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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 446 

 

til blokrådsmødet torsdag den 2. februar 2012 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 1. december 2011 

(BR-mødet i januar var aflyst) 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 
 b. Blokrådets Forretningsudvalg 

 c. Debat- og orienteringsmøde (se næste side) 
5. Blokrådssager: 
 Der er ingen blokrådssager til behandling 

6. Eventuelt 

 

Alle beboere i Farum Midtpunkt har ret til at deltage i blokrådsmøder 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 446 
 

Side Indhold 

 3 Hvad sker der? 

 4 Bag lås og slå 
 5 Gi' den én på sinkadusen! 
 6 Ingen syge af PCB 
 7 Hva' ku' du tænke dig? 
 8 Kom og vær med! 

 9 Første gang efter Farum Midtpunkt 

 10 De er klar, hvis sneen kommer 
 11 Andet og mere 
 12 Fantastisk flot! 
 13 Mer' om vand og varme 
 15 Intet referat af Blokrådsmødet 3. januar 2012 
 15 Tilbagemelding om renteberegning 

 16 Praktiske oplysninger 
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BR-møde 446 

DEBAT- OG ORIENTERINGSMØDE 
FOR ALLE FARUM MIDTPUNKT-BEBOERE 

 

På mødet vil udvalg, følgegrupper, projektledere med flere orien-
tere om igangværende og nært forestående Farum Midtpunkt-

projekter – undtagen PCB-renoveringen og genhusning – og der 
vil selvfølgelig også være mulighed for at besvare spørgsmål fra 

”salen”. 
 

 
Vil du vide mere om eller har du spørgsmål til 

 Aflåsningen af blokkene 
 Bolignettet 

 Videoovervågning 
 Miljøsagen 

 … 
 

 
Har du spørgsmål til Forebyggelseskonsulent Michael Madsen? 

 
 

 
Så kom og vær med 

torsdag den 2. februar 2012 
i Servicecentralen – Paltholmterrasserne15. 

 
 

Mødet starter kl. 19:30 
 

 
Venlig hilsen 

 
Blokrådets Forretningsudvalg 
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AFLÅSNINGSPROJEKTET 
Af Blokrådssekretariatet 

 
Til stor gene for beboerne i Farum 
Midtpunkt er det trukket ud med 
reparationen af dørstationer mv. De 
to vigtigste årsager hertil er, at vi 

har afventet dels politiets indsats og 
dels resultatet fra forsøget med 
montering af ny karmoverføring i 
”blok x”. 

Hvad angår politiets indsats er sta-

tus – medio januar 2012 – 7 sigtel-

ser: 6 har tilstået at de har udøvet 
hærværk mod dørstationer/karm-
overførsler, 1 nægter – her afventer 
vi retssagen; 10-15 afventer sigtelse. 

Det er tidskrævende at få tilsagt 
”gerningsmændene” – men da der er 

5 års forældelsesfrist på hændelser-
ne, forventer vi blandt andet at få 
effektueret vores erstatningskrav. 

Og vi rejser i alle tilfælde erstat-
ningskrav: 

Når der er foretaget sigtelse, modta-

ger Furesø Boligselskab/KAB med-
delelse fra Nordsjællands Politi. På 
sidelinjen kan KABs jurister følge 
med og bede om aktindsigt og få op-
lyst mødedage i retten, hvor erstat-
ningskrav kan dokumenteres, og 

samtidig notere sig hvem man øn-
sker en opsigelsessag på. 

Hidtil har vi fået oplyst at ca. 50 % 
af hærværksmændene er bosat i Fa-
rum Midtpunkt. 

Hvad angår reparation af de mange 
hærgede dørstationer med mere, har 

den nye type karmoverføringer der 
er monteret i ”blok x” klaret sig i 
knap en måned. De nye karmoverfø-
ringer skal dog modificeres en smu-

le, da de har en tendens til at give 
en pibende lyd når døren åbnes og 
lukkes. 

