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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 460 

 

til blokrådsmødet tirsdag den 7. maj 2013 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 4. april 2013 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 

 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Valg af reservehold til  

Farum Fjernvarmes generalforsamling (s 13) 

 b. Fældning af træ (s 14) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 460 
 

Side Indhold 

 3 Kom til møde og lær dit nye boligområde at kende 
 4 Kold marts tærede på overskud 

 5 Lovende resultater af PCB-målinger gi'r håb 
 5 Vandprisen op – og ned – og lidt op igen … men mest ned 
 6 Flytning – oprydning – affald 
 8 Tilbud om dette og hint … du kan osse blive heks 
 9 Det første af månedens digte 
 10 De får godt nok travlt! 

 11 Det andet af månedens digte 
 12 Fine forhold for folk og fugle i Farum Midtpunkt 
 13 Blokrådssager 
 13 Der er stadig lidt at stå imod med 

 14 Halvanden million er da osse en slags penge 
 15 Referat af Blokrådsmødet 4. april 2013 

 19 … og så lige et digt at slutte af med 
 20 Praktiske oplysninger 
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VELKOMSTMØDE FOR 

NYE BEBOERE 

Af: Inga, BR-sekretariatet 

 

Vi har hermed fornøjelsen at invitere til velkomstmøde for nye beboere 

 

onsdag den 29. maj 2013, kl. 19. 

 

På mødet fortælles om Furesø Boligselskab, blokråd og husmøder, 
blokrådets sekretariat, udvalg og følgegrupper,  
om hvordan du får indflydelse på hvad huslejekronerne bruges til,  
og om driften og hvad den gør for os og hjælper os med. 

Velkomstmøderne afholdes i 

Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15 

 

Kom og mød dine naboer og andre beboere i Farum Midtpunkt. 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i marts var på 2.862 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for marts var på 2.746 MWh 

Merforbruget var således på  116 MWh 
 
Merforbruget udgør ca. 4 % i forhold 
til månedens budget. 

Temperaturmæssigt var marts må-
ned imidlertid meget koldere end 

”normal-måneden”. Hele 525 grad-
dage kunne vi tælle, hvor ”norma-
len” har 444 graddage. Så er der ik-

ke noget at sige til, at vi ikke kunne 
holde budgettet.  
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Forbrug 2012 – 2013 

Forventet Aktuelt 2011-12 

Vurdering af seneste måned: 
Marts var rigtig kold! 
Derfor brugte vi 4% mere fjernvarme 
end budgetteret. 
Tager vi højde for den kolde måned, 
ligger vi 8% under budgettet. 
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PCB-renoveringen 
Af Bente Heltberg, KAB 

Resultaterne er meget lovende, og 
de er nu sendt til Furesø Kommune. 
Der forventes svar med udgangen af 
april måned. 

Så snart forholdene i nogle af boli-

gerne i blok 46 lignede almindelig 
brug af en bolig, blev der taget luft-
prøver. Boligerne var reetablerede 

med nye gulve, nye køkkener og 
nymalede vægge og lofter. Der var 
omkring 20° C varmt, ventilations-

anlægget var i drift, og der var trafik 
ind og ud af boligen. 

Resultaterne af luftprøverne viser, 
at der nu er et meget lavt indhold af 
PCB i indeklimaet, ja faktisk så lavt, 
at Sundhedsstyrelsen ikke kræver 

nogen tiltag. Værdierne af de sidste 

målinger er fra 65 ng/m3 til 147 
ng/m3 – altså langt fra Sundheds-
styrelsens aktionsværdi på 300 
ng/m3. 

Målingerne vurderes at være repræ-

sentative for hele blokken, fordi re-
noveringsarbejdet er udført på 
samme måde, og der er udført 
samme grundige tilsyn under hele 

projektet. Derfor forventes lignende 
resultater i hele blokken. 

Der vil blive taget flere prøver mens 
blok 46 færdiggøres. Der vil også i 
det første år efter indflytning blive 
fulgt nøje med målinger hver tredje 
måned, og derefter årligt i op til 5 år 
efter renoveringen. Alt sammen for 
at dokumentere og sikre at PCB 

indholdet er under aktionsværdier-

ne. Samlet forventes koncentratio-
nen af PCB i indeklimaet at aftage 
stille og roligt, som det er set i måle-
serien fra pilotforsøgene, hvor der er 
en klar faldende tendens. 

Tidsplan 

Der er ikke aftalt endelig aflevering, 
men vi forventer, at det falder på 
plads inden for kort tid. De berørte 
familier der vil tilbage til blok 46, 

bliver kontaktet direkte.  

ENERGIHJØRNET 
Først den ene vej 
… og så den anden vej 
og tju og tju og … 

… Vi kender sangen. De kan sikkert og-
så synge med, dem der bidrager til pris-
sætningen af vores vand: Furesø Vand-
forsyning, Furesø Spildevand og Staten. 

Det er ikke let at følge med, når hele 3 
instanser prissætter.  

Derfor er det også forbigået vores op-
mærksomhed, at Furesø Spildevand har 
hævet afledningsafgiften med 15 øre pr. 
m3 i 2012.  

Nu ved vi, at de har sat den ned igen 
med kr. 1,34 pr. m3 i 2013. 

Til gengæld har Staten hævet vandskat-
ten med 29 øre pr. m3. 

