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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 486 

 

til blokrådsmødet torsdag den 1. oktober 2015 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 3. september 2015 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 
 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: 
 a. Ombygning af de tidligere cykelrum ved P-arealerne  (s 10) 
 b. Blomstermark (s 13) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 486 
 

Side Indhold 

 3 Kom og mød din nye nabo 
 4 Augustvarmen hjalp på varmeforbruget 
 5 Vil du være med? 

 6 Nu varer det ikke så længe før projekterne er slut 
 7 Uuuuhhyyyyyggeligt!!! 
 8 Med stok og med hat … 

 9 Regnfuld affære 
 5 Far med lempe 
 10 Blokrådssager 

 13 Et par mønter i kassen 
 14 Referat af Blokrådsmødet 3. september 2015 
 17 Vi har brugt lidt for meget vand i sommer 
 20 Praktiske oplysninger 
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Velkomstmøde for nye beboere 
Af Elsebeth, BR-sekretariatet 

 

Vi har hermed fornøjelsen at invitere til  
velkomstmøde for nye beboere 

tirsdag den 6. oktober 2015, kl. 17:30-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
På mødet fortælles  

 om Furesø Boligselskab, blokråd og husmøder 

 om blokrådets sekretariat, udvalg og følgegrupper 

 om hvordan du får indflydelse på hvad huslejekronerne bruges til 

 om driften og hvad den gør for os og hjælper os med 

 

Velkomstmødet afholdes i  

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 

Kom og mød din nye nabo 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 august var på  545 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for august var på  563 MWh 

Besparelsen var således på   18 MWh 
 
I august måned lå vi 3 % under 
budgettet. Det retter lidt op på mer-
forbruget – især i juni, hvor vi lå 

godt 8 % over budgettet.  

Ser vi på regnskabsårets første 3 
måneder, ser det også rimeligt ud, 
da vi sammenlagt ligger med et mer-
forbrug på beskedne 3 % i forhold til 
budgettet. 

Så bliver det spændende at se, når 

vi nu snart begynder på den del af 
sæsonen, der kræver varme på ra-
diatorerne. 

Husk at vente så længe som muligt 
med at sætte varme på. Meget kan 
klares med en ulden trøje og et par 
varme sokker. 
 Er vi først i gang, er det vanskeligt 
at gå tilbage – selv hvis milde dage 

skulle vise sig i løbet af efteråret.  
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Forbrug 2015 – 2016 

Forventet Aktuelt 2014-15 

Vurdering af august: 
Sommeren kom – endelig – i 
august, og det kan mærkes 
på forbruget, som lå 3 % 
under budgettet – fint! 
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Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse 
Af Blokrådssekretariatet 

På blokrådsmøde 487 – den 3. no-
vember 2015 – skal blokrådet ind-
stille til repræsentantskabet, hvem 
der skal sidde i Furesø Boligsel-
skabs bestyrelse. Posterne i besty-

relsen løber over 2 år – på valg den-
ne gang er Gerd/206B & Erik/80F. 
Gerd og Erik genopstiller.  

Hvis du ønsker at blive valgt, skal 

du præsentere dig i en blokrådssag, 
som afleveres til Bladudvalget, Palt-

holmterrasserne 15, senest mandag 
den 12. oktober 2015, kl. 18. 

Furesø Boligselskab ejer Farum 
Midtpunkt, Nordvænget, Sports-
vænget, Vuggestuen Nordvænget 
samt Plejecentrene Svanepunktet i 

Furesø kommune og Skovvang i Al-
lerød kommune.  

Furesø Boligselskab har indgået 
administrationsaftale med KAB. 

Furesø Boligselskab er en almen bo-
ligorganisation, der er selvstyrende 

og selvejende. 

Furesø Boligselskab bestyrelse har 
syv medlemmer som alle vælges af 
beboerne i Furesø Boligselskabs be-

byggelser: Af disse udpeger blokrå-
det de fire. De tre øvrige medlemmer 

forpligter sig til at følge blokrådets 
indstillinger til bestyrelsen – men 
det gælder selvfølgelig også om-
vendt: De små bebyggelser har fuldt 
selvstyre! 

Arbejdet i Furesø Boligselskabs be-

styrelse kan være ret omfattende: 
foruden selve bestyrelsesmøderne er 

der deltagelse i blokrådsmøder, ud-
valg og arbejdsgrupper, så man hele 
tiden er opdateret med blokrådets 
arbejde og holdninger.  

Bemærk! Ved valget forpligter man 

sig til at arbejde efter beboernes og 
blokrådets afgørelser.  

 

 

ENERGIHJØRNET 

Vi nærmer os oktober, 
som er en af de mest 
vanskelige måneder at 
styre varmeforbruget i. 

– og hvorfor så det? 

Ja, – hvis vi skal finde en sammenlig-
ning, kunne et billede på situationen 
være at køre Ferrari på en strækning 
med en hastighedsbegrænsning på 
40 km i timen. 

– Altså masser af kræfter til et lille 
behov. Det kræver forsigtighed og 
selvdisciplin! 

Så anbefalingen er: 
 Far frem med lempe!  

Driftspersonalet vil gøre sin del af ar-
bejdet ved at begrænse varmetilførs-
len til lejlighederne – beboerne kan 
gøre deres del ved omtanke. 

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

Forfatter: Projektleder Bente Heltberg, KAB 

BOLIGOMBYGNINGER 

 
Foto: Berit/38S – Renoveret køkken 

Boligombygningerne nærmer sig af-
slutningen! 