Vi ville gerne have en 

lidt længere prøveperi-
ode for at sikre at 
karmoverføringerne er 
langtidsholdbare, men 
kan forstå at man øn-

sker at komme videre. 

Der er fremstillet 5 
nye karmoverfø-
ringer som om 
ca. en uge vil 
blive sat op i 

”blok y”, og vi vil se 

om vi samtidig kan få 
”blok z” lukket helt af. 
Hvis det som forventet 

viser sig at de nye 
karmoverførsler er mere robuste end 
de foregående, vil vi sidst i januar 

kunne starte op med en systematisk 
reparation af anlægget. 

Det vil tage ca. 6 uger at få alle ska-
der i Farum Midtpunkt repareret. Vi 
er i dialog med entreprenøren om at 
få flere folk på opgaven, således at 

tiden kan skæres ned, evt. til 3 
uger. 

Enterpriseforsikringen har dækket 
frem til 31.12.2011, herefter er der 
ingen forsikringsdækning på hær-
værksskader. 

For at minimere Farum Midtpunkts 

udgift til hærværk fremover har vi 
brugt tid på at "opfinde" og afprøve 
en karmoverføring, der er mere 
hærværkssikker end fjederen.  
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Traditionen tro inviterer Børne- og Ungdomsudvalget til 

fastelavnsfest med tøndeslagning 

på Sankt Hans Plads (mellem blok 34 og 44) 

søndag den 19. februar 2012 

klokken 1400 

Festen er for børn mellem 0 og 13 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 mandag den 6. februar 2012 

på Ejendomskontoret, hvor billetten udleveres 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Antal børn:    

Alder:              

Adresse:         

Udfyld kuponen og aflever den på Ejendomskontoret 



  

6 

PCB forskningsprojektet 
Af Bente Heltberg, projekt-koordinator 

 

 
Foto: Hans, 222F 

På beboermødet mandag den 9. ja-

nuar 2012 blev resultaterne af 
forskningsundersøgelsen fremlagt. 

Formålet med forskningsprojektet 
var at sammenligne PCB indhold i 
indeklima med PCB indhold i krop-
pen. Undersøgelserne bestod af 

blodprøve hos beboere fra Birkhøj-
terrasserne og fra en kontrol grup-

pe, og luftprøver fra nogle af bebo-
ernes boliger. 

Knap 300 beboere deltog – halvde-
len bor i Birkhøjterrasserne og den 

anden halvdel er en kontrolgruppe 
fra andre steder i Farum Midtpunkt. 

Prøverne viste, at der er en sam-
menhæng mellem PCB i kroppen og 
PCB i indeklimaet. Beboerne fra 
Birkhøjterrasserne havde 2-3 gange 

så meget PCB i blodet, som kontrol-
gruppen, og det tyder på en stærk 
sammenhæng mellem PCB indhol-
det i indeklimaet og indholdet i blo-
det. 

Afdelingslæge og projektleder Harald 

Meyer slog fast, at undersøgelsen 
ikke viser påvirkninger på helbre-
det. Han tilføjede, at ud fra deres 

vurdering er ingen i Birkhøjterras-
serne blevet syge af PCB. Indholdet 
er nemlig stadig langt under den 
grænse, man har fastsat for, hvor-

når der kan opstå skader på helbre-
det. 

Undersøgelserne viste også, at man 
kan nedsætte PCB indholdet i luften 
betragteligt ved at støvsuge og tørre 

støv af. 

Selve rapporten og Sundhedsstyrel-
sens vurdering kan findes på Sund-
hedsstyrelsens hjemmeside  
www.sst.dk 

 
Foto: Hans, 222F 

Følg sagen 

For at beboerne kan holde sig orien-
terede, udgiver vi med jævne mel-
lemrum et nyhedsbrev, der hus-
standsomdeles i Birkhøjterrasserne. 

