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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 461 

 

til blokrådsmødet torsdag den 6. juni 2013 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 7. maj 2013 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster: 

Christian Fries, forretningsfører 
 b. Blokrådets Forretningsudvalg: 

Fremlæggelse af BR høringssvar til Lokalplan 113 
Diskussion af Bolignetudvalgets forslag til regler for brugen af bo-
lignettet og netikette 

 c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Godkendelse af Skema A til PCB renovering af blok 41-45 (s 13) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 461 
 

Side Indhold 

 4 Jeg er blevet mere opmærksom 
 5 Kom og oplev Farum Midtpunkts fugleliv 
 6 Er det mon heksen der mangler? 
 7 Denne aften mødes alle på Stenalderpladsen 
 8 Overraskende måling af varmeforbruget i april 
 9 Blok 46 snart klar til indflytning 

 10 Fæld med varsomhed 
 10 Ren lykke 
 11 Krydderurter – Varmemålere – Præmie 
 12 Måske var det dig? 

 13 Blokrådssager 
 15 Hvornår slår de pjalterne sammen? 

 16 Referat af Blokrådsmødet 7. maj 2013 
 20 Praktiske oplysninger 
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”Det er rart at se I hjælper” 
Af ”lommepengepigen” S (navnet er redaktionen bekendt) 

 

Til juni fylder jeg 15, og så er det 
desværre nok slut med at være med 
i lommepengeprojektet, selv om jeg 

gerne vil fortsætte. 

Jeg er eneste pige på holdet, men 
har hørt fra "gårdmændene" at end-
nu en pige er på vej ind i projektet. 

I lommepengeprojektet er vi opdelt i 
hold. Vi arbejder 2 eller 3 sammen 

med en gårdmand to timer om da-
gen en til to gange om ugen. 

Når vi starter får vi udleveret sik-
kerhedssko, som vi altid skal have 
på, når vi er på arbejde. Vi har også 
fået udleveret arbejdshandsker, dem 

har vi ikke altid på. Vi må ikke løfte 
på tunge ting eller bruge maskiner, 
og vi laver ikke det samme arbejde 

som gårdmændene. Jeg er vant til 
at arbejde ude, da jeg er vokset op 
på en gård, og jeg synes det er hyg-

geligt at være på arbejde sammen 
med gårdmændene. 

Første gang jeg hørte om lomme-
pengeprojektet var fra min mor, som 
havde hørt om det fra en af "gård-

mændene". Jeg sagde straks ja til at 
være med og er glad for mit fritids-
arbejde, selv om det har været hårdt 
at arbejde ude her i vinter, hvor vi 
dryssede salt på trapperne. 

På mit hold har vi ikke lavet fugle-

kasser, vi har malet bænke, ryddet 
terrasser for ukrudt i prøveboligerne 
og andre tomme boliger. I blokke 
hvor der er kommet snavs på væg-
gene, er vi med til at rense snavset 
væk med vand. Vi får ofte ros fra 

beboere der standser op og siger, 
"det er rart at se I hjælper". Det er 
dejligt at få ros. 

Jeg kan godt mærke, at jeg er blevet 
mere opmærksom på hvordan folk 
behandler tingene og hvad jeg selv 

gør. 
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Guidet fugletur i Farum Midtpunkt 
Af Hans, Friarealudvalget 

Torsdag den 13. juni 

 

 
Biolog Thomas Vikstrøm – fhv. Fa-
rum Midtpunktbeboer – vil guide os 
rundt i bebyggelsen for at se og lytte 
til vores fugle. 

Vi starter kl. 1900 ved Servicecen-

tralen, Paltholmterrasserne 15, og 

turen forventes at tage 1½ til 2 ti-
mer. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Turen er ikke velegnet for dårligt gå-

ende og medbragte køretøjer som 

rollatorer og barnevogne, da vi bl.a. 
skal op på voldområdet langs mo-
torvejen. Det er selvfølgelig heller 
ikke en god idé at tage hunden med. 