Resultatet kan vi se på Furesø Vandfor-
synings hjemmeside, hvor vi finder pris-
dannelsen: 

 2013   2012 
 kr./m3 kr./m3 
Vandafgift 4,50 4,50 
Vandskat 5,46 5,23 
Vandbeskyttelse 0,67 0,67 
Afledningsafgift 35,60 36,67 
Moms 11,56 11,77 
I alt 57,79 58,84 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Hvem ta’r skraldet? 
Af Berit, 141E 

Efter næsten 36 år i samme bolig i 
blok 12 er vi – Morten og jeg – blevet 
genhuset andetsteds i Farum Midt-
punkt i en dejlig, nyistandsat lejlig-
hed. Flytningen er gået forrygende 

godt i tæt samarbejde med det pro-
fessionelle flyttefirma, Jonas & Co., 
som Jenny og Trine fra genhusnin-
gen har entreret med. 

Men inden flytningen skulle vi lige 
rydde op og kassere en masse ting, 

som vi ikke skulle have med til den 
nye bolig. Og når man har boet så 
mange år i samme lejlighed og sam-
tidig ikke er ret god til at rydde op 
og smide ud (det kunne jo være man 

på et eller andet tidspunkt fik brug 
for lige netop denne her ting eller 

dette her stykke papir), så er der 
godt nok meget at komme igennem i 
en 129 m2 lejlighed! – Det blev til 
rigtig mange ture ned til papircon-

taineren (den nærmeste – der var 
næsten tom da vi begydte – blev 
fyldt til bristepunktet, og den næste 
fik også en pæn portion) og desuden 
flere ture til containerne til hen-
holdsvis pap og småt brændbart. 

Og her er det så vores forundring 
sætter ind: første gang vi kom ned 
til containerne ved vendepladsen for 
enden af Paltholmterrasserne, var 
en enkelt papkasse eller to (fra en 
anden beboer) kommet i den forker-

te container. De var heldigvis nem-
me at fiske op og lægge i papcontai-
neren. Men næste gang var adskilli-
ge store papkasser forkert placeret – 

og vores store halmkrans til at lave 
adventskrans af var blevet fisket op 

af ”småt brændbart” og smidt i 
”pap”. Øhh … hvorfor dog det? 

De halvtømte pizzabakker der øjen-
synligt var smidt ud fra en lejlighed 
ned i en af friarealernes buske, op-
gav vi at få fat i og smide i molok’en. 

Det er virkelig mærkeligt, at affald 

placeres forkert, for selv om Palt-
holmterrassernes ”småt brændbart” 
container ikke er forsynet med et 
skilt som angiver dette, så står der i 

hvert fald meget tydeligt ”PAP” på 
den anden. Så det er jo ikke så 

svært at regne ud, vel? 

I samme boldgade er de større efter-
ladte effekter: borde, stole, sofaer, 
senge, tæpper, sko, tøj, sække med 
blandet affald, som i bedste fald var 

stillet ved siden af de store contai-
nere – i værste fald i P-niveau lige 
neden for trappen eller på repos’en 

ovenfor … eller endda i indre gang-
strøg. Ikke at der var så mange af 

den slags i blok 12, men jeg ved fra 
”sædvanligvis velinformeret kilde” 
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som journalisterne siger, at gård-
manden den 2. april igen-igen brug-

te adskillige timer på at køre stort 

affald over på genbrugsstationen, 
som ellers ligger så tæt ved Farum 
Midtpunkt at det ikke skulle være 
vanvittig svært for beboerne selv at 
transportere det derover. 

Denne ekstra indsats fra gårdman-

dens side kommer så oven i den i 
forvejen urimelige opgave med at 

samle husholdningsaffald op fra 
jorden omkring Molok’erne og smide 
det op i Molok’erne og at køre andet 

affald fra repos’er ved vindeltrapper, 
fra P-dækket og fra området om-
kring Molok’erne de maksimalt 175 
meter ned til de dertil indrettede 
containere for enden af hver stam-
vej. 

Et af problemerne er, at mange be-

boere tror – og endda videregiver 
denne opfattelse til nye beboere – at 
det er korrekt adfærd at placere sit 
storskrald neden for vindeltrappen, 

på repos’en ovenfor eller sågar lige 
uden for deres egen hoveddør. Men 
sådan er det ikke! 

Det er slet ikke meningen, at vores 
gårdmænd skal bruge tid på den 

slags opgaver. Det er vores eget an-

svar at skille os af med vores affald 
og placere det de rigtige steder. Og vi 
har rigtig gode muligheder for at gø-
re det. Vi har – ud over Molok’erne 

til husholdningsaffald – ikke mindre 
end fire forskellige slags containere 
inden for under 100 meters afstand 
samt en velfungerende kommunal 
genbrugsstation lige i nærheden, så 
vi er faktisk temmelig forkælede. 

De gårdmandstimer, der hver eneste 
dag bruges på oprydning efter visse 
beboeres sløseri og ligegyldighed, 

kunne bruges meget bedre på ud-
bedringer, reparationer og almen 

forskønnelse af vores fælles, dejlige 
boligområde. 

At gårdmændene så alligevel påta-
ger sig ansvaret for at fjerne vores 
efterladenskaber, skal vi bare være 
glade og taknemmelige for. Prøv lige 
at forestille dig hvordan her ville se 
ud, hvis de ikke gjorde det! Hvis de 

lod – selvfølgelig ikke din, men din 

nabos – efterladte stol med det 
knækkede ben, og den ødelagte 
bordplade, og den adskilte seng, og 
den afdankede madras blive stående 
hvor de var blevet efterladt … 

Dermed være ikke sagt, at du er 
ladt i stikken hvis du skal skille dig 
af med et eller andet, som du ikke 
selv magter at slæbe ned til contai-
neren eller over på genbrugsstatio-

nen. På ejendomskontoret kan du 

låne en trækvogn, his du skal 
transportere noget stort eller tungt, 
og ellers kan en opringning til vores 
”bløde gårdmand” skaffe dig den 
nødvendige hjælp. 

