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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 478 

 

til blokrådsmødet tirsdag den 6. januar 2015 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 2. december 2014 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 
 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 

 a. Bevilling på 12.000 kr. til Varmestuen (s 16) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 478 
 

Side  Indhold 

 3 Godt Nytår! – Og pas godt på Farum Midtpunkt 
 4 Under budgettet, men over sidste års forbrug 

 5 Kom og hør om Farum Midtpunkt 
 6 Stadig mange bolde i luften 
 7 Nye tider i Ungehuset 
 8 Mens vi venter på juleaften … 

 9 Info, møder og gode råd 
 10 En lille pige med stor styrke 
 11 Containere, juletræer … og en smart app 

 12 Retningslinjer for budgettet 
 13 Åbningstider i julen og til nytår 
 14 Kom og hør hvad fremtiden bringer 
 14 STRUKTURDEBAT PÅ BLOKRÅDSMØDET I JANUAR 

 15 Nyt CTS-anlæg gi'r bedre styring 
 16 Blokrådssager 
 17 Referat af Blokrådsmødet 2. december 2014 
 19 Har vi nået grænsen for vandbesparelser? 

 21 Den varme sommer hjælper! 
 24 Praktiske oplysninger 
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GODT NYTÅR I FARUM MIDTPUNKT 
Pas godt på vores fælles værdier 

INTET FYRVÆRKERI PÅ KUNSTGRÆSBANEN OG AKTIVITETSPLADSEN 

 
 

 

Pas godt på det gode naboskab inde i blokkene 

Ta’ hensyn til hinanden 

LUK KUN DINE EGNE GÆSTER IND I BLOKKEN OG FØLG DEM UD IGEN 

Ignorer uvedkommende opkald fra dørtelefonen 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i november var på 1.995 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for november var på 2.184 MWh 
Besparelsen var således på  189 MWh 

 
Besparelsen udgør ca. 9 % i forhold 
til månedens budget, men et mer-

forbrug på 10 % hvis vi graddage-
korrigerer forbruget. 

Hvis vi ser på de seneste 3 måneder 

i forhold til sidste år, får vi: 

 2013 2014 Forskel 
Sep.: 638 MWh 716 MWh + 12 % 
Okt.: 1.233 MWh 1.515 MWh + 23 % 
Nov.: 2.095 MWh 2.409 MWh + 15 % 

Alle tre måneder er graddagekorri-
gerede for at vi kan sammenligne. 

Sammenligningen viser ikke mar-
kante forandringer. 

Da vi så også samtidigt i pressen 

kan læse, at energiafgiften bliver let-
tet i det nye år, kan vi gå det nye år 
fortrøstningsfuldt i møde – rigtig god 
jul og godt nytår! 
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Forbrug 2014 – 2015 

Forventet Aktuelt 2013-14 

Vurdering af seneste måned: 
Forbruget lå 9 % under budgettet, 
men 15 % over tilsvarende måned 
sidste år. 
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Velkomstmøde for nye beboere 
Af Inga, BR-sekretariatet 

 

Vi har hermed fornøjelsen at invitere til 
velkomstmøde for nye beboere 

torsdag den 8. januar 2015, kl. 18:30 

 

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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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER 

Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

BOLIGOMBYGNINGER 
Boligombygninger fortsætter plan-
mæssigt. Der er indflytning i blok 
24 den 15. januar 2015 og i blok 

21, 22 og 23 den 1. marts 2015.  

 

Arbejdet er i fuld gang i blok 11, 14, 
15 og 16, og der vil være indflytning 
til foråret.     

I Vestblok A vil arbejdet begynde for 
fuld kraft efter nytår. Her skal B- og 

C-boliger lægges sammen til nye 3 
rums boliger. På nuværende tids-
punkt planlægges det at arbejde i 2-
3 boliger ad gangen. Der vil blive 
omdelt information i Vestblok A om 
perioder for det særligt støjende ar-

bejde.  

I Vestblok A er der også fundet mil-
jøfarlige stoffer – klorparaffiner, bly 

og PCB – på samme niveauer som i 
terrassehusene (bortset fra Birkhøj-
terrasserne, hvor der var et særligt 

indeklimaproblem). Konstatering af 
klorparaffiner, bly og PCB i maling, 
fuger og lak betyder, at der skal ta-
ges de nødvendige, krævede for-
holdsregler, som sikrer, at krav til 
arbejdsmiljø og bortskaffelse af af-

fald overholdes. Arbejdsområder 
skal afmærkes, når der er konstate-
ret miljøfarlige stoffer, så måske vil I 
se gul tape med sort skrift med BLY 
eller PCB. 

Entreprenør: Ole Jepsen 

Rådgiver: Dominia A/S 
Projektleder i KAB: Bente Heltberg 

PCB-RENOVERING 
Projektet forløbet som planlagt, og 

der arbejdes nu i blok 41, 42 og 43.  

 

Blok 44 er nu også taget i brug, og 
der var indflytning den 15. decem-
ber 2014.  

Der blev holdt åbent hus i blok 44 
den 10. december og der var mange 

nye interesserede beboere.  

Der er i en længere periode blevet 

givet tilladelse til weekendarbejde. 
Der gives kun tilladelse til ikke-
støjende arbejde i dagtimerne. Vi 
håber ikke, at dette giver gener til 

de omkringboende. 

Entreprenør: Enemærke & Petersen 
Projektleder i KAB: Bente Heltberg 
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LAVTAGE 
Tagarbejdet på blok 25 og 26 er næ-

sten afsluttet. Det var aftalt og plan-

lagt, at overdækning skulle fjernes, 
og at stillads skulle nedtages til P-
niveau før jul. Desværre har der væ-
ret meget storm og regn, som van-
skeliggør og forsinker arbejdet, så 

måske vil der mangle opsætning af 
nogle af hegnene mellem E og F bo-
liger, hvilket vi beklager.   

 

Der holdes informationsmøde for 
blok 23 og 24 mandag den 5. januar 

2015 kl. 1730-1900 i Servicecentra-
len. Arbejdet starter i sidste halvdel 
af januar med stilladsopsætning, og 

selve tagarbejdet starter til marts. 