Afhængig af vejret på dagen – og da-
gene inden – kan der også være vådt 

og smattet, så tag fornuftigt tøj og 
fodtøj på. Medbring gerne en kik-
kert, hvis du har en. 
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 

VI PRØVER IGEN! – EFTERLYSNING AF FRIVILLIGE 

HÆNDER TIL SANKT HANS-FESTEN 2013 

BR-sekretariatet vil gerne i kontakt med beboere, der 
vil give en hånd med til den praktiske del af arrange-
ment. 
Tilmeld dig på telefon 4495 4887 (læg ikke besked på 
svareren) eller send en mail til blokraad@farum-

midtpunkt.dk. 

REGNSKABETS TIME NÆRMER SIG HASTIGT 

Så er det igen på de tider, hvor blokkenes 
underskriftberettigede skal aflevere blok-
regnskabet for perioden 01.07.12 - 30.06.13. 
 Regnskabet skal være underskrevet af 

blokkens to underskriftberettigede beboere 
og vedlægges et husmødereferat, hvoraf det 
fremgår at husmødet har godkendt regnska-
bet. 

Undgå at få lukket kontoen: 
Aflever blokregnskabet i Blokrådssekretaria-

tet inden den 6. august 2013. 

VALG TIL ØKONOMIUDVALGET 

I henhold til Blokrådets forretningsorden skal der vælges 3 med-
lemmer til Økonomiudvalget på blokrådsmødet i august. 
 Udvalgets opgave er at føre løbende kontrol med anvendelsen 

af Blokrådets dispositionskonto og at udarbejde budget og regn-

skab herfor i samråd med Blokrådets udvalg og personale. 
 Interesserede kandidater skal aflevere en blokrådssag om, at 
de stiller op, senest torsdag den 15. juli 2013 (afleveringsfrist til 
Midtpunktet 462) i Blokrådets postkasse – eller i en mail til 

blokraad@farum-midtpunkt.dk. 

FERIE I BR-SEKRETARIATET 

BR-FU og BR-sekretariatet holder sommerfe-
rielukket i perioden 1. juli - 29. juli 2013 
(dog vil Inga besvare mails, redigere BR-

sager med videre den 15, 16 & 17. juli). I fe-

rien vil personalet i ejendomskontorets for-
kontor – i begrænset omfang – være behjæl-
pelig med mindre kopieringsopgaver, besva-
relse af spørgsmål med mere. 
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Endnu en tradition 

Blokrådets 

SANKTHANSFEST 

 
Søndag den 23. juni kl. 1800 – 24 

på Stenalderpladsen 

1800 Festpladsen åbner med salg af livsnødvendige væsker  

2100 – 24 Levende musik og dans 

 

Bålet tændes kl. 22 

Alle beboere med familie og venner er velkomne!  

Efter aftale med brandvæsenet er der opsynspersonale til stede, og der efterslukkes. Der kan 

dog flyve gnister fra bålet. 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 

 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i april var på 1.663 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for april var på 1.748 MWh 

Besparelsen var således på   85 MWh 

 
Besparelsen udgør ca. 5 % i forhold 
til månedens budget. 

Selv om foråret var længe om at 
komme i gang, var april faktisk lidt 

mildere end ”normal-måneden”. Vi 

talte 300 graddage – 11 graddage 
under normalen. 

Graddagekorrigerer vi, reduceres 
månedens besparelse i forhold til 

budgettet dog til knap 3 %.  
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budgettet. 
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PCB-renoveringen 
Af Bente Heltberg, projektleder, KAB 

Tilladelse til indflytning i blok 46 

 

Furesø Kommune har nu givet tilla-
delse til genindflytning i blok 46. 
Renoveringsmetoderne har givet det 

ønskede resultat, og målingerne lig-
ger under Sundhedsstyrelsens akti-
onsværdier. Derfor kan boligerne 

igen bruges til deres formål.  

Det er aftalt med entreprenøren, at 
arbejdet i blok 46 vil være færdigt 

den 1. juli 2013. Genindflytning vil 
ske fra den 15. juli 2013.  

Renovering af resten  

af Birkhøjterrasserne 

Tilladelsen til indflytning i blok 46, 

betyder også, at der nu arbejdes 
med planlægning af renoveringen af 

de andre blokke i Birkhøjterrasser-
ne. Der er holdt møde med Lands-
byggefonden, hvor finansieringen 

blev aftalt. På den baggrund er der 
sendt en ansøgning til Furesø 
Kommune, som vi forventer vil blive 
behandlet i byrådet i juni måned. 
  