STOP PRESS 

Ved redaktionens slutning (23. 
april) oplyser ejendomsfunktionæ-

rer, at rigtig mange fraflyttere fra 
blok 12 i de sidste hektiske dage 
har smidt deres efterladenskaber 

ved foden af den nærmeste vindel-
trappe og på repos’en ovenfor, og at 
ejendomsfunktionærerne har brugt 
mange timer på at rydde op efter 
dem. 

Det forlyder endvidere, at i de tilfæl-

de hvor det har været muligt at 

identificere ”synderne”, og hvor de-
res nye adresse er kendt, vil de 
modtage en regning for ejendoms-
funktionærernes ekstra arbejde.  
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NYT FRA BR-FU, UDVALG & EJK 

ENDELIG FORÅR 

Bistrup Planteskole tilbyder alle beboere i Farum Midtpunkt 20 % rabat på 
køb af planter til udplantning i plantekasser. Husk sygesikringskort eller lig-
nende som dokumentation for, at du bor i Farum Midtpunkt.  

MIDDEL MOD FLISEPEST KAN  

KØBES PÅ EJENDOMSKONTORET 

Ecostyle Algefri er et giftfrit algemiddel, som kan rense de 

hvide pletter på terrasserne. Det kan købes i byggemar-
keder eller på Ejendomskontoret og koster ca. 125,- kr. 
for 1 liter. 
 

SANKT HANS FESTEN 2013 

BR-sekretariatet vil gerne i kontakt med beboere, der vil 

give en hånd med til den praktiske del af arrangement – 
og helst beboere, som er indstillet på, at der også skal 
ryddes op ved 1-tiden om natten. 

 Tilmeld dig på telefon 4495 4887 eller send en mail til 
blokraad@farum-midtpunkt.dk. 

 

GRATIS RÅDGIVNING  

Rod i rudekuverterne – bagud med huslejen – eller mange gældsposter? 
Har du brug for råd og vejledning om din samlede økonomi? 
 Den første torsdag i hver måned sidder Ulla Borvang i Servicecentralen mel-
lem kl. 14 og 18, klar til sammen med dig at skabe overblik over din økonomi 

og forhåbentlig finde holdbare løsninger.  

 Har du ikke mulighed for at møde op torsdag eftermiddag, kan du bestille 
tid på telefon 2118 04 76  

AFFALD 

Har du affald – ud over hvad der kan kommes i vores køkkenaffaldscontainere 
eller genbrugscontainerne til glas, papir og pap? For eksempel jord, lerkruk-
ker, plastic-urtepotter, afklippede grene, opgravede buske/træer, elektronik, 

sofaer og lignende – henvises du til at benytte Genbrugspladsen på Gammel-
gårdsvej. 

 Genbrugspladsen er åben for kommunens borgere på alle ugens dage i tids-
rummet 10-18. Og måske møder du på Genbrugspladsen naboer, familiemed-
lemmer, venner og bekendte? Så, gå ikke glip af et smil og en venlig bemærk-
ning – sorter og aflever fremover dit affald på Genbrugspladsen. 
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ET ØJE PÅ HVER FINGER 
 
Sidder en forårsdag i solen 
mellem blomstrende forsythiabuske 
på en af bænkene på den runde plads 
oven for Sydtrappen. 
Har et øje på hver finger, 
og i pupillerne spejler sig 
en Rustenborg mosaik.  
Mod en klar blå himmel 
en næsten skeletagtig gammel 
pakistansk kvinde i gråhvide gevandter 
og et mærkelig udslukt udtryk i øjnene. 
På pladsens flisebelægning 
med grøngult ukrudt 
tre unge vilde drenges 
nye træningssko. 
Mod de rustrøde cortenplader 
et par balloner flagrende op 
fra en barnevogn 
med en lille lyskrøllet unge, 
der tygger på en gulerod. 
En blå rollator med en overvægtig beboer 
foran Genbrugsens rodede møbeludsalg. 
Et par bajere i hænderne på 
to håndværkere i røde overalls. 
En sort rottweiler holdt i stram snor 
af en flot tatoveret bar arm 
snuser ind mellem forsythiabuskene. 
En stor farverig plasticpose 
med billeder af sultende afrikanske børn 
i hånden på en midaldrende kinesisk dame. 
En rød racercykel med et snurrende hjul, 
der stopper op med sin lette 
karseklippede ejers underkrop. 
To par kulørte sandaler 
og nøgne brune ben 
på to unge afrikanske piger. 
En række børnehavebørn 
i spraglede overalls 
på vej ned ad Sydtrappen. 
Og så en hvid scooter i høj fart 
op ad Veststrøgets bakke, 
så de forbipasserende må springe for livet, 
og øjnene er ved at trille ned 
fra mine fingre. 

annelise, 2 c 
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET 

 

DET LAVER VI I MAJ MÅNED: 