Du kan altid finde referater, rappor-
ter, resultater m.m. på KAB’s 
hjemmeside www.kab-bolig.dk. 
PCB-sagen i Farum Midtpunkt har 
sit helt eget område på hjemmesi-
den (skriv ”PCB” i søgefeltet på for-

siden af www.kab-bolig.dk). Du kan 
også finde information på Farum 
Midtpunkts egen hjemmeside  
www.farum-midtpunkt.dk  
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Mangler dit barn en fritidsinteresse? 
Af Furesø Kommunes Fritidsvejledning 

 
Furesø Fritidsvejledning  

kan hjælpe jer i gang.  

I Furesø Fritidsvejledning (FV) hjæl-
per vi børn og unge med at starte til 

en fritidsaktivitet. FV har mulighed 
for at tilbyde personlig vejledning 
med udgangspunkt i dit barns øn-
sker, dine muligheder og evt. give et 
tilskud *) til kontingent ved behov.  

Hvem er fritidsvejledningen for? 

Børn og unge i alderen 6-18 år, der 
bor i Furesø Kommune. Børn og 
unge som ikke allerede er aktiv i en 
forening eller klub og har lyst til at 
begynde til noget sjovt i fritiden. Dit 
barn må gerne gå på fritidshjem el-

ler i ungdomsklub og på samme tid 
få støtte fra FV.  

Aktiviteten kan fx være: 
 Idræt 
 Spejder 
 Musik  

 Billedkunst 
 Rollespil og teater 

Hvis du gerne vil høre mere om 

Furesø Fritidsvejledning og vores 

muligheder, så kontakt: 

Fritidsvejledningen 

Kulturhuset 
Stavnsholtvej 3 
3520 Farum 

Eller læs mere på hjemmesiden: 
http://www.furesoe.dk/ 
 Fritidsvejledning 

 

 

Lasse Kirkelund tlf. 7216 5230 

 

Sofie Lage Damkjær tlf. 7216 5231 

*) Tilskuddet er kun for udsatte børn og familier og betyder, at man som for-
ælder selv skal betale en andel af kontingentet.  
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 

AFDELINGSMØDE 

I forbindelse med blokrådsmødet torsdag den 1. marts 2012 afholdes i hen-
hold til vedtægterne for Furesø Boligselskab obligatorisk afdelingsmøde kl. 
1900. 

ALLE BEBOERE HAR ADGANG TIL OG 

STEMMERET PÅ AFDELINGSMØDET. 

HVER LEJLIGHED HAR 2 STEMMER 

– FOR YDERLIGERE INFORMATION: SE MIDTPUNKTET 445, SIDE 5. 

BLOK 32 TIL FORRETNINGSUDVALGET 

Den 1. marts 2012 er turen nået til blok 32. Hvis blok 32 – mod forventning – 
ikke kan stille med et BR-FU medlem, er næste på listen blok 31.  

FLITTIGE HÆNDER TIL FASTELAVN 

Børne- & Ungdomsudvalget søger flitti-

ge hænder til at hjælpe med fastelavns-
festen søndag den 19. februar 2012 fra 
omkring middagstid.  

Der skal hænges tønder op, holdes styr 

på rækkerne af unger, deles kroner ud 
til kattedronninger og kattekonger, ryd-

des op på Sankt Hans Pladsen – og ser-
veres boller og kakao bagefter i Selskabs-
lokalerne … og ryddes op dér også.  

Ring til BR-sekretariatet på 4495 4887.  

Forældre til børn der deltager i arrangementet, er meget velkomne til at give en 
hånd med. 

SJOVE LØRDAGE I BYBÆKHALLEN FORTSÆTTER 

Vinteren og foråret 2012 byder fra 7. januar 2012 på 

17 x sjov lørdag i Bybækhallen. 

På lørdage – frem til udgangen af april måned – mellem kl. 19 - 22 kan piger 
og drenge mellem 10 og 18 år gratis deltage i sportsarrangementerne. 

Husk skiftesko! 