 

ENERGIHJØRNET 

Reduktion i fjernvarmepri-
sen er på vej! 

I lokalavisen har vi kunnet læse om 
en aftale imellem Farum Fjernvar-
me og Hillerød Forsyning, der stil-
ler en prisreduktion på ca. 10% i 
udsigt på fjernvarmeprisen fra Hil-
lerød Forsyning. 
 
Prisreduktionen får indflydelse på 
opgørelsen af indeværende regn-
skabsår 2012/13, men slår dog ik-
ke fuldt ud igennem, da aftalen 
først har virkning fra januar 2013. 

…… Så halv glæde i 2012/13 
…… Og fuld glæde i 2013/14 
 
Glæde er måske at tage et for stort 
ord i mund, når der bliver reduceret 
en smule på en annonceret stigning 
på 26 %. 

…… Men OK!  
Så lad os da i det mindste glæde os 
over, at det går den rigtige vej. 
 
Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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BEVAR DE GRØNNE TRÆER 
Af Hanne & Erik Wichmann, 103F 

For nylig flyttede vi fra Birkhøjterrasserne til 
Bybækterrasserne i Farum Midtpunkt. Fra 
den nye adresse kan vi for tiden glæde os 
over udsigten til flere store nyudsprungne 
lysegrønne birketræer og dejlig fuglesang. 

Det er et plaster på såret og græmmelsen 
over den frustrerende oplevelse det var, at se 
og høre et stort, smukt fyrretræ blive fældet, 

lige udenfor vore vinduer. Det skete en tidlig 
januar morgen, lige efter vi var flyttet ind. 
Netop det nu fældede træ var for os en vigtig 

årsag til at vælge denne lejlighed. 

Bebyggelsen Farum Midtpunkt har brug for 
træer. Det har arkitekterne vidst lige fra be-
gyndelsen af 70erne. De grønne træer giver 
mulighed for redebyggeri og fuglesang. Og de 
yder en velgørende komplementaritet til de 

røde corténplader. 

Altså, brug motorsaven så lidt som muligt – 
og plant nyt!  

SOMMERDAG 

Uden for mine vinduer 
lyser sommerhimlen forglemmigejblåt, 
og vinden gynger i hængepilens 
solbeskinnede lysegrønne løv 
og forvandler det til et bølgende hav. 
Jeg bæres af bølgerne tilbage til somre 
med stor herlighedsværdi. 
Dage med blånende havblik 
og et enligt hvidt sejl ude i horisonten. 
Jeg går i strandkanten sammen med børn 
og siden børnebørn, 
mens små klukkende bølgeslag 
slår ind over vores bare tæer. 
Jeg indsnuser lugten af tang og hav, 
og mit yngste barnebarn trykker 
et par hvide muslingeskaller 
i min hånd. 
Skallerne ligger nu i min vindueskarm 
og minder mig om dage med ren lykke. 

annelise, 2 c 
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET 

FRISKE KRYDDERURTER 

Har du behov for et nip velsmagende krydderurter til middagsmaden, så er du 
velkommen til at klippe direkte fra planterne i krydderurtehaven mellem blok 
42 og 43 – men gør det nænsomt, vi er mange om planterne. 

UDSKIFTNING AF VARMEMÅLERE 

I forbindelse med aflæsning af varmemålere vil Brunata montere nye målere 

på radiatorerne. For at opnå den mest korrekte måling af forbruget monteres 

de nye varmemålere i 3. dels punktet, de gamle målere var monteret i 4. dels 
punktet.  

De gamle målere har været monteret med en fastsvejset gevindstang, som nu 
skæres af. Ændringen medfører at et stykke rent slebet metal på ca. 5 til 7 cm 
bliver synligt, på pladeradiatorerne. Skaden bliver ikke repareret af hverken 
montøren eller ejendommens maler, da det vil indebære en øjeblikkelig husle-

jestigning – der er mange pladeradiatorer i Farum Midtpunkt.  

Hvis du selv reparerer skaden eller får en maler til at udføre arbejdet, kan ud-

giften eventuelt dækkes af boligens vedligeholdelseskonto. I skrivende stund 
undersøges om det er muligt at indhente et fordelagtigt tilbud på maling af he-
le radiatoren – mere herom senere. 