Isoleringsvæggene i A- og D-lejlig-
hederne er blevet fordyret på grund 
af de miljøfarlige stoffer, der dels gør 
arbejdsprocesserne vanskeligere og 
dermed dyrere og dels fordyrer bort-
skaffelse af affaldet. De øgede udgif-

ter vil ikke give huslejestigninger, da 
projektet ikke udelukkende finan-
sieres af driftsmidler.  

Der vil blive udført stikprøvekontrol 
af nogle af de opførte isoleringsvæg-
ge. 

Entreprenør:  
Adserballe & Knudsen A/S 
Rådgiver: Rambøll 
Projektleder i KAB: Bente Heltberg 
  

 

NYE ÅBNINGSTIDER I UNGEHUSET TIL FORÅRET 
Af Berit, Bladudvalget 

Nedenstående er saxet fra Furesø Avis torsdag den 11. december 2014: 

I forbindelse med skolereformen og de uddannelses- og jobaktiviteter, som 
de unge er omfattet af, er der behov for at Ungehuset tilbyder en anden åb-

ningstid, der starter, når husets brugere har fri fra skole, ungdomsuddan-
nelse eller job sidst på eftermiddagen. Derfor vil Ungehuset i løbet af foråret 
2015 skifte fra at have åbent i tidsrummet fra klokken 12 til 18 på hverda-
ge til at have åbent fra omkring klokken 17 til 21. 

"De præcise åbningstider skal afstemmes med brugerne og det samme skal 
indholdet i de nye aktiviteter, der planlægges", oplyser Furesø Kommune. 
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
AKTIVITETSPLADSEN & KUNSTGRÆSBANEN 

I midten af januar 2015 fjernes byggehegnet, og så er pladsen klar til at brug. 
 Kort før jul indhegnes kunstgræsbanen igen – der vil dog være en lille pas-
sage i hegnet, hvor brugerne kan smutte igennem.  
 OBS! Nytårsaften vil der ikke være adgang til kunstgræsbanen. 

PROMOTIONUDVALGET 

Udvalgets første møde afholdes onsdag den 8. februar 2015 kl. 19:00 i Ser-

vicecentralen. 
Udvalgets kommissorium: ”at udfærdige en promotion-plan og et storyboard til 

film, inklusiv budget, som kan bringes som blokrådssag.” 

BUDGETMØDE 

Samtlige beboere og udvalg er velkomne til budgetmøde 2015-2016.  
Mødet afholdes tirsdag den 13. januar 2015, kl. 19:00 i Servicecentralen. 

AFDELINGSMØDE 

Farum Midtpunkts årlige afdelingsmøde afholdes torsdag den 5. marts 2015 
kl. 19 i Servicecentralen. 

BLOK 33 TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Med virkning fra 1. marts 2015 er det blok 33’s tur til at blive repræsenteret i 

blokrådets forretningsudvalg (BR-FU). 

FORTÆL OM JERES AKTIVITETER – TREDJE UDKALD 

BR-FU har endnu ikke – trods opfordringen i Midtpunktet 476, gentaget i Midt-
punktet 477 – hørt fra Backgammon klubben, Dartklubben, Fiskeklubben, 
LitraX og Seniorklubben. 

MØD NYE MENNESKER – BESØG GENBRUGSSTATIONEN 

På den kommunale Genbrugsstation – det er næsten lige rundt om hjørnet – 
kan du helt gratis aflevere stort og småt affald, eksempelvis udtjente sofaar-
rangementer, metal og elektronik med mere. Hvis du er i tvivl om, hvor du 
skal placere dit affald, hjælper det flinke opsynspersonale gerne med vejled-

ning. 
Genbrugsstationen på Gammelgårdsvej har åbent 

alle ugens dage mellem kl. 10-18. 

VINTERVEJR OG GLATTE GANGSTRØG 

Pas på – pas på, der er glat på især vest-blokgangstrøget om vinteren. Når fry-
sepunktet nærmer sig 0 grader er der visse steder - på grund af underafkøling, 
fare for at miste fodfæstet på Farum Midtpunkt ellers flot ryddede stier og 
trapper. 
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EN PAKISTANSK SKOLEPIGE … 
Af Annelise, 2C 

Her ved indgangen til det nye år kan 
jeg godt gribes af lidt mismod over 
den urolige verdenssituation, som det 

er svært at se, hvordan man som en-
kelt individ har mulighed for at på-
virke. 

Men så dukker indslagene fra festlig-

hederne i Oslo for de to nobelfreds-
prismodtagere op på min indre 
skærm. Den pakistanske skolepige 
Malala Yousafzai, og inderen Kailash 

Satyardi der de sidste 40 år har be-
kæmpet børnearbejde. 

Malala voksede op i en pashtunsk 

sunnifamilie i den smukke Swatdal 
(engang "paradis på jord") i det nord-
vestlige Pakistan. Nu et hjørne, hvor 
Taliban står stærkt og selvmordsan-

greb er hyppige. Malalas far er digter 
og skoleleder, og allerede som 11-årig 
begyndte hun selv at skrive og fik en 
blog hos BBC, hvor hun på urdu for-

talte om sin dagligdag og behovet for 
uddannelse til piger. 

I forbindelse med uddelingen af 

fredsprisen havde Red Barnet arran-
geret en kæmpe velgørenhedskoncert, 
hvor Malala dukkede op på den store 
scene ved slutningen af koncerten. Et 

spinkelt lille menneske klædt i sit 
hjemlands traditionelle festdragt. 
Lange gevandter og et farverigt sjal 
om hovedet, hvor en lammelse i ven-

stre side af ansigtet, er det eneste 
synlige spor af Talibans brutale 
mordforsøg på hende i en skolebus 

for snart tre år siden. 

Og det er næsten ubegribeligt, at hun 
efter talrige smertefulde operationer i 
England, hvor hun nu bor med sin 

far, har mod og styrke til at stå frem 
foran et titusindtalligt publikum og 

med glød i stemmen love, at hun vil 
fortsætte kampen for 66 millioner pi-
gers ret til uddannelse og selvbe-

stemmelse. 

Hermed modsiger hun enhver på-
stand om, at det enkelte individ ikke 
har mulighed for at påvirke den poli-

tiske situation i et givet land. Og hun 
kan ikke undgå med sit lysende ek-
sempel at inspirere alle os mere ano-
nyme mennesker verden over til at 

stå frem og gøre en indsats for det vi 
tror på. 