 Ombytning af låsebrikker for blok 26-31-32-33 

 Beskæring langs stierne 

 Beskæring af blommer og kirsebær 

 Græsslåningen starter 

 Ukrudtsbrænding 

 Lugning langs stier 

 Beskæring af Spiræa 

 Sommerfuglehaven beplantes 

 1 års eftersyn på nye lavtage (tagene over A- og D-lejlighederne i terrasse-

husene). I den forbindelse vil der færdes folk på lavtagene 

 … Og så fjerner vi affald fra beboere, der ikke selv kan finde ud af det!! 
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ET VIDUNDERLIGT SYN 
 

Selv om det forsinkede forår 
nu omsider er kommet 
med grøn frodighed og blomstrende træer, 
er næsten alle de beboere jeg møder 
fulde af bekymringer. 
Først og fremmest på det personlige plan: 
En mor er bekymret for om hendes søn 
på grund af lærerkonflikten 
kan nå at komme hele pensummet igennem 
før den afsluttende 9.klasse eksamen. 
En totalt nedslidt tyrkisk mand 
er nervøs for at han ikke får tildelt 
en førtidspension. 
En pensionist har fået en kæmpe 
ekstra varmeregning, 
hun ikke har nogen mulighed 
for at betale. 
Et ægtepar der blev fyret for to år siden, 
fordi deres arbejdsplads flyttede 
til udlandet, 
kan ikke få deres sommerhus solgt. 
En 16-årig pige er bange for, 
at hendes elskede labradorhund 
skal aflives, 
fordi den har bidt en lille dreng overfladisk. 
En mand fra Balkan med krigstraumer 
skal skilles fordi han har været voldelig 
over for sin kone og børn 
og frygter han vil miste forældremyndigheden. 
En meget dygtig anlægsgartner på antabus 
har fået tilbagefald og er blevet fyret. 
Et pædagogægtepar har grebet 
deres 15-årige søn i at ta stoffer 
og frygter han er blevet afhængig. 
Og hertil kommer de mere overordnede 
bekymringer:  
At den internationale økonomiske krise 
fortsætter. 
At borgerkrigen i Syrien breder sig 
til andre lande i regionen. 
At Al Quaida tar over i Afghanistan, 
når de allierede trækker deres tropper 
ud af landet. 
At den nordkoreanske diktator Kim Jung Un 
gør alvor af sine trusler 
om at sende atommissiler mod USA. 

At klimaforandringerne vil udløse 
stadig større naturkatastrofer. 
Og endelig at jorden snart vil blive 
kvalt af forurening. 
Men på de dage hvor jeg synes 
folks bekymringer tar overhånd, 
og jeg frygter de vil gøre dem syge, 
griber jeg mig selv i at ønske, 
at alle de bekymrede beboere 
kunne beslutte sig til 
på en given dag og klokkeslet, 
f.eks. den 10.maj kl. 20 at mødes 
på Stenalderpladsen. 
Og med en meget dyb udånding 
slippe deres bekymringer løs. 
Så ville alle der tror blot en lille smule 
på magi, 
opleve at efterhånden som bekymringerne 
stiger til vejrs, 
forvandles de til en kæmpe sværm 
af farvestrålende sommerfugle, 
der står stille i luften over Midtpunktet. 
Og hvis der blir behov for det, 
kan vi mødes igen samme tid og sted 
om en måned eller tre. 

annelise, 2 c  
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To af gartnerne og en af drengene fra 
lommepengeprojektet bygger højhus 
til fuglene (Foto: Hans – juni 2009) 
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BR-sag 460.a: Valg af reservehold 

til Farum Fjernvarmes generalfor-

samling 

Forslagsstiller: John Ehrbahn, sekre-
tær for De almene Boligorganisatio-

ners Fjernvarmeudvalg i Farum 

På den årlige generalforsamling i 
Farum Fjernvarmeværk – der er an-
nonceret til at finde sted torsdag 
den 26. september 2013 – har de 
almene boligorganisationer i Farum 

20 stemmer. Det samme har de pri-
vate andelshavere – alle parcelhus-
ejerne. 

Tidligere havde hver enkelt parcel-
husejer én stemme, og f.eks. Farum 

Midtpunkt havde også én stemme. 

Det gjorde det vanskeligt at opnå en 
retfærdig fordeling af visse af de ud-
gifter, der er forbundet med fjern-
varmeværket, f.eks. ledningstabet. 

Farum Midtpunkt betalte i årevis 
næsten halvdelen af Farum Fjern-

varmeværks ledningstab, selvom vi 

kun var årsag til en lille del heraf. 
Men det var ikke til at få lavet om 
på grund af magtfordelingen på ge-
neralforsamlingen. 

Efter årelange kampe er loven nu 
blevet sådan, at stemmefordelingen 

skal være retfærdig, og for ikke at 
blive løbet over ende igen er det 
selvfølgelig vigtigt, at de almene bo-
ligselskabet møder med de 20 

stemmer, de har ret til. 

Men hvert år glemmer nogle af de 

almene boligselskaber at sende 
stemmeberettigede, hvorfor vi træ-

der til og stiller med et reservehold, 
så vi sikrer boligselskabernes 20 
stemmer. 

Blokrådet bedes derfor – i lighed 
med de foregående år – vælge et re-

servehold til at supplere op med i 

nødstilfælde. 

Følgende foreslås til reserveholdet: 
Kirsten/34F 
Niels/112E 
Berit/141E 

Christian/149D 
Michael/290E 
Karen/63D 

VARMEØKONOMI 
Status pr. 31. marts 2013: 

Variabel fjernv. kr. 16.653.988,- 
Aconto rådighed kr. 17.490.343,- 
Overskud kr. 836.355,- 

Så skete det igen! 