Den 1. september blev anden etape 
af ombygningerne i Vestblok A taget 

i brug. Den sidste etape består af 7 
boliger, som vil være færdige til ind-
flytning den 1. november. 

Entreprenør: Ole Jepsen 

Rådgiver: Dominia A/S 

PCB-RENOVERING 

 
Foto: Berit/38S – Blok 41 under renovering 

Alle blokke i Birkhøjterrasserne er 
nu taget i brug! 

Beboerne flyttede ind i blok 41 den 
15. september. Alle boliger er udle-
jet, og der er venteliste til boliger i 
afdelingen. 

Projektet er ikke helt afsluttet, da 

der mangler nogle opgaver i udeom-
råderne. Det drejer sig om reparati-

on af loftsplader over stamvejen, og 
om beplantning mellem blok A og 
blok 41, mellem blok 41 og 42 og 

mellem blok 42 og 43. Beplantning 
udføres bedst om efteråret og vil bli-
ve udført i oktober måned. Alle op-
gaver vil være afsluttet i begyndel-
sen af november måned. 

Entreprenør: Enemærke & Petersen 

LAVTAGE-RENOVERING 

 
Foto: Berit/38S – Jord i nye plantekasser 

Projektet er næsten afsluttet! 

Tagarbejdet er helt færdigt, og stil-
ladsnedtagning forventes at være 
afsluttet med udgangen af septem-
ber måned. 

Entreprenør:  

Adserballe & Knudsen A/S 
Rådgiver: Rambøll  
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Halloween fest for de 9-13 årige 
Af Børne- og Ungeudvalget 

 

Vi holder uhyggefest lørdag den 31. oktober 2015 fra kl. 18:00 til 20:30. 

Kom udklædt i dit mest skræmmende kostume og deltag i festen sammen 

med dine venner fra Farum Midtpunkt. 

Vi byder på heksegryde med orme og skal lege uhyggelige lege.  

Der vil være præmie for den bedste udklædning. Vi vil gerne have lov til at 
tage billeder af vinderen og de andre børn. Vi beder om tilladelse til dette på 
tilmeldingsblanketten.  

Det er gratis at deltage i festen. 

Mange hilsner 
Børne- og ungeudvalget 

Tid og sted 

Tilmeldingsfristen er mandag den 19. oktober 2015. 
Aftenen holdes i det store selskabslokale nr. 206. Du skal ankomme til festen 
mellem kl. 18 og 18.15 – herefter starten festen rigtigt.  

Tilmeldingsblanket  

(afleveres på Ejendomskontoret, Paltholmterrasserne 15) 

Antal børn:    

Alder:              

Lejlighedsnummer:    

Tlf:         

Foto – sæt kryds:  Ja  Nej  

Underskrift:        
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Nyt fra Seniorklubben i Farum Midtpunkt 
Af Torben Jerø, Seniorklubbens bestyrelse 

En klub for den del af beboerne, der 
har rundet de 50 og således er trådt 
godt ind i de voksnes rækker. Klub-
ben holder til i Nygårdterrasserne 
215 (tæt ved Nærbiksen og Varme-

stuen). 
 Kontingent 150,- kr. halvårligt. 
Kontakt formanden Finn Christen-
sen tlf.: 5263 1651. 

Hvad laver vi? 

Klubben holder åbent tirsdage kl. 

13:00 til ?? som følger: 

 Første tirsdag i md.: Fællesspis-

ning, medbragt mad. 

 Anden tirsdag i md.: Banko og 

alm. hyggesnak bagefter. 

 Tredje tirsdag i md.: Fællesspis-

ning – varm ret, hvor et frivilligt 
medlem er kok. 

 Fjerde tirsdag i md.: Debatdag, 

hvor medlemmerne vælger em-

net/emnerne. 

 Femte tirsdag i md.: I de måne-

der, hvor der er fem tirsdage, så 

er det almindelig hyggedag uden 
fast program. 

Desuden 

Er der interesse for det, kan klub-
ben holde åbent andre dage – for-
trinsvis torsdage, hvor der f.eks. er 

mulighed for at spille dart, billard, 

kortspil eller andet. 

Planer for dette efterår 

Tirsdag d. 27/10: Udflugt til Sø-
fartsmuseet i den gamle tørdok i 
Helsingør. Museets udstilling fortæl-

ler om dansk søfart gennem histori-
en – herunder også lidt om den 
danske slavehandel i det daværende 
Vestindien. Udstillingen giver også 
et indblik i navigation til søs gen-

nem tiderne – før der fandtes GPS 
og den slags. 

Også her vil der nok vanke en fro-
kost bagefter. 

Billardturnering 

En billardturnering er også på teg-
nebrættet; men endnu er intet fast-
lagt. Turneringen kan evt. være 
åben for andre en blot Seniorklub-
bens medlemmer. Der findes måske 

nogle „hajer” i Varmestuen eller Spi-
sehuset. 

Alt det andet 

Ja – og så er der jo juleopvarmning 
med Glögg, Julefrokost og Nytårs-
kur (som jo godt nok først er til næ-

ste år). Så der er nok at tage fat på. 

Det vigtigste … 

… er dog at hjælpe hinanden, så og-
så de, der begynder at mærke alde-
ren tynge, kan være med!  
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Åbent Hus i bygevejr 
Fotos: Berit, redaktør 

Åbent Hus den 5. september blev en noget regnfuld affære, men alligevel fik vi 
besøg af over 200 mennesker. Bygerne gjorde dog, at der ikke var så mange 
børn der deltog i basketball og fodbold.  
 