Arrangører: Furesø Kommune i samarbejde med Furesø Boligselskab, Farum 
Boldklub og Hareskov Frisbee. 
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Furesø Boligselskab bygger i Allerød 
Af Berit, Bladudvalget 

 

 
Det første spadestik. Foto: Mads Hussing, Allerød Nyt 

 
På den tidligere boldbane ved Pop-
pelvej i Allerød bygger Furesø Bolig-
selskab det nye plejecenter Skov-

vang. 

 
Gerd holder tale. 

Foto: Mads Hussing, Allerød Nyt 

Tirsdag den 17. januar tog KABs 
direktør Jesper Nygård, Allerøds 
borgmester Erik Lund og formanden 

for Furesø Boligselskab Gerd Karl-
sen det første spadestik. 

Plejecenteret får 60 moderne, ener-
givenlige boliger med grønne tage, 
som isolerer og holder på regnvan-
det. 

Byggeriet, som ligger centralt, nær 
butikker og andre institutioner, står 
efter planerne færdigt i foråret 2013. 

Det er første gang Furesø Boligsel-
skab bygger i Allerød – og første 
gang siden Farum Midtpunkt i be-

gyndelsen af 1970’erne, at Furesø 
Boligselskab bygger nye boliger.  
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET 

MINIMALT HÆRVÆRK I JULE- OG NYTÅRSPERIODEN 

Nytårsaften kostede et par knuste ruder, lidt graffiti og et par sprængte brev-
kasseanlæg – kort sagt, Farum Midtpunkt kom godt ind i det nye år. Mandag 
den 2. januar om formiddagen var resterne fra nytårsløjerne fjernet fra de ydre 
gangstrøg og grønne områder, og gårdmændene kunne gå i gang med ordinæ-
re opgaver. 

CONTAINERBRANDE – 3 BRANDE I 2011 

I opgørelsen er ikke medtaget brande i papirkurve i blokkene – dem har der 
heldigvis også i 2011 været ganske få af. 

Bemærk udviklingen! 

3 containerbrande i 2011, mod 17 i 2010, 37 i 2009 og 22 i 2008 

FEBRUAR MÅNEDS PROGRAM  

I februar måned vil Ejendomskontoret – foruden renholdelse af blokkene og 
udearealerne – fjerne eventuel sne og bekæmpe det glatte føre, men vi håber 
på en mild og snefri måned. Hvis vejrguderne er med os, vil gårdmændene 
bruge en masse kræfter og tid på at få rengjort blokkenes indre gangstrøg. 

I februar vil buske og træer blive klippet og beskåret, hvis vi kan komme til for 
sne – hvad vi forhåbentligt kan  
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Beboerdemokrati er andet og mere end blokrådssager 
Af Berit, 44D 

 
For første gang nogensinde er et 
annonceret blokrådsmøde blevet af-
lyst, fordi der ingen blokrådssager 
var at tage beslutning om. Umiddel-

bart synes aflysningen at være for-
nuftig, men ved nærmere eftertanke 
er det ikke tilfældet. 

Blokrådsarbejdet – vores beboerde-
mokrati – er meget andet og mere 

end sagerne … dé er sådan set re-

sultatet af det ofte omfattende, for-
udgående arbejde i de relevante ud-
valg og arbejdsgrupper, f.eks. bolig-
udvalget, friarealudvalget, teknik- 
og miljøudvalget o.s.v., i PCB-følge-

gruppen, miljøsagsfølgegruppen, el-
ler i Furesø Boligselskabs bestyrel-
se. 

På blokrådsmøderne er der ikke ret 
mange af udvalgene – med enkelte 

samvittighedsfulde undtagelser – 

der rapporterer tilbage om deres 

igangværende arbejde, selv om de i 
henhold til Blokrådets Forretnings-
orden har pligt til det. 

Det ville derfor have været helt op-

lagt, hvis Blokrådets Forretningsud-
valg havde brugt anledningen til på 
januarmødet at indkalde alle ud-
valg, arbejdsgrupper og følgegrup-
per, så de kunne informere blokrå-

det om deres aktuelle arbejde og få 

en tilbagemelding fra blokråds-
repræsentanterne, om de er "på ret-
te spor". 