For anden gang i dette regnskabsår 
har vi et månedsforbrug, der er større 
end budgetteret. 
Første gang var i oktober måned, og 
nu skete det for marts måned. 

… Men det var også en kold marts 
måned! 

Heldigvis havde vi penge i sparebøs-
sen, til at stå imod med, og vi har 
stadigt ca. kr. 836.000,- tilbage, så 
året skal nok ende fornuftigt. 

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

Ingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger ovennævnte reser-
vehold til årets generalforsamling i 
Farum Fjernvarmeværk. 

BR-sag 460.b: Fældning af træ 

Forslagsstiller: Lise Nordin/167B 

 
 
Jeg bor i en et-værelses lejlighed ud 
mod volden og har en altan på 12 
kvadratmeter. Der er blandt megen 
anden beplantning udenfor altanen 
et stort træ, der betyder, at solen 

ikke kan nå ned på altanen, når der 
er blade på træet, ligesom udsigten 
fra min lejlighed er stærkt reduce-
ret. Dette nedsætter min livskvalitet 
uendelig meget, og jeg beder derfor 
om at få det pågældende træ fældet. 

 
Jeg holder meget af naturen, men i 
dette tilfælde mener jeg, at menne-
sket må prioriteres frem for et træ, 
der dagligt for mig fjerner solen, ud-

sigten og en del af livsglæden. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. Udgiften er indeholdt i ejen-
dommens ordinære driftsomkost-
ninger. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager at træet fjernes, 

jf. ovenstående redegørelse. 

 

 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. marts 2013: 
Juni 06 – mar. 07: (ref.) 178.136 m3 
Juni 11 – marts 12: 124.332 m3 

Juni 12 – marts 13:   115.182 m3 

Besparelse marts måned 
i år i forhold til marts 
måned sidste år:  ca. 2 % 
Besparelse i forhold til  
10 måneders perioden  
sidste år:  ca. 7,4 % 
Besparelse i forhold til 
referenceåret:  ca. 35 % 

Vi vurderer den reelle besparelse i 
forhold til referenceåret til at være ca. 
20 % - point mindre, da en del af be-
sparelsen skyldes de p.t. mange 
tomme lejligheder i Birkhøjterrasser-
ne og i blok 12 og 13. 

Tages der højde for det, kan årets 
besparelse i forhold til referenceåret 
gøres op til ca. kr. 1.575.000,-. 

Én m3 vand koster kr. 57,79.   

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 459 4. april 2013 
 

1. Godkendelse af dirigent (Christian/BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra marts 2013 (Godk. u/bemærkn.) 

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

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

a. Valg til Økonomiudvalget (17/0/1) 
b. Plantekasser i lærk – annullering af BR-sag 449.b (17/1/0) 

c. Leje skal afspejle det lejede og det lejedes faciliteter (Trukket af BR-
FU) 

d. sag d (0/0/0) 
e. sag e (0/0/0) 

f. sag f (0/0/0) 
g. sag g (0/0/0) 
h. sag h (0/0/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 
A Bjarne 205G  
 Hans 222F  

 Gerd 206G  
B Leif 12G  

11 Steffen 31C  
15 Hans 71D  
16 Kurt 84F  

 Erik 80F  
21 Niels 112E  

Blok Navn Adr. Telefon 
24 Thomas 143F  
 Tobias 143E  

25 Christian 149D  
26 Bente 168D  

 Jakob 161B  
31 Kathe 230A  
 Peter 232A  

33 Dorthe 255D  
 Vibeke 260A  

Gæster: 

Karl og Rune 

 

1. Godkendelse af dirigent 

Christian/BR-FU blev godkendt som 
dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

BR-FU indstiller, at BR-sag 459.c ud-
går. Christian BR-FU forklarede, at 
sagens økonomiske konsekvenser ik-
ke var anført, og at BR-FU i sådanne 

tilfælde kunne afvise sagen: jf. 
Blokrådets forretningsorden § 6. 

Debat: Mogens/158B – sagde, at der 
ikke er udgifter til sagen, hvis valua-

ren udgår – og det har han også efter-
følgende meddelt BR-sekr. 

Tobias/143E – sagde, at der er synli-
ge udgifter forbundet med sagen. 
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Bjarne/BR-FU – bemærkede, at hvis 
man trækker ”valuaren” ud er der in-
gen sag. 

Gerd/FURBO – sagde, at rækkefølgen 
er forkert: Proceduren er, at lejefast-
sættelsen starter i organisationsbe-

styrelsen, hvorfra man sender den 
videre i systemet. 

Hvad angår BR-sag 459.b – er der en 
fejl i sagsbeskrivelsen, fortsatte Gerd: 

det fremgår ikke, at Blokrådet tidlige-
re har vedtaget, at også de ”mindre 
boliger” er berettiget til plantekasser - 
hvis beboeren ønsker dem opsat, Me-

re herom i senere i referatet. 

Herefter blev dagsordenen godkendt 
uden yderligere bemærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra marts 2013 

Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster, bortset fra Karl og Ru-
ne. På sidste BR møde fik de blokrå-

dets accept til at optage og filme et 
BR-møde med henblik på at sam-
menklippe materialet til eksempelvis 

en ”podwalk”. 

Debat: Ingen indsigelser. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 
og Ejendomskontoret 

Blok 11 til BR-FU 1. juni 2013 

Husmødet i blok 11 bedes snarest 
muligt give besked til BR-
sekretariatet om blokken stiller med 

et BR-FU medlem. 