 
Morgenmøde for medarbejdere og fremvisere 

med lidt at styrke sig på inden åbningstid 

 
Snakken går livligt, men med en vis grad af 

mødedisciplin 

 
Erik og Torben samler kræfter på de nyind-

købte rollatorer inden fremvisningerne 

 
Det er svært at holde ild i bålfadet … senere 

skærmede en markedsparasol for regnen 

 
Det gør godt med noget varmt at drikke og lidt 

til den søde tand 

 
Gæster, beboere og medarbejdere i Service-

centralen 
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BR-sag 486.a:  

Ombygning af de tidligere  

cykelrum ved P-arealerne  

Forslagsstillere: Blokrådets Forret-
ningsudvalg og Ejendomskontoret 

BR-FU og Driften foreslår, at Farum 
Midtpunkt ombygger de tidligere cy-
kelrum, der ligger mellem stierne og 

P-arealerne. Se hvilke blokke og cy-
kelrum der berøres i faktaboks 1 på 
side 11. 

Fordele 

Der er flere fordele ved at ombygge 
de tidligere cykelrum: 

 De kommer til at fremstå æste-

tisk pæne, og det vil give Farum 
Midtpunkt et løft 

 De vil kunne bruges til et formål, 

fx udlejning eller hvad blokkene 
ønsker 

 En sideeffekt er, at ombygningen 
vil skabe større tryghed for bebo-

erne, fordi man undgår ulovligt 
ophold i rummene. 

Løsningsforslag 

Blokrådsrådets Forretningsudvalg 
indstiller, at samtlige tidligere cykel-
rum i forbindelse med P-areal om-

bygges: 

 7 af blokkenes sydvest-hjørne-

rum lukkes op, så der kommer 
lys og luft ind. I disse hjørnerum 
foreslås det, at man efterligner 
det allerede istandsatte rum i 
blok 23 sydvest (Foto 1) ... dog 

uden bordtennisbord. 

 I de resterende tidligere cykelrum 

i blokkene foreslås det, at rum-
mene mures helt op ud mod sti-

en. Samtidig etableres der dør og 
trappe til P-arealet, hvis det ikke 
allerede findes. Disse rum vil ef-
terfølgende kunne bruges som 
depotrum og udlejes. 

Erfaringer 

Fra miljøsagen har man positive er-
faringer med et tidligere cykelrum, 

der er blevet lyst og venligt.  

 
Foto 1: Renoveret cykelrum ved blok 23 

sydvest 

Et andet cykelrum er blevet lukket 
helt til, så man kun kan komme ind 
via en dør fra P-området (Foto 2 og 
3). I begge tilfælde har beboere givet 
positive tilbagemeldinger til Ejen-
domskontoret. Tilbagemeldingerne 

går dels på det tryghedsskabende, 
og dels på de renoverede cykelrums 
pæne udseende. 



 

BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 486 
 

 11 

 
Foto 2: Renoveret cykelrum, nu muret op mod 

stien 

Huslejekonsekvenser: 

Hvis Blokrådet beslutter at istand-
sætte samtlige cykelrum, bliver ar-
bejdet udført til foråret 2016. Men 

det sker kun under forudsætning af, 
at sagen kan finansieres via konto 

115 (Almindeligt vedligehold), da be-
løbet er budgetsat her. Det betyder, 
at ombygningen bliver udgiftsneu-

tral og ikke får betydning for husle-
jen. Hvis dette ikke er muligt, vil 
BR-sagen blive foreslået igen til 

FAKTABOKS 1 

Berørte blokke og det tilhørende arbejde ved cykelrummene 

1. Der er i alt 7 hjørnecykelrum i disse blokke: 
11 syd (der er dør og trappe) 21 syd (med dør og trappe) 
31 syd (der er dør og trappe) 41 syd (med dør og trappe) 
14 syd (ved ny sti)  33 syd (ved sansehaven) 
43 syd (ved krydderurtehaven) 

2. Der er i alt 27 cykelrum i disse blokke: 
11 nord (der er dør og trappe) 14 nord (der er dør og trappe) 
15 nord 15 syd  16 nord 16 syd 

21 nord(der er dør og trappe) 22 nord 22 syd 
23 nord 24 nord (der er dør og trappe) 24 syd 
25 nord 25 syd  26 nord 26 syd 

32 nord 32 syd  33 nord 34 syd 
35 nord 35 syd  36 syd 42 syd 
44 syd 45 syd  46 syd 

3. Følgende cykelrum vil ikke blive berørt af ombygningen: 
23 syd (der er etableret åbning til P-areal) 
31 nord er muret til. (der er dør og trappe) 

34 nord bruges af driften. (der er dør og trappe) 
36 nord (der er lukket af med corten-plader) 

 
Foto 3: Renoveret cykelrum med dør og trappe 
til P-niveau 
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budget 2017-18. Se nærmere om 
udgifterne i faktaboks 2 ovenfor. 

Afstemningstema 1: 

Blokrådet vedtager, at samtlige tidli-

gere cykelrum ombygges. 

Hvis Blokrådet vedtager afstem-

ningstema 1, så stemmes der efter-
følgende om dispositionsretten over 
de istandsatte tidligere cykelrum 
(afstemningstema 2 og afstemnings-
tema 3). 