PRÆMIEN ER OVERRAKT 

Solen skinnede da en glad Ramona kom forbi BR-sekretariatet for at hente 
den metalfarvede iPod shuffle, der var præmien i Åbent Hus quizzen 

”Det er første gang jeg har vundet i en konkurrence” jublede hun. 

Ramona og hendes kæ-

reste, som begge kom-
mer fra Tyskland over-

vejer i øvrigt at flytte til 
Farum Midtpunkt. I for-
hold til deres nuværen-
de udlejningsbolig i Val-
by er huslejen i Farum 
Midtpunkt lavere og bo-
ligen større – så måske? 
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Engle i Midtpunktet 
Af Kirsten Bonnevie 

Der findes også engle i Farum Midt-
punkt, og sådan en mødte et ældre 
par den 1. maj. De havde desværre 
forvildet sig ind en forkert blok da 
de skulle besøge mig og var ved at 

køre hjem igen, da hun tilbød sin 
hjælp … Derfor en stor hjertelig tak 
for at du fulgte dem ind i den rigtige 
blok og brugte din tid på at gøre 

dem trygge, og som de begge sagde, 
ikke lige var det de havde forventet 

at møde her !!! Og hvorfor ikke ???? 

Jo, for sådanne englemennesker er 
her også, og måske er du en af dem, 
ellers kan du blive det når du tilby-
der din hjælp til en der har brug for 
det, f.eks. at holde døren for hinan-

den når man sammen går ind i 

blokken m.m. 

Måske skulle vi være mere opmærk-
somme på om der er noget vi kan 
hjælpe hinanden med, og også lære 
vores børn og unge mennesker det, 

så det er det de vil blive husket for, i 
stedet for dem der laver ballade, ry-
ger og sviner på gangstrøget …  

IT FOR @LLE HOLDER SOMMERFERIELUKKET … 

 

… fra midt i juni til begyndelsen af august 
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BR-sag 461.a: Godkendelse af 

Skema A til PCB renovering af 

blok 41-45 

Forslagsstiller: PCB følgegruppen 

HVAD ER SKEMA A,  
SKEMA B OG SKEMA C? 

Skema A indeholder den over-

ordnede projektbeskrivelse med 
en anslået/skønnet økonomi. 
Det vil sige projektet er prissat 

ud fra en forventning om hvad 
det koster at få det realiseret. 
Skema B indeholder projektet ef-

ter det er detailprojekteret og der 
via en licitation er indhentet pri-
ser på udførelsen af projektet – 
det er her man kan se om det er 

realistisk at gennemføre det. 
Byggesagen afsluttes med et 
Skema C, som er byggeregnska-

bet for det afsluttede projekt. 

Baggrunden for Skema A 

Furesø Kommune har i brev dateret 

den 29. april 2013 givet tilladelse til 
genindflytning i blok 46, og dermed er 
renoveringsmetoderne anerkendt. 

Samtidig er der også efter lang tids 

forhandling indgået en aftale med den 
nuværende entreprenør om færdiggø-
relsen af blok 46. 

På den baggrund har der været af-
holdt møde med Landsbygge-fonden 
om renoveringen af resten af Birkhøj-
terrasserne, og her blev de overord-

nede retningslinjer for renoveringen 
og for finansieringen aftalt. 

Da renoveringen har et stort tidspres 

på grund af lejetabet, er der indsendt 

Skema A ansøgning til Furesø Kom-
mune med den forudsætning, at an-
søgningen godkendes i beboerdemo-

kratiet. 

Skema A bygger på erfaringerne fra 
renoveringen af blok 46. Arbejdet i 
blok 46 er udbudt med option på re-

novering af de resterende blokke, og 
der er derfor afgivet pris på dette ar-
bejde. Der har dog været en del pro-
jektændringer, så der skal forhandles 

med entreprenøren om endelig pris og 
tid. Både nedenstående økonomi og 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. april 2013: 

Juni 06 – apr. 07: (ref.) 198.394 m3 
Juni 11 – april 12: 136.540 m3 

Juni 12 – april 13: 125.373 m3 

Besparelse april måned 
i år i forhold til april 
måned sidste år:  ca. 16½ % 
Besparelse i forhold til  
11 måneders perioden  
sidste år:  ca. 8 % 
Besparelse i forhold til 
referenceåret:  ca. 37 % 

Vi vurderer den reelle besparelse i for-
hold til referenceåret til at være ca. 20 % 
- point mindre, da en del af besparelsen 
skyldes de p.t. mange tomme lejligheder. 