Så hermed en opfordring til Blokrå-
dets Forretningsudvalg om ikke at 

aflyse annoncerede blokrådsmøder, 
men i stedet bruge dem til grundig 
tilbagemelding fra udvalg og ar-
bejdsgrupper (især fra de udvalg 
som sjældent lader høre fra sig) eller 

til temamøder med inviterede op-

lægsholdere.  

 
Foto: Hans, 222F 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i december var på 2.669 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for december var på 3.702 MWh 

Besparelsen var således på 1.033 MWh 

Månedens besparelse blev hermed på 28 %. 

Én af forklaringerne på den meget 

store besparelse er, at december var 
væsentligt mildere end en ”normal 
december”. Den havde 379 gradda-

ge, hvor det ”normale” er 461 grad-
dage. Tager vi højde for denne for-
skel, er besparelsen dog stadig på 
meget flotte 16 %. 

Sammenfattende kan vi ikke komme 
uden om, at det er bemærkelses-

værdige besparelser, der bliver præ-

steret måned for måned, og som 
igen leder tanken hen på de mange 
tomme PCB-lejligheder i Birkhøjter-

rasserne. 

Derfor vil vi i den kommende tid fo-
retage sammenlignende beregninger 
af varmeforbruget i Farum Midt-
punkt med og uden Birkhøjterras-
serne. Mere herom senere.  
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Forbrug 2011 – 2012 

Forventet Aktuelt 2010-11 

Vurdering af december: 

Flot!!! – Flot!!! 
Forbruget lå 28 %  
under budgettet. 
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Den energiske side 
Af Ole Andersen,  
konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 

 
 
 

ENERGIHJØRNET 

Lidt har også ret! 

Furesø Vandforsyning har nedsat 
prisen på vand med 10 %. 

Det er selvfølgelig en pæn prisreduk-
tion, som vi skal være glade for.  

Men da prisen for selve vandet kun 
udgør en mindre del af den samlede 
pris, vi betaler for vand, betyder re-
duktionen kun ca. 1 % i det samlede 
billede. 

Vandforsyningen nedsætter sin pris 
fra kr. 6,25 pr. m3 inkl. moms til kr. 
5,625 pr. m3. 

Når vi tager vandskat og vandafled-
ningsafgiften med, bliver det samlede 
resultat: 

Pris i 2011: kr. 58,340 pr. m3 
Pris i 2012: kr. 57,715 pr. m3 

…Og ja! Det er rigtigt nok!  
Vandforsyningen er begyndt at regne 
med halve øre. 

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

VANDSTATUS 
Situationen pr. 31. dec. 2011: 

Juni 06 – dec.06: (ref.) 122.879 m3 
Juni 10 – dec. 10: 92.116 m3 

Juni 11 – dec. 11:   87.845 m3 

Besparelse i forhold til  
sidste år: 4,6 % 
Besparelse i forhold til 
referenceåret: 28,5 % 

Vi vurderer den reelle besparelse i 
forhold til referenceåret til at være ca. 
4 %-point mindre, da en del af bespa-
relsen skyldes de p.t. mange tomme 
lejligheder. 
Tages der højde for det, kan årets 
besparelse i forhold til referenceåret 
gøres op til ca. kr. 1,7 mio. 
Én m3 vand koster kr. 57,715   

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

VARMEØKONOMI 
Status pr. 31. dec. 2011: 

Variabel fjernv. kr. 6.486.645,- 
Aconto rådighed kr. 8.571.694,- 
Overskud kr. 2.085.049,- 

Nytårsgave der luner! 
Det er næppe til at tro – det går fort-
sat forrygende! 
I december måned lå fjernvarmefor-
bruget 28 % under budgettet. 
Måneden var mild, men besparelsen 
udgør stadig flotte 16 %. 
Hermed har vi godt kr. 2 mio. liggen-
de i ”sparegrisen” til at modstå evt. 
senere kolde måneder. 