Dispositionsretten 

De syv blokke med hjørnerum der 

åbnes, overgår som fællesrum for 
hele Farum Midtpunkt. Her vil der 

som kompensation blive stillet et 
fælles trådbur i P-arealet gratis til 
rådighed. 

Det er afgørende, at der træffes en 

fælles beslutning om, hvem der har 
råderetten over de ombyggede, luk-
kede rum – enten Driften eller blok-
kene. Derfor skal det stemmes for 
enten afstemningstema 2 eller af-

stemningstema 3. 

FAKTABOKS 2 

Økonomi for blokrådssag 486.a – Cykelrum 

Udgifter 

1. Syv cykelrum i hjørner lukkes op: 46.651 kr. * 7 = 326.557 kr. 

Trapper og rækværk: 20.062 kr. * 7 = 140.434 kr. 
2. 27 cykelrum lukkes udefra: 

Nedtagning af jerngitter, pudsning: 28.560 kr. * 27 = 771.120 kr. 

Dør og trappe i 23 lukkede cykelrum: 
 Døre: 21.840 kr. * 23 = 502.320 kr. 
 Trapper: 15.778 kr. * 23 = 362.916 kr. 

3. 7 cykelbure i P-niveau: 48.480 kr. * 7 = 339.360 kr. 

I alt  = 2.442.707 kr. 

 Alle priser er inklusiv moms. 

Indtægter 

1. Lejeindtægt for leje af 27 depotrum: 
27 depotrum à 500 kr. om måneden  = 13.500 kr./md 

Huslejekonsekvenser 

Ingen huslejekonsekvenser, da pengene formentlig kan findes på konto 115. 
Hvis Ejendomskontoret skulle inddrive pengene fra beboerne, ville det svare 
til at huslejen ville stige med 1,68 procent.  Det ville betyde en huslejestig-
ning på 145 kr./md for en stor lejlighed, og 81 kr./md for en lille lejlighed. 
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ENTEN 

Afstemningstema 2: 

Driften får dispositionsretten over 
alle lukkede, tidligere cykelrum. 

ELLER 

Afstemningstema 3: 

Blokkene bevarer brugsretten over 

alle de lukkede, tidligere cykelrum. 

BR-sag 486.b: Blomstermark 

Forslagsstiller: Friarealudvalget 

 

PCB renoveringen af Birkhøjterras-
serne er forbi. Mens arbejdet stod 
på, stod der en skurby bag Blok 46. 
Skurbyen er nu taget ned. Der hvor 
skure og gangbroer stod, er græs-
plænen ødelagt. Området skal nu 

reetableres. Jordarbejdet er stort set 

klaret, og der mangler såning af 
græs. 

Et forsøg  

… men måske permanent 

Imidlertid vil FAU gerne foretage et 

forsøg med at lave en blomstermark 
i stedet for græs. At lave en egentlig 
permanent blomstereng er meget 
omfattende, fordi området så skal 
drænes for energi, og alle græsfrø og 

andre frø skal fjernes. Det kan vi 
ikke. Ideen er derfor at kante et 
mindre område af og så det til med 
en blanding af mark- og eng-
blomster. Vi vil så se, om vi kan 

vedligeholde det ved at fræse det 
hver andet eller hver tredje år og 
gentage såningen. Målet er natur-
ligvis at skabe lidt farve og natur 

nede ved plænen bag Blok 46.  

Huslejekonsekvenser: 

Udgifterne begrænser sig til lidt ar-
bejde med at afgrænse området og 
så blomsterfrø. De begrænsede ud-
gifter kan uden problemer afholdes 
over det nuværende plantebudget. 
Dette er naturligvis afklaret med 

Gartnerafdelingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager at FAU kan lave 
et område med mark- og engblom-
ster bag Blok 46, der hvor skurbyen 
stod. 

 

VARMEØKONOMI 

Status pr. 31. august 2015: 

Variabel fjernv. kr. 1.196.051,- 
Aconto rådighed kr. 1.559.012,- 
Overskud kr. 362.961,- 

Et lidt mindre forbrug end budgetteret 
– og Farum Fjernvarmes reduktion af 
den variable del af fjernvarmeprisen – 
luner i vores varme aconto regnskab. 

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

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWG9dnQ_scCFWK8cgod6LUKSw&url=http://www.photosight.org/photo.php?photoid=107900&psig=AFQjCNGj2pC86zm27wjlNWk3vG9n4LOIig&ust=1442598598281395


  

 14 

REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 485 3. september 2015 
 

1. Godkendelse af dirigent (Stig/BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra august 2015 (Godk. u/bemærkn.) 

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

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

a. Nedsættelse af følgegruppe (Tema 1: 22/5/5, 
vedrørende indre gangstrøg  Tema2 (ændret): 28/3/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 
A Gerd 206B  
 Tove 201G  

 Else Marie 202B  
 Mogens 217E  

B Pia 20D  
12 & Hanna 37O  
13 Berit 38S  

14 Hanni Frier   
 Ingvar Frier   

15 Sofie Kay 69C  
16 Erik 80F  
 Lis 80F  

21 Knud   
 Hans L.   
24 Thomas 143F  

25 Merete 154A  
 Bo 154A  

26 Jacob 161B  
31 Brian 236A  

Blok Navn Adr. Telefon 
32 Lejf Pedersen 242B  
33 Vibeke 260A  

 Inge 262A  
34 Esben 275D  

36 Michael 294D  
 Søren Friborg 298D  
41 

Under renovering 
 
42 Kirsten 419F  

 Niels 414F  
43 Henrik 428D  
    

44 Suz 438C  
 Karin 438A  
45 Else-Marie 449A  

 Stig 449A  
46 Carl 450A  

 Michael Quist 452D  
    

Gæster: 