Hvad enten vi vil gøre det via et poli-

tisk parti eller via en græsrodsbevæ-
gelse.  

Det være sig på det hjemlige plan ved 
at arbejde for at skabe bedre forhold 

for de psykisk skadede krigsveteraner 
fra Balkan, Irak og Afghanistan. 

Eller for at bedre flygtninges mulig-
heder for asyl, boliger og arbejde. 

Og på det internationale plan ved 
måske at tilslutte os organisationer, 
der bekæmper racediskrimination. 

Eller måske ved at gøre en indsats for 
at reducere forureningen af jorden og 
skabe en mere bæredygtig verden. 

Eller endelig måske ved at arbejde for 

at skabe større forståelse for homo-
seksuelles kår i Afrika og andre ste-
der, hvor de forfølges. 

Det er ikke mulighederne der mang-

ler. 

I den minutlange stående applaus for 
Malala i Oslo sad jeg herhjemme for-

an fjernsynet og klappede begejstret 
med.  
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
OBS! – LUKKEDE MOLOKKER NYTÅRSAFTEN 

Alle Farum Midtpunkts  
affaldscontainere er aflåst  
i tidsrummet: 

31. december 2015 kl. 19:00 
til 1. januar 2015 kl. 08:00 

 

BRUGTE JULETRÆER 

Brugte juletræer placeres ved siden af contai-
nerne til småt brændbart eller pap for enden af 
stamvejen. 

Husk at afmontere julepynten – træerne genan-
vendes til flis. 

 

SMART ADGANG TIL ”KAB – MIN BOLIG” 

 

 

IOS APPLE APP STORE: 

 

ANDROID GOOGLE PLAY STORE: 
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Sådan kan beboernes medinddragelse sikres 
Af Niels, 112E 

Se hvordan beboerdemokratiet kan 
sikre, at alle beboere har haft mu-
lighed for at være inddraget i be-
slutninger om store og små anlægs-
arbejder. 

Retningslinjer for  

kollektive anlæg, fornyelses-  

og vedligeholdelsesarbejder 

Sammendrag fra Farum Midtpunkts 
”grundlov” § 4:  

Stk. 3: 

BR fører tilsyn med bebyggelsens 
vedligeholdelsestilstand. Blokrådet 
kan inden for rammerne af det god-
kendte driftsbudget træffe beslut-
ning om hvilke vedligeholdelsesar-
bejder og fornyelser, selskabets le-

delse skal udføre i bebyggelsen. 

Stk. 4: 
Blokrådet kan vedtage, at der i be-
byggelsen udføres rimelige moderni-

seringsarbejder eller kollektive an-
læg. Såfremt Blokrådet tiltræder 

den dertil svarende lejeforhøjelse, 
skal selskabets ledelse søge forsla-
get gennemført. Uden samtykke af 
Blokrådet kan sådanne arbejder ik-
ke gennemføres, medmindre myn-
dighederne meddeler (…) pålæg her-

om. 

Se Farum Midtpunkts ”grundlov” på 

hjemmesiden: 

 www.farum-midtpunkt.dk 

 Klik på BEBOER i øverste højre 

hjørne 

 Klik på BEBOERDEMOKRATIET i 

menuen til venstre 

 Klik på det sidste ord: ”her” i før-

ste tekstlinje 

Retningslinjer for budgetmøder, 

vedtaget af BR – sag 456C 

 Mødedeltagere tilsikres mulighed 

for afhentning af det aktuelle 
budgetudkast dagen før mødet 
afholdes. 

 Nye budgetposter skal præsente-

res separat og efterfølgende indgå 
i Midtpunktets budget præsenta-

tion. 

 Regnskabsmæssige hensættelser, 

der får et underskud til at frem-

stå som et overskud, forklares og 
indgår i Midtpunktets budget 
præsentation. 

 Der udarbejdes referat af møder-

ne i henhold til gældende regler. 

Reglerne findes, de skal bare følges. 
  
 

 
Foto: Thomas, 143F – 20.11.2014 – Turnering på den nye fodboldbane med kunstgræs 
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JULENS 
ÅBNINGSTIDER 

NÆRBIKSEN 

24. DEC. ÅBENT 

25. & 26. DEC. ÅBENT 

31. DEC. ÅBENT 

1. JAN. ÅBENT 

VASKERIET 

24. DEC. ÅBENT 

25. & 26. DEC. ÅBENT 

31. DEC. åbent til 1600
 

1. JAN. LUKKET 

SPISEHUSET 

23. DEC. kl 2100
 LEVENDE MUSIK 

24. & 25. DEC. lukket 

26. DEC. åbent til 2100
  

31. DEC. og 1. JAN. LUKKET 

EJENDOMSKONTORET  

24., 25. & 26. DEC. LUKKET   

31. DEC. & 1. JAN. LUKKET 

 

Blokrådets Sekretariat 

LUKKET 22 og 23. DEC.  

LUKKET mellem Jul & Nytår 
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Informationsmøde om fremtidens samfund 
Af Christian Fries, KAB 

På blokrådsmøde den 2. december 
blev der gennemført en debat om at 
forsøge at udleje en af de nyrenove-
rede blokke i Farum Midtpunkt som 
en "AlmenBolig+"-afdeling. Initiati-

vet skal gerne – i tråd med øvrige 
eksisterende projekter – modvirke 
fremtidige tab ved lejeledighed i Fa-
rum Midtpunkt. Der er tale om en af 
de blokke, der renoveres som følge 
af PCB-sagen. 

Debatten var livlig og konstruktiv, 
og i forlængelse heraf – og for at 
sætte et sådan projekt i perspektiv – 
gennemføres endnu et arrangement 

den 24. februar 2015 kl. 19 – 22 

med foredrag ved fremtidsforsker 

Jesper Bo Jensen. Han er ekspert 

inden for by- og boligudvikling, og 
kan fortælle om udviklingen inden 
for boligmarkedet generelt og speci-
fikt inden for den almene sektor. 
Foredraget bliver herefter sat i rela-

tion til det konkrete forslag om en 
AlmenBolig+ blok. 

