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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 481 

 

til blokrådsmødet tirsdag den 7. april 2015 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 5. marts 2015 
4. Meddelelser og debat: 

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

5. Blokrådssager: 
 a. Bevillinger til Markedsføringsudvalget (s 9) 
 b. Bevilling til blok-ambassadører (s 10) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 481 
 

Side Indhold 

 3 Status på tre projekter 
 4 Vildt spændende afdelingsmødereferat 

 5 Ekstraordinær åbningstid – plantekasser – affald 

 6 Minimal besparelse i forhold til budgettet 
 7 Markedsføringsudvalget informerer 
 8 … Det gør Strukturudvalget osse 
 9 Blokrådssager 
 9 Vandprisen kun en lille smule højere i 2015 
 10 Den milde vinter redder varmeregningen 

 11 Referat af Blokrådsmødet 5. marts 2015 
 14 Brune bønner??! 
 16 Praktiske oplysninger 

Indstik om plantekasser 
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER 

Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

BOLIGOMBYGNINGER 

 

Projektet fortsætter som planlagt. 

Der arbejdes nu i over halvdelen af 
de berørte boliger i Vestblok A. I de 

nye sammenbyggede boliger skal 
altanen udvides, og arbejdet her på-

virker erhvervslejere og boligerne på 
gangstrøget. Der skal stilles stillads 
op på en del af terrassen. De berørte 
lejere vil blive varslet og kontaktet, 

når tiden nærmer sig. 

Entreprenør: Ole Jepsen 
Rådgiver: Dominia A/S 

PCB-RENOVERING 

 
Foto: Berit/141E – Blok 41 under renovering 

Projektet forløber som planlagt, og 
der arbejdes nu i blok 41 og 42. 
Blok 43 er klar til indflytning den 1. 
april 2015. 

Der er i en længere periode blevet 
givet tilladelse til weekendarbejde. 

Der gives kun tilladelse til ikke-

støjende arbejde i dagtimerne. Vi 
håber, at dette ikke giver gener til 
de omkringboende. 

Entreprenør: Enemærke & Petersen 

LAVTAGE 

 
Foto: Berit/141E – Græs og jord fjernes 

Der arbejdes nu med tagudskiftnin-

gen i blok 23 og 24. Stilladsopsæt-

ning er begyndt ved blok 21 og 22.  

Der holdes informationsmøder i 
Servicecentralen om tagudskiftnin-
gen, før arbejdet starter i blokken. 
For blok 15 og 16 holdes mødet 
torsdag den 9. april 2015 kl. 18.00 - 

19.30, og for blok 11 og 14 er det 
onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.30 
– 19.00. 
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Projektet forløber som planlagt, og 
tagarbejdet vil være afsluttet til ok-

tober. 

Arbejdet med isoleringsvæggene for-

ventes færdigt i midten af maj må-
ned. Der udføres lige nu stikprøve-
kontrol af nogle af væggene, da flere 
beboere oplever ændrede forhold ef-
ter opførelse af væggen. Undersøgel-
serne har ikke peget på én årsag til 

oplevelser af eventuel kulde eller 
træk. Der er præciseret og ændret 
ved nogle samlingsdetaljer, der mu-

ligvis kan have været medvirkende. 

Det skal pointeres, at der er nogle 
bygningsmæssige vilkår, der også 

kan spille ind. Væggen er blevet tæt-
tere, hvilket kan betyde, at erstat-

ningsluft til ventilation nu suges ind 
under gulv og gennem de små åb-

ninger, der måtte være f.eks. ved 
stikkontakter. En anden årsag kan 
være, at de tilstødende vægge alle er 
kolde, hvilket kan give kuldened-
fald. 

Undersøgelserne er ikke afsluttet 

endnu. 

Entreprenør:  

Adserballe & Knudsen A/S 
Rådgiver: Rambøll 

  

 
 

 

Afdelingsmøde – torsdag den 5. marts 2015 kl. 19:00  
Af Inga, Blokrådssekretariatet 

Referat 

1. Jakob/161B, blev valgt som diri-
gent og Inga som referent. 
 

2. Hans/222F aflagde bestyrelses-
beretningen som efterfølgende 
blev godkendt. 
 

3. Driftsbudgettet for 2015-2016 
blev godkendt under forudsæt-

ning af Blokrådets efterfølgende 

godkendelse inkl. de ændringer, 
som Blokrådet måtte vedtage. 
 

4. Ingen forslag. 
 

5. Valgt til afdelingsbestyrelsen 

for 2 år: 

Bent/34D, Berit/141E, Christian 
/149D, Gerd/206G, Hedy/104A, 
Michael/452D & Steffen/300B 

Nyvalgt til afdelingsbestyrelsen 

for 1 år: 

Stig/449A 
 
Herudover består afdelingsbe-

styrelsen af: 

Hans/222F – formand, Jakob/ 
161B, Anne Charlotte /239A, 
Erik/80F, Kirsten/34F, Per/15H 
& Thomas/143F. 

 

Alle nyvalgte afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer erklærede heref-
ter, at de respekterede blokrådet 
som beboerdemokratiets øverste 
myndighed. 
 