Ingen 

Uden stemmeret: 

Palle Rye/EJK, Frank Carlsen/KAB 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Stig/BR-FU blev godkendt som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden be-
mærkninger. 
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3. Godkendelse af  
referat fra august 2015 

Referatet blev godkendt uden be-

mærkninger. 
 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Der var ingen gæster på mødet. 
 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

og Ejendomskontoret 

Markedsdag  

Der afholdes Markedsdag med åbent 
hus lørdag den 5. september. Ejen-

domskontoret, blokrådssekretæren og 
KAB forbereder sig. Der er sat plaka-
ter op om arrangementet i Farum 

Midtpunkt, ligesom der er annonceret 
i forskellige medier. Vi håber, at der 
kommer rigtig mange beboere og folk 
udefra. 

Kunstinstallation  

Fredag den 11. september kl. 20-21 
indvies en kunstinstallation ved ind-
gangen til Farum Midtpunkt. Nogle af 

beboerne har været inddraget i pro-
jektet med kunstinstallationen. 
Kunstinstallationen bliver sat op i og 

omkring tunnelen under Paltholmvej. 

Der kommer en indbydelse fra Furesø 
Kommune, som vil blive lagt på Fa-
rum Midtpunkts hjemmeside. Der vil 

også blive hængt opslag op. 

Velkommen til  
nye beboere i blok 13 

De nye beboere i blok 13, dvs. i seni-

orbofællesskabet Top 13, bofælles-
skabet for udviklingshæmmede og 
familieboligerne, flyttede ind den 

1.9.2015. Velkommen til dem. 

Nye beboere i blok 41 

Der flytter nye beboere ind i den re-
noverede blok den 14. september. 

Blokregnskaber mangler 

Der er stadig to blokke (22 og 26), der 
mangler at aflevere regnskab til KAB. 

BR-FU meddelte, at de to konti vil 
blive lukket, indtil regnskaberne fore-
ligger. 

Blok B til Blokrådets  
Forretningsudvalg 

BR-FU har fået et nyt medlem fra 1. 
september. Det er Pia Hougaard fra 

blok B. Pia blev budt velkommen. 

Ny blokrådssekretær/ 

kommunikationsmedarbejder 

 
Elsebeth Christensen 

Blokrådssekretær og kommunikati-

onsmedarbejder Elsebeth Christen-
sen blev præsenteret af Vibeke fra 
BR-FU. Blandt andet fremgik det, at 

Elsebeth har 14 års erfaring med 
kommunikationsopgaver og derud-
over har været referent for en leder-
gruppe. 

Frank Carlsen fortalte kort om Else-
beths funktion og fysiske placering. 
Som noget nyt er der en række admi-
nistrative opgaver, som ellers har lig-

get i stillingen, der flyttes over til 
ejendomskontoret og KAB. Det gælder 
fx blokkenes regnskaber som Anne 

Brønnum fra KAB fremover varetager. 
Man har også flyttet ledelsesansvaret 
til en lokal ledelse (Palle Rye), hvor 
det tidligere lå hos Frank Carlsen fra 

KAB. 
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Baggrunden for ændringen er projek-
tet med ”Fremtidens arbejdsplads”, 
hvor Servicecentralen skal samle alle 

ansatte i Farum Midtpunkt. Her er 
det ønsket, at Ejendomskontoret og 
Blokrådssekretariatet i fremtiden vil 

få styrket samarbejdet, så der bliver 
en mere driftssikker betjening af be-
boerne. Det er også meningen, at El-
sebeth skal styrke kommunikationen. 

Som et led i omstillingsprocessen vil 
Elsebeth sidde fysisk i blokrådssekre-
tariatet mandag og torsdag kl. 14-18, 
når der er åbningstid. 

Debat 

Bo/Blok 25 stillede spørgsmålstegn 
ved, om det er hensigtsmæssigt at 

blokrådssekretæren er ansat af KAB, 
når hun gerne skulle være på bebo-
ernes side. 

Til det svarede Frank Carlsen/KAB, 

at det var det samme forhold der 
gjorde sig gældende, da Elsebeths 
forgænger var ansat. Den eneste for-
skel er, at der nu er en lokal ledelse 

af medarbejderen. Frank Carlsen for-
talte også, at der vil blive afholdt 
kvartalsmøder med BR-FU og Øko-

nomiudvalget for at sikre, at kommu-
nikationsmedarbejderen varetager de 
rigtige opgaver. 

Michael/452D spurgte om der ikke 

kunne være en interessekonflikt, hvis 
beboerne kom ind til blokrådssekre-
tæren og ville klage over ejendoms-
kontoret.  

Gerd/206B nævnte, at hvis man øn-
sker at klage over ejendomskontoret, 
skal klagen sendes til KAB. 

Berit/38S og tidligere blokrådssekre-
tær nævnte, at der nu sjældent er et 
modsætningsforhold mellem beboer-
demokratiet og KAB. Erik (80F) fra 

BR-FU nævnte, at hvis man vil klage, 

kan man komme til BR-FUs møde 
mandag aften i ulige uger fra 19-20. 