Tages der højde for det, kan årets be-
sparelse i forhold til referenceåret gøres 
op til ca. kr. 1,9 mio. 

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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tidsplan har som forudsætning, at 
der opnås enighed med entreprenø-
ren. 

Indholdet i skema A 

Skema A indeholder følgende: 

 Overordnet gennemgang  

af PCB renoveringsmetoderne  

 Økonomi, herunder: 

 Anlægsbudget 
 Finansiering 

 Overordnet tidsplan for  

proces og gennemførelse 

 Indstilling til godkendelse  
af Skema A 

Overordnet gennemgang  
af PCB renoveringsmetoder 

Metoderne er relativt enkle, men kræ-
ver en meget stor og usædvanlig grad 

af omhyggelighed og grundighed i ar-
bejdets udførelse. 

Fugerne fjernes med den omliggende 

beton, gulve og inventar fjernes og 
overflader afrenses. Derefter opvar-
mes, så PCB afgasningen forceres. Til 
slut reetableres med nye overflader, 

gulve og inventar. 

Økonomi 

Budget for anlægsøkonomi 

Støttede  

tiltag udgør ............... 366.859.000 kr. 
Ustøttede  
tiltag udgør ................. 11.094.500 kr. 

I alt ....................... 377.953.500 kr. 

I udgifterne er indeholdt lejetab, gen-
husning og ekstraordinære udgifter 
til PCB-måleprogram. 

I denne sag er opdelingen i støttede 
og ustøttede tiltag et spørgsmål om 

hvilken kasse fra Landsbygge-fonden, 
der finansierer projektet. Beboerne 
skal altså ikke dække de ustøttede 

arbejder. 

Finansiering 

30-årigt  
LBF-støttet lån .......... 366.859.000 kr. 

30-årigt  
ustøttet lån ............... 11.094.5000 kr. 

Den årlige ydelse på lånene vil være: 
Støttet lån ................... 13.573.783 kr. 

Ustøttet lån  ..................... 743.332 kr. 
I alt ......................... 14.317.115 kr. 

Husleje 

Når renoveringen er gennemført, fore-
tager Landsbyggefonden den endelig 
fastsættelse af drifts- og huslejestøtte. 

Det er aftalt med Landsbyggefonden, 

at selve PCB renoveringen ikke vil gi-
ve lejestigning. Det er også aftalt, at 
forbedringsleje for nye køkkener vil 
resultere i en lejestigning på 0,8 %. 

Overordnet tidsplan 

 Godkendelse af Skema A i Furesø 

Kommune den 26. juni 2013 

 Godkendelse af Skema B i Furesø 

Kommune, september 2013 

 Udførelsesperiode september 2013 

– april 2016 

 Ansøgning og godkendelse af Ske-

ma C i Furesø Kommune,  
4. kvartal 2016 

Alternativ økonomi og tidsplan 

Hvis der ikke opnås enighed med en-
treprenøren, vil opgaven blive udbudt 
igen. Det vil medføre en tidsforlæn-

gelse på minimum de 4 måneder, det 
tager at gennemfører et EU-udbud. 
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Prisen vil også blive ændret, da der 
blandt andet kommer 4 måneders 
yderlige lejetab. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Skema A for 

PCB-renovering i blok 41 - 45 med 
den overordnede beskrivelse af de fy-
siske tiltag, økonomi, finansiering og 

husleje. 

