerre, 215D” 

Gerd/Blok A – Husmødet har opfor-
dret folk der bor i området til at 
møde op på husmødet med deres 

klager. Vi har spurgt dem der bor 

omkring lejemålet og det er ikke 
dem der klager. 

Mogens/158B – fandt det kritisabelt 
at beboerne generes af lugten fra 
Take away/Kebab grillen. 

Erling/Blok 35 – støtter forslaget 

(udv. åbningstid) ud fra den be-
tragtning, at hvis man ikke vil være 
med i beboerdemokratiet, hvis man 

ikke gider møde op til husmøderne, 
så har klageren intet at gøre noget-
steds. 

Ergin/Nærbiksen – fortalte, at der 
var opsat ventilationsanlæg i hen-
hold til reglerne herfor. Han takkede 
for støtten fra de mange beboere, og 
håbede på et fortsat godt samarbej-
de. 

Afstemning: Vedtaget med 13 stem-
mer for, 1 stemme i mod, 4 undlod at 

stemme.  

6. Eventuelt 

Mogens/158B – spurgte til, hvordan 
der skabes muligheder for at frem-
bringe synspunkter på BR-møderne. 
Niels/112E – henviste Mogens til at 

kontakte BR-FU.  

 



  

32 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BEBOERHOTEL 

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. 

BLADUDVALGET 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat 
mandag i ulige uger 19

00
 – 20

00
  

samt før blokrådsmødet 19
00

 – 19
30

  
(se datoer i kalenderen s. 35) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Steffen 28B 3690 0584 11 
Bente 168D 5650 1395 26 
Inge 262A 4495 7607 33 
Hanne 402F 3690 1988 41 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok C 01.06.12 – 31.05.13 
Blok 25 01.09.12 – 31.08.13 
Blok 32 01.03.12 – 28.02.13 
Blok A 01.12.11 – 30.11.12 

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 / Mobil 2423 4106 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   12

00
 – 18

00
 

Torsdag   14
00

 – 18
00

 

Henvendelser på mail, telefon eller mobil: 
Sekretæren træffes sædvanligvis  
mandag – torsdag 09

00
 – 16

00
 

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

Desuden laves annoncer og meddelelser til 
ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering, 
husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser, 
sange, blok-hæfter og plastlaminerede dør-
skilte. Vi har farveprintere i både A4 og A3. 

”BLØD GÅRDMAND” 

Anita Nielsen  telefon: 2058 6048 

BOLIGNET 

Ved problemer kontakt 
Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494 
eller læs bloggen: 
 http://bolignet.farum-midtpunkt.dk 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 09
00

 – 18
00

 
Lørdag, søndag, helligdage: 10

00
 – 14

00
 

EJENDOMSKONTOR 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911 
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag – fredag: 07

30
 – 10

00
 

Mandag tillige:  16
00

 – 19
00

 

Telefoniske henvendelser: 
Mandag – torsdag: 12

30
 – 14

30
 

Fredag:   12
00

 – 13
00

 

Man kan altid indtale sin besked på telefon-
svareren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 
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FALCK-VAGTEN 

Vagttelefon ved vandskade, skade efter 
brand, elevatorstop, manglende vand el. 
varme og lignende katastrofer: 
Telefon: 7024 4510, 
abonnementsnr.: 18 20 30 40 

FARUM ITV 

Farum ITV sender 
døgnet rundt på kanal 
68, frekvens 847. 
Farum ITV er bebyg-
gelsens interne infoka-
nal. 
Henv.: BRs Sekretariat tlf.: 4495 4887. 

FOREBYGGELSESKONSULENT 

Michael: Telefon: 3045 8033 
 Mail:  forebyggelse@kab-bolig.dk 

FORKORTELSER 

BFU Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BNU Bolignetudvalget 
BR Blokrådet 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
BU Bladudvalget 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget 
DBU Driftsbudgetudvalget 
EJK Ejendomskontoret 
FAU Friarealudvalget 
FURBO Furesø Boligselskab 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
FV Fjernvarmeværket 
HCU Handicapudvalget 
ITA IT for @lle 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
LLO Lejernes Landsorganisation 
MP Beboerbladet Midtpunktet 
NB Nærbiksen 
SC Servicecentralen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 
STU Strukturudvalg 
TMU Teknik/Miljø Udvalget 
ØU Økonomiudvalget 

FURESØ KOMMUNE 

Boligsocialt innovationsprojekt 
Rasmus:  Telefon:  7216 5177 
  Mail:  rtn@furesoe.dk 

GENBRUGSEN 

Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag-tirsdag, torsdag-fredag: 13

00
 – 18

00
 

Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. 

Genbrugsen drives af frivillige. 

GENHUSNINGSKOORDINATOR 

Jenny: træffes mandag kl. 15
00

-19
00

 på 
 Ejendomskontoret eller efter aftale. 
 Telefon: 2027 2853 
 Mail:  jar@kab-bolig.dk 

IT FOR @LLE 

Netcaféen i Servicecentralen 
alle aldre  Søndag 14

00
 – 16

00
 

KAB 

Vester Voldgade 17 
1552 København V. 
Telefon: 3363 1000 
Mail: kab@kab-bolig.dk 

KATTEPROJEKTET 

Blokrådets projekt vedrørende vilde 
/bortløbne katte. Modtagelse, fod-
ring m.v. af bortløbne tamkatte ko-
ster 75 kr. pr. påbegyndt døgn i ge-
byr ved udlevering af katten til 
ejeren. 