Orientering om kommende BR-sag, 

ombygning af tidligere cykelrum 

 
Cykelrum ved blok 22 syd før renovering 

Palle Rye (Ejendomskontoret) oriente-
rede om en kommende BR-sag, som 
BR-FU og Driften står bag. BR-sagen 

tager udgangspunkt i, at man fra mil-
jøsagen har positive erfaringer med et 
tidligere cykelrum, der er blevet lyst 
og venligt. Det har som sideeffekt at 

det skaber større tryghed for beboer-
ne, fordi man undgår ulovligt ophold i 
rummene. Forslaget stilles under for-
udsætning af at kommunen godken-

der ombygningen. 

Debat 

Der var bred enighed om at det var en 

god idé at gøre noget ved de tidligere 
cykelrum. Blandt andet nævnte Brian 
fra blok 31, at han havde oplevet me-
get uro i et tidligere cykelrum, hvor 

der fx blev solgt ”medicin”. Han op-
fordrede til, at man burde lukke alle 
de tidligere cykelrum for at komme 
problemet til livs. 

En anden nævnte at der var hash-
handel i et tidligere cykelrum. Der var 
en diskussion omkring problemer 

med hashhandel i almene boligsel-
skaber, på Christiania og i Køben-
havn. Hans fra blok 12 mente, at 
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man ikke kan komme hashhandlen 
til livs. Problemet vil bare flytte sig. 

Berit fra 38S gjorde opmærksom på, 

at det altid er muligt at stille æn-
dringsforslag, hvis man får en bedre 
idé til ombygningen af de tidligere cy-

kelrum. 

4.c Andre udvalg 

Status fra Farum Fjernvarme 

Thomas og Jakob, der er beboere i 

Farum Midtpunkt, er også bestyrel-
sesmedlemmer i Farum Fjernvarme 
(FF). De gav en status på Farum 
Fjernvarme (FF).   

FF arbejder på at etablere et biomas-
seværk. Det er ikke lykkedes at finde 
en egnet grund i Farum, men der er 

en købsaftale i Allerød på betingelse 
af, at kommunen godkender projek-
tet. Dette sker som led i et ønske om 
at være miljøvenlig og uafhængig af 

en varmekilde. 

Thomas og Jakob orienterede desu-
den om, at Farum Fjernvarme har to 
klagesager hos Energitilsynet: 

1. FF har fået anerkendt sin forkøbs-
ret til transmissionsledningen fra 
Hillerød. Prisen er køber og sælger 

dog ikke enige om, så sagen er ik-
ke afsluttet. 

2. FF mener, at der har været ufor-
klarlige forskelle mellem prisen på 

varme i henholdsvis Farum, Vær-
løse og Hillerød. 

Bestyrelsen i FF holder fast i disse 
sager, fordi den mener, at der kan 

være mange penge at hente. Bestyrel-
sen i FF mener, at Farum Midtpunkt 
har betalt for meget i varme som hel-

hed. 

Debat 

Der var blandt de fremmødte på blok-
rådsmødet tvivl om, hvordan man 

skulle tolke diagrammerne om varme-
forbruget i beboerbladet ”Midtpunk-
tet”.  Berit, der er redaktør af beboer-

bladet, gjorde opmærksom på at gra-
fen viser megawatt, ikke kroner. 

Thomas fra Farum Fjernvarme gjorde 

opmærksom på at Farum Midtpunkt 
som helhed havde brugt 6 procent 
mere varme i 2014-15 end i 2013-14. 

Frank Carlsen fra KAB mente, at for-

bruget i Farum Midtpunkt er steget, 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. august 2015: 

Vi indfører en ny sammenligning: 

Døgnforbruget for hele Midtpunktet 
de seneste 3 måneder: 
Juni: 434 m3/døgn 
Juli: 380 m3/døgn 
August: 427 m3/døgn 

Det ser ud til, at bortrejse i feriemå-
neden juli har sat sit spor. 

Efterfølgende ser vi alene på udvik-
lingen i forbrug i gruppen af blokke, 
som ikke er berørt af PCB-
renoveringen og plejecenterbyggeriet: 

August i forhold til august 
sidste år – merforbrug: ca. 10 % 

Regnskabsåret i forhold   
til tilsvarende 3 måneder  
sidste år – merforbrug:  ca. 6 % 

Forbrug i regnskabsåret 
i forhold til tilsvarende 3 
måneder i referenceåret 
– besparelse:  ca. 21 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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fordi blok 12 og 13 samt flere blokke i 
Birkhøj har været ude af drift i flere 
år og nu er kommet i drift. I takt med 

at de forskellige blokke er begyndt at 
forbruge fjernvarme, er de også be-
gyndt at indbetale a conto beløb for 

deres varme og vand forbrug. 

Jacob fra Farum Fjernvarme oriente-
rede om, at acontoprisen i Farum har 
været 1 procent højere i forhold til 

Værløse set over de sidste 3 år. 

 

Følgegrupperne 

Gerd fra organisationsbestyrelsen 

orienterede kort om følgegrupperne, 
da hun er med i dem alle. Hun gjorde 
opmærksom på, at medlemmerne af 

de forskellige følgegrupper var oplistet 
i det seneste nummer af beboerbladet 
”Midtpunktet”. Som beboer er man er 
velkommen til at kontakte dem, hvis 

man har spørgsmål til et projekt. 