 

 

 

 

 

 
 

 

DET ADSKILTE LIV 

Solen skinner ind 
gennem den åbentstående altandør, 
og mit hoved ligger på sofaen 
og filosoferer over livets store spørgsmål. 
Imens står kroppen ude på altanen 
og nipper visne blomsterhoveder 
af stedmoderblomsterne i altankasserne. 
Men lisså tit er det omvendt: 
Kroppen ligger i filosofisk dvale 
på sofaen, 
og hovedet er ude ved altankasserne, 
hvor det beundrer de fine farvemønstre 
i stedmoderblomsternes fløjlsbløde kronblade 
og registrerer fuglebesøg af musvitter, solsorte, 
skader, svaler og fede duer 
i den store hængepil. 
Undrer mig til stadighed over, 
at hoved og krop lever så adskilt, 
og at de ikke kan finde ud af 
at slå pjalterne sammen 
og leve et helt liv. 

annelise, 2 c 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 460 7. maj 2013 
 

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

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

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

a. Valg af reservehold til Farum  
Fjernvarmes generalforsamling (17/0/0) 

b. Fældning af træ (11/5/1) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 
A Gerd 206G 44954775 

 Bjarne 205G 29706861 
 Hans 222F  
11 Steffen 31C  

14 Per  27580063 
24 Thomas 143F  

 Tobias 143E  
25 Karsten 153E  
 Christian 149D  

Blok Navn Adr. Telefon 
26 Bente 168D  

 Lise 167B  
31 Charlotte 239A  
32 Niels 253F  

 Stema 253F  
33 Inge 262A  

 Vibeke 260A  
36 Michael 290E  
    

Gæster: 
Palle/EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Christian/BR-FU blev godkendt som 
dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden 
bemærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra april 2013 

Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

Åbent hus – lørdag den 4. maj 2013 

Solen skinnede over Farum Midt-

punkt i lørdags, men det gode vejr 
forhindrede ikke folk i at aflægge os 
et besøg. Omviserne havde travlt og 
gjorde en fantastisk indsats for at få 

solgt boligerne. Hvor mange det blev 
til ved vi ikke endnu: 3 blev reserveret 
med henblik på indflytning primo juli. 
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Fintællingen viser 102 voksne besø-
gende (beboere i FM er fraregnet). 
 41 udfyldte spørgeskemaet, hvoraf 

36 har skrevet positivt om FM, 2 var 
utilfredse med de indre gangstrøg, 
lugten mv. 

 I skrivende stund har vi 7 lejlighe-
der med lejetab til øjeblikke udlejning 
– alle er store 1-plans boliger. 

Sjov lørdag holder sommerferie – 

Idræt+ Nordsjælland rykker ind i 
FM 

Furesø Boligselskab og BR-
sekretariatet er blevet kontaktet af 

DGI Nordsjælland med henblik på, at 
DGI frem til udgangen af 2013 arran-
gerer og gennemfører nær-område 

aktiviteter for ”14-19 årige, der har 
lyst til at dyrke idræt, gennemføre 
idrætsspecifikke uddannelser og del-
tage i foreningslivet (…) Slutmålet for 

Idræt+ er at styrke de unges generelle 
evner, der får en afsmittende positiv 
effekt på deres uddannelses- og job-
muligheder.” 

 Idræt+ projektet indeholder blandt 
andet gadefodbold, basket mv.  
 Kick-off-event 9. juni kl. 13-16 

ved Ungehuset  

BR-FU finder ideen glimrende og hå-
ber at en masse unge vil benytte til-
buddet. 

Centerbyggeri på Farum Bytorv i 
høring 

Forslag til lokalplan 112 og tillæg til 
kommuneplan 2009, Farum Bytorv 

og tilhørende miljørapport er sendt i 
høring frem til 2. juli 2013. 

Debat: 

Michael/290E – lagde for med at op-
fordre til, at der nedsættes et hurtigt 
arbejdende udvalg, der på næste BR-
møde forelægger et høringssvar til BR 

godkendelse. Berit fulgte op med at 
opfordre BR-FU til at ”lave et sam-

menrend”, da der ikke er tid til en 
BR-sag. Debatten udmundede i at 
BR-FU/sekretariatet påtager sig at få 

udarbejdet et høringssvar, som BR 
under pkt. meddelelser får mulighed 
for at kommentere på BR-mødet den 

6. juni 2013. I øvrigt kan enhver bor-
ger i Furesø kommune indgive ”hø-
ringssvar” i sagen. 

Regnskabets time er nær 

Så er det igen på de tider, hvor blok-
kenes underskriftberettigede skal af-
levere blokregnskabet for perioden 
01.07.12 - 30.06.13. 

 Regnskabet skal være underskrevet 
af blokkens to underskriftberettigede 
beboere og vedlægges et husmødere-

ferat, hvoraf det fremgår at husmødet 
har godkendt regnskabet. 