Henvendelse: 
Annelise & Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 

Backgammon klubben 
Sidste torsdag i måneden kl. 19

00
 

i Seniorklubbens lokaler i nr. 215 
Kontakt: Per   telefon 4499 1157 

Dartklubben 
Nygårdterrasserne 228A 
Farum Dart Klubs formål er at 
fremme kendskabet til Dart 
under Dansk Dart Union. 
Vi spiller og hygger mandage og 
torsdage 19

30
 – 22

00
. Medlemmer kan opta-

ges det år, de fylder 10 år. 
Kontingent (½ år) 300,- kr. senior,  
125,- kr. junior (u. 16 år). 
Formand: 
Karsten Jørgensen 267D, tlf.: 4495 8426. 
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Fiskeklubben 
Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Litra X 
Nygårdterrasserne 228A 

Klub for interes-
serede i jernba-
ner i størrelse 
H0. Der køres og bygges for medlemmer 
torsdage kl. 19

00
 – 22

00
 samt efter aftale. 

Kontingent: senior: 200,- kr. og junior: 100,- 
kr. pr. kvt. 
Kontaktperson: Bo Damgård tlf.: 4495 0627. 

Seniorklubben Farum Midtpunkt 
For alle borgere i Furesø Kommune over 50 
år. 
Fast mødedag tirsdag kl. 13

00
 i nr. 215. 

Kontaktperson: Aase Dahl tlf.: 4029 5595 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 

Åbningstider 
Mandag – fredag 09

00
 – 19

00
 

Lørdag:   09
00

 – 18
00

 
Søndag:   09

00
 – 16

00
 

Udbringning 25,- kr.  
Ring onsdag eller fredag kl. 
10

00
 – 12

00
 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 pul-
terrummene. Strømmen går over fællesmåler 
og afbrydes regelmæssigt. 
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes 
mandag – fredag kl. 17

30
. 

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 Ejendomskontoret 
for 100,- kr. 
Tilladelse til opsætning af parabol fås hos 
driftschefen i KAB. 
Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejen-
domskontoret (max. 4 dyr i alt). 

RADIO/TV & TELEFONI 

Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494 
YouSee  telefon: 8080 4040 
  www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: 
Oprettelse: 595,- kr. 
Pakkeskift: 295,- kr. 

Grundpakke:  67,92 kr./md 
Mellempakke:  203,00 kr./md 
Storpakke:  301,95 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV 
Oprettelse:  99 kr. 
Portering af telefonnummer: 300 kr. 
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere infor-
mation og priser. 

YouSee Plus 
kræver minimum mellempakke;  
kontakt YouSee direkte. 

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206 

Selskabslokalerne lejes 
ved henvendelse til 
Ejendomskontoret. 
Plads til 75 personer. 
To velmøblerede sale, gar-
derobe og toiletter. Alt i ser-
vice og køkkengrej, komfur 
og opvaskemaskine. 
Musikanlæg kan lånes. 
Pris weekend: 1.400 kr. 
+ depositum 500 kr. 
(inklusiv almindelig ren-
gøring). 
Pris hverdage: 1.200 kr. + 
depositum 500 kr. (inklusiv almindelig rengø-
ring). 
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SPISEHUSET 

Nygårdterrasserne 201A 
Telefon 4495 4967, 4495 7022 

Åbningstider: 
Mandag – torsdag 12

00
 – 23

00
 

Fredag og lørdag 12
00

 – 02
00

 
Søndag   12

00
 – 21

00
 

Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan 
spille backgammon og billard. 
Restauratør: Ole Poulsen 

SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE 

vedrørende børn og unge: 
Direkte telefon: 7216 4396 

VARMESTUEN 

Nygårdterrasserne 213 

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23 
Åbent alle ugens dage 07

00
 – 23

00
 

Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 443 OG 444 

MP 443 husstandsomdeles 25.10.11 

Fotos:  bidragyderne 
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1500 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

14.11.11 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 444, der udkommer 24.11.11. 

Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Blad-
udvalget afvise stoffet. 
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail. 
Mail: bladudvalget@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 cd-rom. 

Ansvarshavende: Berit, 44D 
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet 

Eftertryk er 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 illustratio-
ner dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger! 

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 

Officiel hjemmeside med nyt om Farum Midt-
punkt, beboerannoncer, alt om beboerdemo-
kratiet, praktiske oplysninger m.v. 

Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

KALENDER FOR NOVEMBER 2011 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BR-møde 19:30 SC 

2.    

3.    

4.    

5.    

6. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

7. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

14. Frist for MP 444 18:00 SC 

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

21. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

22.    

23.    

24. MP 444 Husstandsomdeles 

25.    

26.    

27. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

28.    

29.    

30.    