Gerd fortalte også, at alle følgegrup-
per i Farum Midtpunkt er afledt af 
pcb-sagen, der startede i 2009. I sep-

tember er hele renoveringen færdig, 
bortset fra et par lejligheder, som bli-
ver færdige i oktober. Deadlines på 

byggesagen bliver dermed overholdt. 
Det er Landsbyggefonden, der har fi-
nansieret byggesagen. 

 

5. Blokrådssager 

BR-sag 485.a:  
Nedsættelse af følgegruppe  
vedrørende indre gangstrøg 

Michael fra blok 46 forklarede på 
mødet, at blok 46 var kommet med et 
ændringsforslag, fordi de mente, at 

kommissoriet for følgegruppen var 
lige snævert nok. De ønskede et bre-
dere materialevalg og derfor havde de 
fremsat ændringsforslaget, som de 

ønskede tilføjet kommissoriet. 

Ændringsforslag: 

Ændringsforslaget går konkret på 2. 
afsnit: ”En ny gulvbelægning skal 

passe til Farum Midtpunkts unikke 
arkitektur, derfor skal det være en 
flise af beton/sten, der er rustik, ren-

gøringsvenlig og solid.” 

Blokken så gerne afsnittet ændret til: 
“En ny gulvbelægning skal passe til 
Farum Midtpunkts unikke arkitektur. 

  Arbejdsgruppen/følgegruppen skal 
derfor finde materialevalg, som svarer 
til de nye indre gangstrøg i Birkhøj-
terrasserne eller til de eksisterende 

gangstrøg i resten af Farum Midt-
punkt. 
  Der ønskes minimum to forskellige 

materialer, som senere sendes til af-
stemning via en selvstændig blok-
rådssag. I denne blokrådssag, skal 
der være en beregning af udgifter ved 

etablering, vedligehold over 30 år og 
rengørings- udgifter per år. 
  I forslaget skal det specifikt beskri-
ves, hvordan de forskellige materiale-

valg forventes at håndteres: 

 Kørsel med indkøbsvogn (lyd), 

 Besørgning af f.eks. hund (gen-

nemtrængning af fækalier), og 

 Tab af madvarer og andet, som 

kan trænge ind i materialet.” 

Med venlig hilsen 
Michael Quist (på blok 46’s husmø-
des vegne) 

Debat 

Der var en lang debat om, hvorvidt 
det var en god idé med ændringsfor-

slaget. Uenigheden gik blandt andet 
på materialevalg af gulv. Blok 46 
gjorde opmærksom på, at der vil være 
problemer forbundet med udvalgets 

forslag om at lægge fliser på de indre 
gangstrøg. Carl fra 450A/blok 46 for-
talte at han havde lang erfaring i ren-
gøringsbranchen og mente, at der 

ville opstå lugtgener, hvis fliserne 
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blev valgt. Han argumenterede med, 
at når fliserne blev gjort rene, ville 
vandet blive suget ned i fugerne og 

under fliserne. Det ville komme til at 
lugte. 

Gerd fra arbejdsgruppen modargu-

menterede med, at der også var blevet 
brugt fliser andre steder, fx i Aarhus 
Musikhus og på Københavns Univer-
sitet. Uden nogen lugtgener. 

En anden kritik af BR-sagen gik på, 
at det ikke stod eksplicit, at blokke-
nes suverænitet kun blev ophævet 
midlertidigt, mens følgegruppen ar-

bejdede. Blandt blokrådet var nogle 
bekymrede for at blokkenes suveræ-
nitet blev permanent ophævet med 

BR-sagen. 

Hans fra arbejdsgruppe nævnte, at 
det var nødvendigt at nedsætte en 
følgegruppe, for at de indre gangstrøg 

kunne blive renoveret. Han fremførte, 
at Farum Midtpunkt er så stor en by-
del, at der skal laves EU-udbud. Ar-
bejdsgruppen består af lægfolk, der er 

kommet med deres ideer. Når der la-
ves EU-udbud og entreres med leve-
randører, vil der også komme profes-

sionelle rådgivere på. 

En af mødedeltagerne spurgte også 
om der ikke også skulle gøres noget 
ved lofter og belysning. Hertil svarede 

Gerd fra arbejdsgruppen, at det na-
turligvis også ville indgå i følgegrup-
pens arbejde. 

Thomas, 143F, fra arbejdsgruppen 

foreslog at gruppen stillede et æn-
dringsforslag til BR-sagen om at få et 
ekstra medlem med ind i følgegrup-

pen. Det ville give Carl, 450A/blok 
46, med mange års erfaring i rengø-
ringsbranchen, mulighed for at træde 
ind i følgegruppen. 

Ændringsforslaget fra blok 46 faldt, 

da 19 stemte imod, 10 for og 2 und-
lod at stemme. 

 

Afstemningstema 1: 

Blokrådet nedsætter en følgegruppe 

ud fra præmisserne, som beskrevet i 
blokrådssagen 485a. 
Forslaget er vedtaget med 22 stem-
mer for, 5 imod og 5 der undlod at 

stemme. 

Ændringsforslag til  

afstemningstema 2:  

Arbejdsgruppen for renovering af de 
indre gangstrøg foreslog på mødet, at 

der skulle et ekstra medlem ind i føl-
gegruppen, udover medlemmerne af 
arbejdsgruppen. 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 
28, der stemte for, mens 3 stemte 

imod. 

Det betyder, at Carl fra 450A deltager 
som medlem i følgegruppen. Der er 
nu 12 beboere i følgegruppen. 