Åbent hus – lørdag den 4. maj 2013 

Furesø Boligselskab og KAB er sam-

men med beboerdemokraterne og 

”fremviserne” i Farum Midtpunkt med 
flere værter for Åbent hus arrange-
ment i Farum Midtpunkt.  

Sted: Servicecentralen – Paltholmter-
rasserne 15 mellem kl. 10-15 

Tak til ildsjælene 

En af Farum Midtpunkts fremvisere 
har i perioden 8. januar – 26. marts 
2013 ført logbog over sine fremvis-
ninger. 

Aftalt: 26 fremvisninger hvoraf 2 
udeblev. 

Tilsagn: 8 tilsagn omkring en kon-
kret bolig. 

Vurdering af boligerne/Farum 
Midtpunkt: alle gav udtryk for at de 
var fra positive til meget positive. 

Stor, stor tak til de frivillige fremvise-
re – de har virkelig fået sat skub i ud-
lejningen af de store boliger i Farum 
Midtpunkt. 

Sankt-Hans festen 2013 

Traditionen for at Farum Midtpunkt 
har bål og musik den 23. juni – er 
lige så lang som bebyggelsen historie, 

men ingen fest uden festudvalg og 
frivillig arbejdskraft. I skrivende 
stund har vi ingen af delene. 

 Kort sagt: Sankt Hans festens gen-
nemførelse forudsætter at mindst 6 
personer melder sig til at give en 
hånd med. 

Tilmelding inden 1. maj via BR-
sekretariatet på telefon 4495 4887 
eller ved at maile til blokraad@farum-
midtpunkt.dk 

Debat: Gerd/206G, Hans/222F, Be-
rit/44D og vist nok også Kirsten/34F 
tilbød at være med i ”festudvalget”. 

Tak til dem – de har været med på 
holdet i mange år. 
 OBS! Der mangler stadig frivillige. 
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Ulovligt ophold i  
blokkenes indre gangstrøg 

Desværre har de meget kolde vinter-

måneder medført, at især blok 11, 12, 
13 og vestblok A & C har været plaget 
af uvedkommende ophold af unge, 

som har tiltusket sig adgang til blok-
kene. Nogle er blevet lukket ind ved 
at nedkime tilfældige husstande via 
dørtelefonianlægget, hvorefter de har 

lukket kammeraterne ind. Andre er 
smuttet ind sammen med folk med 
lovligt ærinde i blokken, og så er der 
de få som har misbrugt ”nøglebrik-

ker” udleveret til eksempelvis forbru-
gerkontaktomdelere. 
 Blokkenes indre gangstrøg er privat 

område og politiet har mulighed for 
ved patruljering at udstede tilkende-
givelser til personer uden lovligt 
ærinde i den pågældende blok. 

 Herfra kan vi kun opfordre beboer-
ne til ikke at lukke uvedkommende 
ind i blokkene samt fjerne ting der er 
sat i klemme i dørene. Vi imødeser 

også gerne flere tilkendegivelser fra 
politiets hånd – for det er smadderir-
riterende at vores boområder skal 

være varmestue for storrygende unge 
mennesker uden lovligt ærinde i Fa-
rum Midtpunkt. 

Debat: Indlæg fra BR-repræsentanter 

fra blok 15, 16, 31 og 33 dokumente-
rede, at det er på tide at Politiet får 
bødeblokken frem. ETB-enheden har 
i den henseende været meget påhol-

dende. Flere beboere har kontaktet 
politiet og erfaringerne herfra var 
blandet: fra tilfredshed med SSP til 

klage over NJS, hvor vedkommende 
fik at vide, at FM kørte man ikke ud 
til. Beboeren har indgivet skriftlig 
klage til Politidirektøren/NJS.  

Michael/290E – fortalte, at i blok 36 
er et netværk af beboere, som mødes 
nede på gangen, når der er konstate-

ret ”uvedkommende” sammenrend af 
unge.  

Dorthe/blok 33 -  efter en masse 
uvedkommende opkald – har vi valgt, 
at sætte dørtelefonen på lydløs om 

natten. 

Gerd/206G – anbefalede beboere, der 
er generet af unge der hænger ud på 

gangstrøgene mv. at kontakte Furesø 
Boligselskabs forebyggelseskonsulent 
Michael Madsen. 

Rygeforbuddet på ”indre gangstrøg” 

bør markeres med en mere iøjnefal-
dende skiltning end den nuværende, 
mente flere af blokrødderne. Det gør 
det heller ikke nemmere at argumen-

tere for overholdelse af rygeforbuddet, 
når de små labels er fjernet – hvad de 
angiveligt er i flere blokke i Paltholm-

terrasserne. 

Blok 12 og 13 

Palle/EJK. – orienterede kort om sta-
tus for blok 12 og 13: når alle bebo-

erne er genhuset/flyttet, aflåses 
blokkene, dørstationerne demonteres 
mv., og der opsættes ”Adgang for-
budt” skilte. 

4.c Andre udvalg 

Bolignetudvalget 

2. del af projekt opgradering af bolig-

nettet foregår den 9. – 10. april 2013,  
mens arbejdet pågår vil der være 
driftsforstyrrelser. 

Debat: 

Kirsten/34F – bemærkede, at det er 
en fejl at annoncere med at ”Senior-
klubben i Farum Midtpunkt er for 
alle over 50 år bosat i Furesø kom-

mune”, jf. MP 459, side 13. 