Der blev derudover rejst en del 
spørgsmål på blokrådsmødet, og 
svar på disse vil også indgå i et 

kommende beslutningsgrundlag. 

Sæt kryds i kalenderen 

– mere information følger! 

Læs mere om AlmenBolig+ på  
www.kab-bolig.dk/boligsoegende/ 
boligformer/almenbolig.aspx. 
 

 

 

DEBAT PÅ BLOKRÅDSMØDET 6. JANUAR 2015 
Af Niels, Strukturudvalget 

Mødereferat  

d. 17. september 2014 

Deltagere:  

Michael 452D og Niels 112E 

Med et fælles ønske om en mere nu-
tidig og forståelig demokratisk 
struktur startede mødet med en ny, 
fordomsfri diskussion af de stærke 

og svage sider i den nuværende 

struktur. 

Der var enighed om, at fundamentet 
for det nye Farum Midtpunkt er 
etableringen af aktivitetsområderne 
foran blok 21 med den direkte åb-
ning til omverdenen og den gennem-

førte renovering af Birkhøjterrasser-

ne. Det viser, at det kan lade sig gø-
re at skabe en opdatering af hele 
bebyggelsen til et nutidigt boligom-

råde, der kan tiltrække nye lejere. 

Udvalget var i tvivl, om KAB og Fu-
resø Boligselskab ville være i stand 
til at løfte udfordringen. 

En styrkelse af beboernes engage-

ment i beboerdemokratiet forudsæt-

ter en styrkelse af mulighederne for 
en åben dialog/debat af rejste BR-
sager, således at den enkelte med 
tilkendegivelse af egne synspunkter 
og spørgsmål kan få medindflydelse 
på, at andre beboere og dermed 

husmøder får et bedre beslutnings-
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grundlag. Det giver alt andet lige et 
større engagement at blive hørt.  

Udvalget er enigt om, at den snart 
40 år gamle ”Grundlov” der regule-

rer beslutningsprocesserne, trænger 
til en revision, således at der kan 
åbnes op for brug af de mange nu-
værende netbaserede elektroniske 
kommunikationsformer. Det vil også 
kunne åbne og levendegøre vort be-

boerdemokrati. 

Den gamle beslutningsmodel var 2-
delt: først blev en BR-sag fremsat i 

vort FM blad og debatteret på BR-
mødet. Referat og sag (evt. tilpasset 
i henhold til debat) blev bragt i ef-

terfølgende FM blad til endelig af-
stemning. Det kan overflødiggøre 
udsættelsesforslag. 

En ny beslutningsmodel kan være 
en netbaseret debat i et tidsrum, før 
husmøderne træffer en beslutning.  

Afstemning kan være en individuel 
elektronisk netmodel med BR-

møder som alternativ. 

For at få en fast struktur i admini-
strationen af et levende beboerde-
mokrati og holde det nødvendige fo-

kus på Farum Midtpunkt, vil det 
være nødvendigt at skabe rammerne 
for et forretningsudvalg med direkte 
valgte medlemmer og med klart de-
finerede kompetencer og et bredere 
beslutningsmandat. 

Det vil også være nødvendigt at fast-

lægge et sæt basisregler for blokke-
nes husmødekompetencer. Der skal 
mere end én til tage stilling til BR-
sager og disponere over blokkens 
bankkonto. 

Er vi på rette vej med disse grund-
sten i en ny struktur? Det vil vi gerne 
have en debat om, derfor bringes 

dette referat i Midtpunktet. På BR-
mødet i januar vil vi gerne åbne for 
debatten i håbet om, at få den nød-
vendige feedback. Som afslutning på 

debatten opfordrer vi til en vejleden-
de afstemning med det håb, at ud-
valget bliver lidt klogere på målet. 

Strukturudvalget er et åbent udvalg 
og vil gerne have nogle flere deltage-
re i møderne.  

Næste møde dato oplyses på januar 
BR mødet i forbindelse med den øn-
skede debat. 

Spørg gerne, send en mail til  
niels.kjerulff@gmail.com 
  

 

ENERGIHJØRNET 
Nu endnu mere effektiv 
overvågning og styring 
af de tekniske anlæg  
Driftspersonalet kan nu i højere grad 
overvåge og styre de tekniske anlæg 
i Midtpunktet. 

Farum Midtpunkt har fået installeret 
et nyt CTS-anlæg. 

Betegnelsen CTS står for Central  
Tilstandskontrol og Styring. Altså, at 
driftspersonalet fra et centralt sted 
(ejendomskontoret) kan overvåge 
driftstilstanden på anlæg (i drift/ikke i 
drift, ventilstillinger, temperaturer 
mm.) over alt i Midtpunktet og påvirke 
tilstanden (styre), hvis driftsformen 
ønskes ændret. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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BR-sag 478.a: Bevilling på 12.000 

kr. til Varmestuen 

Forslagsstiller:  
Torben, fmd. for Varmestuen 

Varmestuen ønsker, at markere sin 

30 års fødselsdag ved blandt andet 
en reception, hvor stedets mange-
årige samarbejdspartnere indbydes 
til at markere begivenheden sam-

men med stedets brugere. 

Receptionen afholdes mandag den 

9. marts 2015 mellem kl. 12:30 – 
14:00  

Da varmestuen i forbindelse med 
budgetlægningen for 2014-2015 
glemte at ansøge blokrådet om mid-
ler til markeringen af begivenheden, 

håber man på blokrådets velvilje til 
at dække omkostningerne på max. 

12.000 kr. til afholdelse af receptio-
nen.  

I BR-sekretariatet har vi konstate-
ret, at ubrugte midler fra Børne- og 
Ungdomsudvalgets budget (her hen-

står 20.000 kr. fra en ikke afholdt 
Halloweenfest) kan anvendes til 
formålet. Børne- og ungdomsudval-
get er indforstået hermed, da deres 

budgetramme for 2014-2015 rigeligt 
dækker udvalgets aktiviteter. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender at der overfø-
res 12.000 kr. til ovennævnte for-
mål. 

 

 
Foto: Thomas, 143F – 20.11.2014 – Turnering på den nye fodboldbane med kunstgræs 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 477 2. december 2014 
 

1. Godkendelse af dirigent (Stig, BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra november 2014 (Godk. u/bemærkn.) 