Undgå at få lukket kontoen: 
Aflever blokregnskabet i Blokråds-

VARMEØKONOMI  

Status pr. 30. april 2013: 

Variabel fjernv. kr. 18.161.321,- 
Aconto rådighed kr. 19.067.824,- 
Overskud kr. 906.503,- 

… Så er vi på sporet igen! 
På sporet er at bruge mindre fjernvarme 
end budgettet viser. 
… Også efter vi har graddagekorrigeret 
forbruget. 

Aconto varmeregnskabet viser nu et 
overskud på ca. kr. 906.500,-. 

Med én måned tilbage i regskabs- 
året og udsigt til at fjernvarmeprisen re-
duceres i indeværende år, tegner det 
godt for året som helhed … i hvert fald i 
forhold til det, der er krævet op i aconto 
varme. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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sekretariatet inden den 6. august 
2013. 

Grønne Plads får ny beklædning 

Træbeklædningen ved Grønne Plads 
renoveres frem til begyndelsen af juli. 

Knallertburene ryddes 

Nu sker det, cykelligene og alt det 
andet skrammel som gennem årene 
har hobet sig op i knallertburene i P-
niveau fjernes i Nygårdterrasserne. 

Pålidelig kilde siger, at razziaen finder 
sted på tirsdag. 

De har vist nok fået styr på regule-
ringen af lyset i FM 

PCB-renoveringen i blok 46 er snart 
overstået, og tavlen der regulerer ly-
set i dag- og nattimerne i P-niveau 

mv. er på plads. Så, nu håber vi at 
det er slut med kunstigt lys i dagti-
merne og bælgmørke i de sene aften- 
og nattetimer. 

Debat: 

Flere bekræftede, at der i går aftes 
også var problemer med mørke i P-
området. I dag har belysningen på 

ydre gangstrøg og ved spindeltrap-
perne igen været tændt i dagtimerne. 

Palle/Ejk. sagde, at han i dag fra en-

treprenøren havde fået oplyst at sty-
ringssystemet igen er ok. 

4.c Andre udvalg 

TMU mangler medlemmer 

For tiden er beboerne i TMU repræ-
senteret ved 2 medlemmer. Interesse-
rede beboere opfordres til at møde op 
til næste møde, som er planlagt til at 

finde sted tirsdag den 6. august, kl. 
16:30 i Servicecentralen. 

Følgegrupperne med mere 

Gerd meddelte, at prøveboligombyg-
ningen i blok A og 46 kan besigtiges i 
juni/juli måned. Nærmere dato ud-

meldes på hjemmeside og ITV. Efter 
planen skal 21 boliger ombygges efter 
tilnærmelsesvis samme koncept, i 

blok A. 
 PCB afrensningen i blok 46 er lyk-
kedes og kommunen har godkendt 

ibrugtagning af boligerne. Indflytning 
forventes påbegyndt juli 2013. På 
spørgsmålet om hvornår resten af 
Birkhøjterrasserne er klar, sagde 

Gerd at der vil gå et godt stykke tid. 
Skema A ansøgningen forventes be-
handlet i Byrådet inden sommerferi-
en. 

 Blok 12 & 13 – skema B er sendt til 
kommunen. 
 Hvad angår forespørgslen til en 

række blokke om at måtte disponere 
over ”Bornholmeren” til ombygning af 
lejligheder mangler svar fra husmø-
derne. Selv er hun inviteret til 

husmøde i blok 11 om sagen. De øv-
rige blokkes husmøder kan selvfølge-
lig også få et følgegruppemedlem til at 
deltage i husmødet. 

Fjernvarmeføljetonen 

Thomas/bestyrelsesmedlem i Farum 
Fjernvarme, orienterede om ”prisned-

sættelsen på ca. 10 %”, der trådte i 
kraft med virkning pr. 1. januar 
2013. For den almindelige fjernvar-
meforbruger vil den årlige regning re-

duceres med 800 – 1.000 kr.  
 Inden længe går værket i gang med 
de seismiske undersøgelser for at lo-
kalisere om der er varmt vand i un-

dergrunden, jf værkets planer om at 
opføre et Geotermisk fjernvarmeværk.  