Gerd/206G – Seniorklubben er for-
beholdt beboere i Furesø Boligsel-

skab. 

Bjarne & Christian/BR-FU – BR-FU 
er i dialog med alle klubber i FM med 
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henblik på, at få et overblik over loka-
lebehov, aktiviteternes omfang med 
mere. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 459.a:  
Valg til Økonomiudvalget 

Sagen gik direkte til afstemning. 

Afstemning: 

Vedtaget: 17 for/0 imod og 1 undlod 
at stemme. 

BR-sag 459.b: Plantekasser i lærk 
– annullering af BR-sag 449.b 

Under debatten blev spurgt ind til 
udbuddet: størrelsen på kasserne, 
levetid og økonomien/Costbenefit-
analyse osv. Hans/FAU, forklarede 

sagens sammenhæng, herunder hvor-
for det var nødvendigt at sende plan-
tekasserne i EU-udbud.  
 Under debatten blev også fremhæ-

vet, at vi skal bruge et stort antal 
kasser meget snart, og at der er tale 
om en udgift på et betragteligt beløb 

(er budgetsat). De nuværende plante-
kasser er i så dårlig stand, at de ikke 
kan flyttes, hvad de fleste meget snart 
skal, eftersom udbedringen af lavta-

gene fordrer, at der lægges tagdug ind 
under den afskærmning som (den 
overliggende boligs) plantekasser er 
placeret ovenpå. 

 Debatten udmundede i en præcise-
ring – ved Gerd/206G – om at BR-
beslutninger står til troende, indtil 

andet vedtages. Det er angiveligt tidli-
gere vedtaget i blokrådet, at alle FM-
boliger har ret til x-antal plantekas-
ser. Plantekasser er altså ikke forbe-

holdt de store FM-boliger. 

Ref. bemærkning: Ved BR-sag 275 
(august 1996) vedtog blokrådet, at 

interesserede beboere i 1-rums boli-
ger har ret til 2 plantekasser, jf. ref. 
bragt i MP 276, side 38. Samme ord-
ning blev ved BR-sag 276.a vedtaget 

for boligerne i vestblokkene, jf. ref. 
bragt i MP 277, side 31-33. 

Afstemning: 

Vedtaget: 17 for, 1 imod og 0 undlod 

at stemme. 

BR-sag 459.c: Leje skal afspejle 
det lejede og det lejedes faciliteter 

Udgik 

6. Eventuelt 

BR-sekretariatet har modtaget flg. 
kommentarer fra Mogens/ 158B: 

MP 459 side 8. Naboorientering – 

plejecenter og familieboliger. 
Ændringer af arkitekturen i Farum 
Midtpunkt bør kun ske, såfremt æn-
dringer foretages for alle blokke, så 

bebyggelsens arkitektur fremstår 
ensartet. 
 Set i lyset af den omsorg der hidtil 
er fremført for bevarelse af bebyggel-

sens særpræg, herunder forslag om 
fredning af den udvendige arkitektur, 
undrer det, at forslaget synes fremsat 

af FM beboere. Hvor er de beboere der 
har udtrykt ønske om fredning af be-
byggelsens særegne arkitektur. 

Såfremt forslaget ikke er at betragte 

som en aprilsnar, bør Blokrådet på-
lægge BR-FU at gøre indsigelser mod 
de foreslåede ændringer i bebyggel-
sens arkitektur. Alternativt, at æn-

dringer sker i hele bebyggelsen. 
 Nylige forslag om ombygninger til 
andre boligtyper i Vestblokke blev jo 

netop mødt med krav om, at i givet 
fald skulle ændring ske så FMs arki-
tektur fastholdes som en helhed. 

Debat: Berit og Gerd/ Miljøfølgegrup-

pen forklarede, at der i denne sag er 
mange hensyn at tage. Men de byg-
ningsmæssige ændringer – der har 
været nødvendige for at skabe attrak-

tive plejeboliger– mente de, harmone-
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rede godt med FM-terrassehusarki-
tekturen. 

Hvad angår nabohøring er forvaltnin-

gen forpligtet til, at sende enhver æn-
dring i forhold til lokalplansbestem-
melserne i nabohøring. Det gjorde 

man også i forbindelse med bolig-
sammenlægningen af ”togvognen” 
med nabo-ungdomsboligen i vestblok 
A. 

Ref. bemærkning: Det fysiske udtryk 
er nu synligt fra Frederiksborgvej – 
prøveboligen er beliggende på 1. sal 

ved ”busstoppestedet”/tæt på ind-
kørslen til Bybækterrasserne. 

Lejefastsættelse store ctr små boli-
ger 

Ved debat om lejefastsættelse store 
ctr små boliger ved Blokrådsmøde 3. 
marts nævnte jeg, at reducering af 
leje for store boliger var som følge af 

udlejningsproblemer slut 80'erne. 
Hertil kommenterede Steffen/28 B, at 
reducering af leje slut 80'erne, skete 

for alle boligtyper. Dette er ikke kor-
rekt. 

I skrivelse af 26/10-2011 som svar 
på påpegning af problematikken, be-

kræfter Stig Bykilde, KAB, at store 
boliger tilbage i 80'erne fik nedsat 
huslejen som følge af udlejningspro-

blemer. Citat: "... denne beslutning, 
som er godkendt i Blokrådet, Furesø 
Boligselskab samt Kommunen, fører 
uvægerligt til, at de øvrige boligers 

kvadratmeterleje hæves til et niveau, 
der kan dække det tekniske lejetab, 
der opstår, når lejen i de store boliger 
nedsættes". Citat slut. Ord der også 

tilbageviser øvrige fremførte argumen-
ter som årsag til de betydelige forskel-
le i leje af store ctr små boliger. 