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

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

a. Driftsregnskab 2013-14 (Taget til efterretning) 
b. Nedsættelse af promotion-udvalg (16/3/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 
Blok Navn Adr. Telefon 
A Hans 222F  
 Gerd 206G  

 Martha 205B  
 Martin 214F  

C Oskar 10I  
11 Kirsten  31E  
12 

Under ombygning 
13 
15 Per  70E  

16 Erik 80F  
21 Inger 106F  
 Niels 112E  

    

Blok Navn Adr. Telefon 
24 Thomas 143F  
 Berit 141E  

32 Niels 353F  
 Leif 242B  

36 Michael 294D  
41 

Under renovering 
42 

43 
44 

45 Lisa 441F  
 Carsten 441F  
46 Sebastian 456C  

 Tine 452D  

Gæster: 
Christian Fries, Anne Brønnum, Frank Carlsen – KAB 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Stig, BR-FU blev godkendt som diri-

gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden 

bemærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra november 2014 

Referatet blev godkendt uden 

bemærkninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Debatindlæg om AlmenBolig+ kon-
ceptet ved Christian Fries/KAB 

På side 17 i Midtpunktet 477 oriente-

rer Furesø Boligselskabs bestyrelse 
kort om, hvorfor organisationsbesty-
relsen sammen med BR-FU vil ind-
kalde til informationsmøde for alle 

beboere. På mødet vil en fremtidsfor-
sker fortælle om udviklingen i sam-



  

 18 

fundet og dermed også i den almene 
sektor. 

Bemærk! 

Informationsmødet afholdes tirsdag 

den 24. februar 2015 kl. 19 – 22 
Oplægsholder: Jesper Bo Jensen, 
Fremforsk - Center for fremtidsforsk-
ning. 

Et af fokuspunkterne i Christian Fries’ 
indlæg var FM’s unikke mulighed for 

at indføre et nyt tilbud til boligsøgen-
de. Muligheden – eventuelt i form af 
et forsøg – er opstået, som følge af 

PCB-renoveringen i Birkhøjterrasser-
ne. 
 Det nye tilbud benævnes AlmenBo-

lig+. En boform, der har vundet ind-
pas i nybyggeri. Her tilbydes boliger 
til en attraktiv pris målrettet et publi-
kum, der er indstillet på at renholde 

og vedligeholde boligafdelingen uden 
den servicestab, der sædvanligvis ka-
rakteriserer en almen bolig. 
 KAB har flere års erfaringer med at 

bygge og administrere AlmenBolig+. 
Og der er angiveligt efterspørgsel efter 
boliger, som appellerer til ”det forplig-

tende naboskab”. En boform hvor 
man ved at gøre tingene i fællesskab 
opnår en lavere husleje. Hvor meget 
lavere huslejen vil blive i en AlmenBo-

lig+ bolig i FM er ikke beregnet end-
nu. Hvis der i FM er interesse for at 
arbejde videre med ideen om at om-

danne blok 41til AlmenBolig+, vil 
KAB udregne huslejen.  

Et andet fokuspunkt var antallet af 

udbudte boliger i Farum Midtpunkt i 
forhold til efterspørgslen. 
 Formålet med at tænke i nye bo-
former er primært at undgå lejetab 

fremover. Hidtil er det gået godt med 
udlejningen af de PCB-renoverede bo-
liger i Birkhøjterrasserne, men vi har 

ikke en stor venteliste til boliger i Fa-
rum Midtpunkt set i forhold til antal-
let af boliger.  

Debatten blandt BR-deltagerne var 

meget intens, og der blev rejst 
spørgsmål om: 

 vedligeholdelsesansvaret for byg-

ningen (hvis den udstykkes som 
AlmenBolig+) 

 om beboerne kan benytte leveran-
dører vi har indkøbsaftaler med via 

udbud – eksempelvis hårde hvide-
varer aftaler 

 hvor stor huslejenedsættelsen reelt 

bliver 

 om konceptet kan indføres i alle-

rede beboede blokke etc. 

Hvad angår det sidste er det ikke en 

mulighed. Den reelle huslejebesparel-
se kræver at der foretages beregnin-
ger. 

Der blev også spurgt ind til erfarin-

gerne fra de af KAB administrerede 
AlmenBolig+ afdelinger.  
 Den vigtigste erfaring KAB har med 
konceptet er fra nybyggeri, svarede 

Christian/KAB – som også pointerede 
at tiden er knap. 
 Her henviste han til, at blok 41 

formentlig p.t. er den bedst egnede 
blok til AlmenBolig+-boformen i Fa-
rum Midtpunkt. 

HUSK CYKELLYGTERNE 
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Hans/fhv. FURBO medlem – forkla-
rede kort bestyrelsens bevæggrunde 
for at spørge blokrådet, om der skal 

arbejdes videre med AlmenBolig+ ide-
en. Helt enkelt drejer det sig om 
”fremtidssikring af boligområdet”. Ud-

lejningen balancerer lige nu, men vi 
ved fra KAB, at lejlighederne sendes 
flere gange i udbud inden der skrives 
kontrakt. 

 På bestyrelsesseminaret fik vi ind-
blik i hvad der venter os, hvis ikke vi 
gør noget for at få andre aldersgrup-
per ind i Farum Midtpunkt. 

 Vi har et ansvar for at handle – der-
for denne debat. 
 Vi har brug for en udmelding fra 

blokrådet – skal vi sætte KAB til at 
arbejde videre med ideen om mulig-
heden for AlmenBolig+, dvs. udskille 
en blok i Farum Midtpunkt? 

Martin/214F – fandt oplægget uklart, 
da man blander lejeproblematikken 
sammen med AlmenBolig+ boformen, 
men er i øvrigt positivt indstillet over-

for, at der strategisk tages initiativ til 
en undersøgelse af mulighederne med 
de redskaber der skal til, blandt an-

det risikovurdering. 

Michael/452D – afsluttede debatten 
med opfordring til, at der blev foreta-
get en vejledende afstemning med 

henblik på, at give forslagsstiller – det 
vil sige organisationsbestyrelsen – 
mandat til arbejde videre med mulig-
heden for etablering af AlmenBolig+ 

konceptet i blok 41. 