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

Vinterbillederne i dette nummer af »Midtpunktet« er taget af Hans/222F og 
Berit/44D i tidligere vintre … denne vinter har ved redaktionens slutning 
endnu ikke givet meget sne. 

 
Foto: Berit, 44D 



  

 15 

REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 445 3. januar 2012 
 

Blokrådets Forretningsudvalg havde valgt ikke at afholde mødet, da der ikke 
var blokrådssager til behandling. 

TILBAGEMELDING FRA BR-MØDE 444: 

Af Inga, Blokrådssekretariatet 

Under punktet driftsregnskab 2010-11 
på BR-møde 444 spurgte Jes/150D til 

renteindtægter i forbindelse med mel-
lemregningen med Furbo, samt lov-
kravet om at Furbo ikke må tjene på 

renterne, jvf. det notat jeg har frem-
sendt sidste år fra KAB. Frank lovede 
et svar sammen med referatet. 

KAB/Stig Bykilde har 19. januar 

2012 svaret, at han har fået rentebe-
regningen beskrevet som følger: 

For at fordele renterne mellem afdelin-

gerne, bestemmes først afkastgraden 
for selskabets investeringer. I Furesø 

Boligselskabs tilfælde blev afkastgra-
den beregnet til at være 3,69%. Afde-

lingerne får til en hver tid forrentet de-
res tilgodehavende i selskabet med 
1%. Denne reguleres, således at afde-

lingerne også får en afkastgrad på de 
3,69%. 

Nettorenteindtægterne, som er tilbage i 
selskabet, er forrentningen af selska-

bets likviditet.  

Beregningen af afkastgraden bestem-
mes således: 

renteindtægter / samlede investering * 
100 = afkastgrad  

 
Foto: Hans, 222F 
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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. 19) 

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 
Bjarne 205G 2970 6861 A 

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 46 01.12.12 – 30.11.13 

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. 

”BLØDE GÅRDMÆND” 

Anita telefon: 2058 6048 
 mandag, tirsdag kl 07

00
 – 15

00
 

 fredag  kl 07
00

 – 14
30

 
Jørgen telefon: 3045 8027 
 onsdag, torsdag kl 07

00
 – 15

00
 

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 infokanal. 
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 
MFG Miljøsagsfølgegruppen 
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, 
fodring m.v. af bortløbne tamkatte 
koster 75 kr. pr. påbegyndt døgn i 
gebyr 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, telefon 4495 8426. 
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Fiskeklubben 
Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontaktperson: Michael Rasch tlf.: 2993 0449 

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:  77,92 kr./md 
Mellempakke:  227,99 kr./md 
Storpakke:  326,94 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 60 personer. 

To velmøblerede sale, 
garderobe og toiletter. 
Alt i service og køkken-
grej, komfur og opva-
skemaskine. 

Musikanlæg kan lånes. 

Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 kr. 
(inklusiv almindelig rengøring). 

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

Nygårdterrasserne 201A 
Telefon:  4495 4967 

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« 446 OG 447 

MP 446 husstandsomdeles 26.01.12 

Fotos:  Hans, 222F & Berit, 44D 
  Mads Hussing, Allerød Nyt 
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1500 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

13.02.12 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 447, der udkommer 23.02.12. 

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 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 FEBRUAR 2012 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2. BR- & debatmøde 19:30 SC 

3.    

4.    

5. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

6. BOU 19:00 – 21:00 SC 

7. TMU 16:30 SC 

8.    

9.    

10.    

11.    

12. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

13. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19. 
Fastelavn 

IT for @LLE 

14:00 

14:00 – 16:00 

34/44 

SC 

20. Miljøsagsfølgegr. 17:00 SC 

21.    

22.    

23. MP 447 Husstandsomdeles 

24.    

25.    

26. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

27. 
PCB følgegruppe 

BR-FU 

17:00 

19:00 – 20:00 

SC 

SC 

28.    

29.    