 Nævnte skrivelse fra KAB er sendt 
cc Gerd Karlsen, Hans Laustsen og 
BR-FU der vil kunne bekræfte oven-
stående. 

Bente/168D – sluttede mødet ved at 
spørge til ”Fuglekasser”: Har vi stadig 
på lager? 

Inga/BR-sekretariatet – Ja! Interesse-
rede beboere kan afhente 1-2 stk. re-
dekasser i BR-sekretariatets åbnings-

tid. 

Ref. bemærkning: Fuglekasserne er 
sat sammen af unge tilknyttet ”lom-
mepengeprojektet”. 

 
 

MIN MUND LØBER LØBSK 
 
Der er dage, 
hvor min mund løber løbsk, 
og selv om jeg spæner efter den, 
er det næsten umuligt 
at indhente den. 
Hvis det endelig sker, 
bider den af mig, 
så jeg må slippe den 
på grund af smerte. 
Hvorefter munden spurter videre. 
Og i øvrigt er der næsten ingen grænser for, 
hvor den kan finde på at gemme sig. 
I en af de sorte knaster 
på birketræets hvide stamme. 
I trafiklysets grønne rudefelt. 
På kinden af en lille mørklødet dreng. 
Det bevirker at også mine øjne 
under anstrengelserne med at spotte den, 
er ved at trille ud af hodet på mig. 
Og næsen har jeg tabt en dag 
sammen med munden, 
før den løb løbsk. 
Så jeg er godt på vej til i perioder 
at blive ansigtsløs. 

annelise, 2.c. 
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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: blokraad@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. 23) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Karen 63D 2670 7718 14 
Christian 149D 2246 7304 25 
Michael 290E 4020 1840 36 
Bjarne 205G 2970 6861 A 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 13 01.06.13 – 31.05.14 
Blok 24 01.09.13 – 31.08.14 
Blok 35 01.03.14 – 28.02.15 
Blok 46 01.12.13 – 30.11.14 

Besked om medlemskab af BR-FU skal gives 
i god tid, da turen ellers skal gå videre til næ-
ste 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 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00
 

Vikar: 
Jørgen telefon: 3045 8027 

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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ETB I FARUM 

Nordsjællands Politi, Station Midt 
Betjeningstid:  hverdage kl. 8

00
 – 22

00
 

Telefon:   7234 5851 
Mail:   njs-etb@politi.dk 

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 er bebyggel-
sens interne infokanal. 
Henv.: BRs Sekretariat tlf.: 4495 4887. 

FOREBYGGELSESKONSULENT 

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

FORKORTELSER 

ABF 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 

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 

Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15 
Trine  telefon: 3066 9244 
   (indtal evt. besked) 
  mail: trt@kab-bolig.dk 

IT FOR @LLE 

Netcafé i Servicecentralen, Paltholmterr. 15 
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 onsdag i måneden kl. 19

00
 

i Seniorklubbens lokaler, Nygårdterr. 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) senior: 300,- kr. 
   junior (u. 16 år): 125,- kr. 
Formand: 
Karsten Jørgensen 267D, telefon 4495 8426. 

mailto:njs-etb@politi.dk
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Fiskeklubben 
Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontakt Jan Malmros telefon 2891 1184 

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. pr. kvt. 
   junior: 100,- kr. pr. kvt. 
Kontaktperson: Jeppe tlf.: 4499 2609 

Seniorklubben Farum Midtpunkt 
Nygårdterrasserne 215 
For alle borgere i Furesø Kommune over 50 år. 
Alle tirsdage kl. 13

00
 samt 

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14
00

 
Kontaktperson: 
Bjarne Stubbegaard tlf.: 4029 5595 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 

Åbningstider 
Mandag – fredag 09

00
 – 19

00
 

Lørdag – søndag: 10
00

 – 18
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 med tilfældige mellemrum. 
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes 
mandag – fredag kl. 17

30
. 

Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på 
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. 

Det må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer 
i parkeringsarealerne. 
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. 
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. 
Alle elevatorer aktiveres med nøglebrikken til 
egen blok. 
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: 315,- kr. 
Flytning  295,- kr. 

Grundpakke:  85,88 kr./md 
Mellempakke:  251,19 kr./md 
Fuldpakke:  350,11 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV 
Oprettelse:  gratis 
Portering af telefonnummer: 125,- 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 køk-
kengrej, komfur og 
opvaskemaskine. 

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 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« 460 OG 461 

MP 460 husstandsomdeles 30.04.13 

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

16.05.13 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 461, der udkommer 30.05.13. 

Overholdes afleveringsfristen ikke, 
kan Bladudvalget afvise stoffet. 
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail. 
Mail: blokraad@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, usb-stick eller cd. 

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 MAJ 2013 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2.    

3.    

4.    

5. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

6. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

7. BR-møde 19:30 SC 

8.    

9. Kr. Himmelfart   

10.    

11.    

12. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

13.    

14.    

15.    

16. Frist for MP 461 18:00 SC 

17.    

18.    

19. Pinsedag   

20. 2. pinsedag   

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

27.    

28.    

29.    

30. MP 461 Husstandsomdeles 

31.    