Herefter markerede et klart flertal de-
res tilslutning til, at der arbejdes vi-

dere med sagen og som det også 
fremgår af sagsfremstillingen, at der 
snarest muligt indbydes til INFOR-
MATONSMØDE om emnet, herunder 

en belysning af de udfordringer vi har 
med at tiltrække yngre lejere til Fa-
rum Midtpunkt. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

Nyt medlem til  
Blokrådets forretningsudvalg 

Blok 46 har givet stafetten videre til 
blok 45. 

Velkommen til Stig, og mange tak til 

Michael for det store engagement i 
forretningsudvalgsarbejdet. 

Med udgangen af februar måned 
2015 udløber blok 34’s BR-FU perio-

de. Turen er herefter kommet til blok 
33. 

VANDSTATUS 
Situationen pr. 30. nov. 2014: 

Juni 06 – nov. 06:(ref.) 107.097 m3 
Juni 13 – nov. 13: 65.828 m3 
Juni 14 – nov. 14:  65.794 m3 

Mængderne er de faktiske vandfor-
brug for hele Midtpunktet.  

For at undgå påvirkning fra de mange 
tomme lejligheder når vi ser på udvik-
lingen i forbruget, ser vi på gruppen 
af blokke, som ikke er berørt af PCB-
renoveringen og plejehjemsbyggeriet.  

Herved får vi: 
Besparelse i november i år 
i forhold til november  
sidste år: ca. 2 % 

Besparelse i regnskabsåret 
i forhold til tilsvarende 6  
måneder sidste år: ca. 1 % 

Besparelse i regnskabsåret 
i forhold til tilsvarende 6 
måneder i referenceåret:  ca. 26 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Blok 33 bedes snarest meddele BR-
sekretariatet om blokken stiller med 
et BR-FU medlem. 

Aktivitetsparken 

Hele anlægget forventes klar til brug 
inden udgangen af december 2014. 

Trods dette gode budskab vil den offi-
cielle indvielse af anlægget først finde 
sted i midten af marts 2015.   
 En del af anlægget - kunstgræsba-

nen – blev dog skudt i gang den 20. 
november med GRAND OPENING 
fodboldturnering, lygtefest, clementi-
mer, chokolade, rundhåndet ud-

skænkning af varme drikke og besøg 
af FC-Nordsjælland. 

 
Foto: Thomas, 143F – FCN’s maskot var med 

Det var en fantastisk aften, og snart 

nærmer vi os endnu en festaften – 

nytårsaften. 
 I modsætning til alle øvrige dage og 
aftener ønsker vi, at området ikke be-

nyttes nytårsaften. 
 Hvis det praktisk kan lade sig gøre, 
vil hele området blive afspærret, da vi 
frygter affyring af fyrværkeri vil kun-

ne beskadige belægningerne. 
 Hvad angår raketter og andet fyr-
værkeri, må sådant under ingen om-

stændigheder affyres på ”asfaltområ-
det” eller ”kunstgræsbanen”, da begge 
anlæg er belagt med syntetisk mate-
riale som kan brænde. Det vil være 

ærgerligt, at få ødelagt et helt nyt an-
læg, fordi et par fulderikker eller kåde 

børn og unge udviser letsindig om-
gang med fyrværkeri. 

Debat: 

Gerd/miljøsagsfølgegruppen indledte 
debatten med en opfordring til BR-
FU, om at iværksætte en positiv 

kampagne op til nytår med appel til 
alle om at passe på kunstgræsbanen 
med mere. 

 
Foto: Berit, 141E – De fik autografer, Hurra! 

Herefter indlæg, hvor det blandt an-

det blev pointeret at forbudsskilte ofte 

tiltrækker mere end de afskrækker. 
Men uanset hvad der kan trues med 
af udefra kommende autoriteter er 

det en overtrædelse af Farum Midt-
punkts husorden, at benytte kunst-
græsbanen til affyring af fyrværkeri 
og anden omgang med åben ild, hun-

deluftning etc.  
 Kunstgræsbanen er sart og dedice-
ret til boldspil. Og som flere var inde 
på i den engagerede debat – er den 

bedste forebyggelse nok at motivere 
brugerne til at beskytte banen – det 
være sig ved årsskiftet såvel som i 

dagligdagen. 

Nye åbningstider på  
ejendomskontoret pr. 1. december 

På grund af software fejl fungerede 

telefonsystemet desværre ikke opti-
malt i går. 
 Fejlen er rettet, og om et par dage 
vil informationsskærmen ved indgan-
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gen til Ejendomskontoret igen være i 
funktion.  

KAB-Min bolig app – er frigivet 

Farum Midtpunkt er med i et forsøg 
om at kommunikere via app. 
 Med appen ”KAB-min bolig” får be-

boeren direkte adgang til en masse 
nyttige oplysninger – herunder blandt 
andet vigtige driftsinformationer via 
SMS og e-mail. 

 Appen fungerer på styresystemerne 
iOS (Apple) og android (Google). 
 Hent den i Apple App Store eller 
Google Play Store og brug den næste 

gang du har brug for hjælp fra ejen-
domskontoret. 

 Da appen er på forsøgsstadiet vil 

der være funktioner som enten ikke 
er opdateret eller endnu ikke fungerer 
som angivet. 

Udlejningssituationen 

I skrivende stund har vi ingen boliger 
med lejetab, men ingenting kommer 
af sig selv – vi er nødsaget til hele ti-
den, at gøre opmærksom på vores 

righoldige udbud af boliger. En lille 
stab af beboere har tilbudt at fremvi-
se boliger, og der udøves nærmest 

rovdrift på dem – bedre bliver det 
næppe, når ejendomskontoret frem-
over har aften åbent 2 dage om ugen.  
 Kort sagt, vi har brug for flere be-

boere til at fremvise boliger. 
 Interesserede bedes rette henven-
delse til ejendomskontoret pr. mail.  

Gerd/FURBO – Afdelingen Farum 

Midtpunkt har frem til udgangen af 
2016 stillet 2 boliger til disposition 
for Furesø kommune. Boligerne an-

vendes til midlertidig indkvartering af 
flygtninge. Fra kommunens side er 
rettet henvendelse til samtlige Almene 
boligsleskaber i Furesø kommune. 