Bolignetudvalget 

Michael/290E – udvalget arbejder 
”fremadrettet på forberedelse af ny 
kontrakt med næste udbyder”. Ud-
valget forsøger at lave ”hovedram-

men” gratis. 

Gerd/206G – erindrede Michael om, 
at udvalget ikke har beslutningskom-
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petence og ikke kan træffe aftaler 
udenom blokrådet. 

Thomas/143F – I må gerne se på 

nogle andre typer dørtelefoner! 

Fugletur 2013 

Hans/FAU – da der er blokrådsmøde 

den 6. juni flyttes fugleturen til den 
13. juni – se opslag på www. Farum-
midtpunkt.dk, ITV og blokkenes op-
slagstavler. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 460.a: Valg af reservehold 
til Farum Fjernvarmes generalfor-
samling 

Ingen debat. 

Afstemning: 

Vedtaget: 17 for, 0 imod og 0 undlod 
at stemme.  

BR-sag 460.b: Fældning af træ 

Charlotte/blok 31 indledte debatten 

med at efterlyse modargumenter fra 
FAU. 

Hans/FAU forklarede, at tidligere 

havde der stået et træ som man for at 
imødekomme Lises ønsker om mere 
lys til sin bolig havde beskåret i flere 
omgange. Træet på plænen foran blok 

26 endte med at blive fældet og i ste-
det blev plantet 3 træer med mere 
transparent løvfang. Senere i debat-
ten oplyste Hans, at udvalget for en 

måned siden modtog en beboerklage 
over fældning af fyrretræer foran blok 
21. 

Lise/167B (blok 26) sagde, at træet 
foran hendes bolig tog lyset kl. 11 
fremfor kl. 13 og bad om, at der i 
denne sag blev taget hensyn til men-

nesket fremfor træer. 

Debatten for eller imod var meget in-
tens – nogle mente, at der absolut ik-
ke skal fældes træer. Andre fremhæ-

vede hensynet til mennesket og ap-

pellerede til, at man fandt den bedste 
løsning.  

Inden sagen gik til afstemning, sagde 

Bjarne/BR-FU, at det havde været en 
god idé hvis blokken havde rejst sa-
gen. 

Afstemning: 

Vedtaget: 11 for, 5 imod og 1 undlod 
at stemme.  

6. Eventuelt 

Hans/FURBO – ønskede blokrå-
dets/forsamlingens stilsigende accept 

af, at videoovervågningen i Farum 
Midtpunkt fremover også omfatter 
stamvejene. Ingen argumenterede 
imod, hvorefter flertallet ved hånds-

oprækning tilsluttede sig initiativet.  

På foranledning af indlæg fra 

Per/blok 15 og Carsten/blok 25, hvor 
der blev klaget over beboeres rygning 
i indre gangstrøg blev endnu engang 
præciseret, at rygning på indre gang-

strøg ikke er tilladt.  

Gerd/FURBO tilføjede, at indre gang-

strøg er en ”arbejdsplads” og vores 
ansatte må ikke arbejde i lokaler hvor 
der ryges.   

Gerd/fremvisergruppen med mere, 

roste ”driftens” indsats i forbindelse 
med Åbent Hus arrangementet, men 

vores ælling på plænen foran indgan-
gen til FM trænger til at blive udfyldt 
med nye løg.  

Hvad man er opmærksom på og vil 

udbedre til foråret – sagde, Palle med 
flere. 

Mødet udmundede i ros til blandt an-
det de bløde gårdmænd og forespørg-
sel om, hvornår der udskiftes rådne 

plantekasser. 

Palle/Ejk. takkede for ros og oplyste, 

at plantekasserne er på vej. 
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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 
Per 34D 7553 9075 11 
Christian 149D 2246 7304 25 
Michael 290E 4020 1840 36 
Bjarne 205G 2970 6861 A 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok C 01.06.14 – 31.05.15 
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. 



  

21 

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 

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 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« 461 OG 462 

MP 461 husstandsomdeles 30.05.13 

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

15.07.13 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 462, der udkommer 30.07.13. 

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 JUNI 2013 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2.    

3. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

4.    

5.    

6. BR-møde 19:30 SC 

7.    

8.    

9. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

17. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23. Sankt Hans aften   

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    