 

6. Eventuelt 

 Spørgsmål til BR-FU: 

Thomas fra organisationsbestyrelsen 

spurgte, om BR-FU ville være behjæl-
pelig med at sætte intern revision i 
gang af regnskaberne i blokkene. Det 
gør BR-FU gerne. 

 
 

BR-MØDER 2015 
6. januar | 5. maj | 3. september 
3. februar | 4. juni | 1. oktober 
5. marts | juli mødefri | 3. november 
7. april  | 6. august | 1. december 
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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: 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon: 3051 9183 
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 Telefon Blok 
Erik 80F 5035 9606 16 
Pia 20E 2671 9525 B 
Vibeke 260D 2616 2969 33 
Stig 449A 2926 8395 45 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 15 01.06.16 – 31.05.17 
Blok 26 01.09.16 – 31.08.17 
Blok 32 01.03.16 – 28.02.17 
Blok 44 01.12.15 – 30.11.16 

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: 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   14

00
 – 18

00
 

Torsdag   14
00

 – 18
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. 

”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: 6912 1212 
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 og torsdag: 14

00
 – 18

00 

Tirsdag og fredag: 08
00

 – 10
00

 
Onsdag:   Lukket    

Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  12

30
 – 13

30
 

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

Kontakt via email kan forventes besvaret 
Mandag til torsdag 07

30
 – 14

30
 

Fredag   07
30

 – 13
00

 

FOREBYGGELSESKONSULENT 

Michael: telefon: 3045 8033 
 mail:  forebyggelse@kab-bolig.dk 
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FORKORTELSER 

Udvalg: 
(å) = åbent udvalg 
BNU Bolignetudvalget 
BOU Boligudvalget (å) 
BU Bladudvalget (å) 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget (å) 
DBU Driftsbudgetudvalget (å) 
FAU Friarealudvalget (å) 
MFU Markedsføringsudvalget (å) 
STRU Strukturudvalget (å) 
TMU Teknik/Miljø Udvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

Andre forkortelser: 
ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BR Blokrådet 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
EJK Ejendomskontoret 
FURBO Furesø Boligselskab 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
FV Fjernvarmeværket 
ITA IT for @lle 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
LLO Lejernes Landsorganisation 
MSFG Miljøsagsfølgegruppen 
MP Beboerbladet »Midtpunktet« 
NB Nærbiksen 
SC Servicecentralen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 

GENBRUGSEN 

Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag, torsdag og fredag: 13

00
 – 18

00
 

Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. 
Genbrugsen drives af frivillige. 

IT FOR @LLE 

Netcaféen i Servicecentralen 
alle aldre søndag i lige uger 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 bort-
løbne tamkatte koster 100 kr. pr. 
påbegyndt døgn i gebyr ved 
udlevering af katten til ejeren. 

På www.fm-kat.123hjemmeside.dk fremlyses 
eller efterlyses katte. 

Mail: fm-kat@sol.dk. 
Mails læses en gang i døgnet 

Henvendelse: 
Annelise og 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 optages det 
år, de fylder 10 år. 
Kontingent (½ år) senior: 300,- kr. 
   junior (u. 16 år): 125,- kr. 
Formand: 
Jan Sigberg  telefon: 2087 1980 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontakt Jan Malmros telefon: 2891 1184 

Litra X 

Nygårdterrasserne 228A 

Klub for interesserede i 
jernbaner 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 telefon: 4499 2609 
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt 

Nygårdterrasserne 215 
For alle beboere i Furesø Boligselskab over 50 
år. 
Alle tirsdage kl. 13

00
 samt 

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14
00

 
Formand: 
Finn Christensen telefon: 5263 1651 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212 
Telefon: 4495 0512 / Fax: 4495 2405 

Åbningstider 
Mandag – fredag 09

00
 – 19

00
 

Lørdag:   09
00

 – 18
00

 
Søn- og helligdage: 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.  
Købmand: Seref Baran 

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: 6912 1212 
YouSee  telefon: 8080 4040 
  www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: 
Oprettelse: 595,- kr. 
Pakkeskift: 315,- kr. 
Flytning  295,- kr. 

Grundpakke:  103,52 kr./md 
Mellempakke:  299,12 kr./md 
Fuldpakke:  398,03 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 køkken-
grej, køl/frys, 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). 

SSG DØGNVAGT 

Vagttelefon ved vandskade, skade efter 
brand, elevatorstop, manglende vand el. 
varme og lignende katastrofer: 
Telefon: 7020 8126 

Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået 
skade, som ikke kan vente til ejendomskonto-
rets åbningstid. 



  

23 

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. 
Restauratører: Sabine og Christian 

VARMESTUEN 

Nygårdterrasserne 213 

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23 
Åbent alle ugens dage 07

00
 – 23

00
 

Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 486 OG 487 

MP 486 husstandsomdeles 24.09.15 

Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1.750 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

12.10.15 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 487, der udkommer 27.10.15. 

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, 38 2. S 
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 

Farum Midtpunkts officielle hjemmeside. 
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

 

KALENDER FOR OKTOBER 2015 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BR-møde 19:30 SC 

2.    

3.    

4. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

5. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

6.    

7. BUU 19:00 SC 

8.    

9.    

10.    

11.    

12. Frist for MP 487 18:00 SC 

13.    

14. 
FAU 

BNU 

16:30 

19:00 

SC 

SC 

15.    

16.    

17.    

18. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

19. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27. MP 487 Husstandsomdeles 

28.    

29.    

30.    

31.    
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