Der er et stort pres på os for at stille 
flere boliger til disposition, det kræver 
at vi har boligerne – hvad vi pt. ikke 

har. Lige nu afventer vi udmeldingen 
fra de øvrige boligselskaber.  
 Gerd efterlyste flere fremvisere. De 

opfordres til at kontakte Palle/ejk. 
Intro-forløbet klarer enten hun eller 
en af de øvrige fremvisere. 

 Farum Midtpunkt har 2 prøveboli-
ger i terrassehusene – begge er på ca. 
130 m2. 2-plans boligen flytter fra 
Nygårdterrasserne til Birkhøjterras-

serne, blok 44. 
 Udgiften til prøveboligerne afholdes 
af afdelingen. Erfaringen er at penge-
ne er godt givet ud, da mange gerne 

vil se en tilnærmelsesvis prototype af 
de store familieboliger, inden de be-
stemmer sig for at søge bolig i FM.   

Åbent hus i blok 44 og 22  
– onsdag den 10. december 2014 

Smut indenfor i blok 22 og 44 mellem 
kl. 17 – 19 og se et par af de ombyg-

gede store boliger samt PCB – renove-
rede boliger.  

VARMEØKONOMI 
Status pr. 30. nov. 2014: 
Variabel fjernv. kr. 4.102.077,- 
Aconto rådighed kr. 4.699.844,- 
Overskud kr. 597.767,- 
Vi skal være glade for det milde vejr – 
det er det, der alene har skabt over-
skuddet i aconto regnskabet. 
Hvis vi graddagekorrigerer forbruget 
indtil nu, har vi brugt ca. 3 % mere 
fjernvarme, end vi har budget til. 
Prognosen for hele året viser dog et 
overskud på knapt 1 mio. kr. 

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

Ingen tilbagemeldinger, spørgsmål 
eller debat. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 477.a:  
Driftsregnskab 2013-14 

Ingen debat under punktet ud over et 
spørgsmål fra salen om indtægten fra 
indsamling af indkøbsvogne tilhøren-
de Bytorvet.  

 OBS! Fjernelse af indkøbsvogne fra 
Bytorvets område er ”tyveri”. 

Afstemning: 

Taget til efterretning med 19 stemmer 
for, 0 imod og 0 undlod at stemme. 

BR-sag 477.b:  

Nedsættelse af promotion-udvalg 

Tine/blok 46 – indledte med at uddy-
be vigtigheden af projektet.  

Berit/141E – fandt ideen med at ned-

sætte et promotion-udvalg god, men 
pointerede: Det har aldrig været me-
ningen at Jesper Jargills film skulle 

være ”reklamefilm” – derimod var de 
tænkt som fortællinger om livet i Fa-
rum Midtpunkt. I øvrigt forstod hun 
ikke meningen med en følgegruppe.  

Debatten viste stor opbakning bag 
projektet og ros til initiativtagerne.  

Tine/452D – tilbød at være tovholder. 
Der indkaldes til første møde i udval-

get onsdag den 7. januar 2015 kl. 19 
i Servicecentralen. 

Alf /201D – opfordrede ”fotogenierne” 

til at levere materiale til projektet. Så 
mon ikke både han, Michael/452D, 
Hans/222F med flere bidrager til pro-
jektet – ref. bemærkning. 

Debatten udmundende i ændrings-
forslag fra forslagsstiller – jf. flg. ret-
telse i BR-sagsfremstillingen ”Derfor 

foreslår vi, at der nedsættes et åbent 
udvalg, der kan udfærdige en promo-
tionplan og storybord til film, inklusive 

budget, som kan bringes som blok-
rådsforslag. Det er tanken således at 
imødegå fremtidige udlejningsproble-

mer med deraf følgende lejetab og 
huslejeforhøjelse.” 

Afstemning: 

Vedtaget med 16 stemmer for, 3 imod 
og 0 undlod at stemme  

6. Eventuelt 

Carsten/441F – en beboer i blok 45 
undrer sig over manglende adgang til 
You See websitet? 

Michael/Bolignetudvalget – forklarede 

at FM’s leverandør af TV er DKTV. 
Det er op til beboeren selv at indgå 
aftale med DKTV. 

Erik/80F – husk, hvis I framelder et 

abonnement hos DKTV og herefter 
fortryder, skal I betale for tilmelding. 

Per/blok 15 – bemærkede at der 

ustandseligt flyttes rundt på kanaler-
ne. 

Herefter bred debat om priser på Tv-
pakker og varslinger ved kanalom-

lægninger. 
 DKTV – varsler kanalomlægninger 
og prisstigninger i brev til den enkelte 
kunde.  

 For yderligere info om FM’s bolignet 
følg med på udvalgets blog: 
http://bolignet.farum-midtpunkt.dk/ 

Per/15 –spurgte til PCB-forekomsten 
i bygningsmaterialer, jf. afspærrings-
båndene, der opsættes foran boliger 
hvor der nedtages bygningsdele. ”Kan 

jeg få målt hvor meget PCB der er mit 
blod, er jeg i faregruppen …” 

Sebastian/456C – opfordrede Per til 
at gå til egen læge.  
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En anden beboer (Michael/blok 36) 
bemærkede, at det er vanskeligt at 

undgå PCB i blodet, vi får det blandt 
andet fra laks mv. 

Hans/222F – forklarede, at den PCB 

der er fundet i bygningsdele i det øv-
rige FM ikke er sammenlignelig med 
PCB forekomsten i Birkhøjterrasser-
ne. 

For yderligere info om PCB: læs Bente 
Heltbergs indlæg i beboerbladet Midt-
punktet – samt redegørelserne vedr. 

PCB indholdet og målingerne i Birkhøj-
terrasserne inden og efter renoverin-
gen på KAB’s hjemmeside, ref. be-

mærkning. 

Herefter debat om utætte isole-
ringsvægge. Vibeke/ 260A fortalte, at 
inden væggen blev opsat i hendes bo-

lig, var der ikke trækgener, men nu 
strømmer det ind med kold luft i 
hendes stue. Hvad der undrer hende, 

for det var jo hensigten at øge kom-
forten i boligen – det modsatte er 
sket, nu kan hun ikke opholde sig 
tæt på væggen.  

Flere nævnte, at det lille vindue ikke 
er udskiftet, og at skrålysbåndene i 
E/F boligerne også er utætte.  

Kontakt under alle omstændigheder 

ejendomskontoret hvis du oplever 
trækgener. Gerd/følgegrupperne op-
fordrede til at man også skrev til føl-

gegruppen. 

Bemærk! Skrålysbåndene er ikke 
med i nogen af de igangværende re-
noveringsprojekter. Hvis de skal re-

noveres, finansieres arbejdet via hen-
lagte midler i driftsbudgettet. 

Gerd/FURBO – orienterede om kon-

stitueringen i organisationsbestyrel-
sen efter repræsentantskabsmødet. 
 Bestyrelsesreferater mv. kan hentes 
fra KAB’s hjemmeside. 
  

 
 

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 

RIMFROST 
Rimfrosten 
har forvandlet 
de sorte birketræer 
til yndefulde balletfigurer 
i trævlet trikot. 
Men den gennemtrængende kulde 
fastholder dem i en stivnet positur. 
Og kulden har også lagt 
sin klamme hånd 
over min pensionistmorgen. 
Trods ulden strikhue 
og lang dynefrakke 
klaprer jeg helt ind til knoglerne. 
Og mine følelser er frosset 
til istapper. 
For en gang skyld beslutter jeg 
at droppe mit daglige ritual 
med motion og frisk luft. 
Skynder mig hjem igen 
til min lille sporvognslejlighed 
og inviterer min blok- og haveveninde 
til formiddagskaffe og en lille sort. 
Mens kroppen langsomt får varmen, 
begynder vi at fortælle lattermilde historier 
fra vores vilde ungdom. 

annelise, 2 c 



  

24 

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 1900 – 2000  
samt før blokrådsmødet 1900 – 1930  
(se datoer i kalenderen s. 27) 
Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Oskar 10I 2982 6469 C 
Niels 112E 4495 9069 21 
Esben 275D 2242 0479 34 
Stig 449A 2926 8395 45 
Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 16 01.06.15 – 31.05.16 
Blok B 01.09.15 – 31.08.16 
Blok 33 01.03.15 – 29.02.16 
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 4495 4887 / Mobil 2423 4106 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   1400 – 1800 
Torsdag   1400 – 1800 
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 0700 – 1500 
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: 0900 – 1800 
Lørdag, søndag, helligdage: 1000 – 1400 

EJENDOMSKONTOR 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911 
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk 
Personlige henvendelser: 
Mandag og torsdag: 1400 – 1800 

Tirsdag og fredag: 0800 – 1000 
Onsdag:   Lukket    
Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  1230 – 1330 
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 0730 – 1430 
Fredag   0730 – 1300 

FOREBYGGELSESKONSULENT 
Michael: Telefon: 3045 8033 
 Mail:  forebyggelse@kab-bolig.dk 
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FORKORTELSER 
Udvalg:   (å) = åbent udvalg 
BNU Bolignetudvalget 
BU Bladudvalget (å) 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget (å) 
DBU Driftsbudgetudvalget (å) 
FAU Friarealudvalget (å) 
PRMU Promotionudvalget (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: 1300 – 1800 
Vi køber ikke, men tager med 
glæde imod næsten alt. 
Genbrugsen drives af frivillige. 

GÆLDSRÅDGIVNING 
Tina Hartvig Pedersen: telefon 2342 1788 

IT FOR @LLE 
Netcaféen i Servicecentralen 
alle aldre søndag i ulige uger 1400 – 1600 

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. 1900 
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 1930 – 2200. 
Medlemmer kan optages det 
år, de fylder 10 år. 
Kontingent (½ år) senior: 300,- kr. 
   junior (u. 16 år): 125,- kr. 
Formand: 
Karsten Jørgensen telefon 4495 8426. 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100 
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. 
1900 – 2200 samt efter aftale.  
Kontingent:  senior: 200,- kr. pr. kvt. 
   junior: 100,- kr. pr. kvt. 
Kontaktperson: Jeppe tlf.: 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: 
Ellinor Jensen  tlf.: 2143 1642 

NÆRBIKSEN 
Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 
Åbningstider 
Mandag – fredag 0900 – 1900 
Lørdag – søndag: 1000 – 1800 
Udbringning 25,- kr.  
Ring onsdag eller fredag  
kl. 1000 – 1200 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. 1730. 

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:  94,75 kr./md 
Mellempakke:  280,20 kr./md 
Fuldpakke:  369,11 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 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 eller 
varme og lignende katastrofer: 
Telefon: 7020 8126 
Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået 
skade, som ikke kan vente til ejendomskonto-
rets åbningstid. 
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SPISEHUSET 
Nygårdterrasserne 201A 
Telefon:  4495 7022 
Åbningstider: 
Mandag – torsdag 1200 – 2300 
Fredag og lørdag 1200 – 0200 
Søndag   1200 – 2100 
Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan 
spille backgammon og billard. 
Restauratører: Sabine og Christian 

SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE 
vedrørende børn og unge: 
Søndag – torsdag 1900 – 2300 
Fredag og lørdag 2030 – 0030 
Direkte telefon: 7216 4396 

VARMESTUEN 
Nygårdterrasserne 213 

VASKERIET 
Paltholmterrasserne 23 
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300 
Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 478 OG 479 
MP 478 husstandsomdeles 23.12.14 
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1.400 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 
15.01.15 kl. 18

00
: 

Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 479, der udkommer 27.01.15. 
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, 141E 
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 JANUAR 2015 
Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    
2.    
3.    
4. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

5. Info-møde lavtage 
for blok 23 og 24 17:30 – 19:00 SC 

6. BR-møde 19:30 SC 
7. PRMU 19:00 SC 

8. Velkomstmøde for 
nye beboere 18:30 SC 

9.    
10.    
11.    

12. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 
13. Budgetmøde 19:00 SC 
14. FAU 16:30 SC 
15. BU 18:00 SC 
16.    
17.    
18. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

19.    
20. MSFG 18:00 – 20:00 SC 
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    

26. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

27. 
MP 479 Husstandsomdeles 
BOFG 18:00 – 20:00 SC 

28.    
29.    
30.    
31.    