6. Der var intet til eventuelt. 
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET 

EJENDOMSKONTORET UDVIDER ÅBNINGSTIDEN TIRSDAG 7. APRIL 

På grund af mange indflyt-
ninger i begyndelsen af april 
har vi helt ekstraordinært be-
sluttet at have eftermiddags-
åbent tirsdagen efter påske. 

Fra 14 – 18 vil der være åbent 

i Servicecentralen for person-

lig betjening. 

 
 

 

 

 

UDSKIFTNING AF RÅDNE PLANTEKASSER 

Desværre kan vi – af budgetmæssige årsager – ikke imødekomme ønsker om 

udskiftning af plantekasser, som er intakte. 
 Hvis dine nuværende plantekasser er rådne og ved at falde skilt ad, leverer 
vi selvfølgelig erstatningsplantekasser, men ventelisten er desværre lang. 

Hvis du selv har mulighed for at skifte dine rådne plantekasser, tilbyder vi le-
vering af samlede plantekasser foran din dør. Leveringstiden fra vi modtager 
bestillingen er 1 uge. 
 Med leverancen følger presenning til at lægge jorden på samt sække til de 
gamle kasser.  
 Hvis du ikke selv kan transportere de gamle plantekassebrædder til Gen-

brugspladsen tager vi os af bortskaffelsen. Vi skal blot have besked om hvor-
når poserne med de rådne kasser kan afhentes på din bopæl  

AFFALD 

På stamvejene har vi stadig containere til delvis af-
faldssortering, men containerne kan på grund af vo-
res mange byggeaktiviteter være vanskelig at komme 

til. 

Vi opfordrer Farum Midtpunkts mange beboere til 

at aflevere deres affald – med undtagelse af køkken-
affald, det kommes i de runde sorte molokker – på 

Genbrugsstationen på Gammelgårdsvej 79.  

 
Foto: Berit/141E – Ejendomskontoret 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i februar var på 2.800 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for februar var på 2.833 MWh 

Besparelsen var således på   33 MWh 
 
Fjernvarmeforbruget i februar lå 

kun én procent under budgettet, 
men graddagekorrigerer vi, har der 

været et merforbrug på ca. 12 %.  

Ser vi på de seneste 3 måneder i 
forhold til sidste år, får vi: 

 2013/14  2014/15  Forskel 
Dec.: 2.742 MWh 3.179 MWh +16 % 
Jan.: 3.074 MWh 3.570 MWh +16 % 
Feb.: 2.792 MWh 3.183 MWh +14 % 

Alle tre måneder er graddagekorri-

gerede, for at vi kan sammenligne. 

Stabiliteten i forbrug i forhold til 
sidste år fortsætter. 

 – Og ja!!! Igen er det det milde 
vejr, der redder os. Februars grad-
dagetal lå 15 % under normalen. 

Der er således al mulig grund til at 
skrue ned for varmen og brugen af 
varmt vand.  
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Forbrug 2014 – 2015 

Forventet Aktuelt 2013-14 

Vurdering af februar: 
Forbruget lå 1 % under budgettet, 
men graddagekorrigerer vi, har der 
været et merforbrug på ca. 12 %. 
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Referat af møde 4 i Markedsføringsudvalget 
Af Michael, Markedsføringsudvalget 

Markedsføringsudvalg, møde 4 

Dato: 09–03-2015  
Tilstede: Thomas, Berit, Michael, 

Tine 

– Referat fra sidste møde, godkendt. 

– Referent: Michael 452 D 
– Dirigent: Ingen denne gang 

Dagsorden 

1. Branding strategi (Langtids-

mål) 

– Super vigtigt at få opstartet blok-

ambassadørerne. Vi skal have de 
interne forhold bedret, til at under-
støtte den gode historie og kunne 
fremvise engagerede beboere. Mi-
chael har henstillet til Niels fra BR-
FU, at BR-FU får indkaldt til 1. mø-

de. 

Vi indstiller til frigørelse af 

100.000,- fra budgettet 2014/15 til 
opstart af blokambassadørerne: Ud-
dannelse med instruktør i hvordan 
man “sparker en dør ind” til de nye 

beboere, print af materiale, vel-
komstgaver, etc. 

– OK, at Lisa Maria Krogh KAB ved-
lægger kontaktsedler for interview 
ved til- & fraflytninger. Tine kører 
interviewene, så vi får opsamlet no-

get viden. Lisa Maria har sagt ja. 
Give to flasker rødvin for et inter-
view, som tak, ca. 200,- kr. Forven-
ter 10 interviews = 2.000,- kr. 

2. Kampagne strategi (her & nu) 

– Ideer til udnyttelse af f.eks. amfi-
teateret (Ishøj vikinger til vikinge-

marked?) og Regnbuens orkester på 
Regnbuen. 

– Finde alle de markante ting, som 
adskiller FM fra resten, f.eks. vores 
fantastiske lysindfald i køkkener, 

store altaner med udgang til terras-
se fra stort set alle værelser. Og 
mange flere ideer, så vi kan trække 
på et ide-katalog til hver artikel og 
aktiviteter. 

3. Medie strategi (Gennemgående) 

– Ansættelse af en Facebook redak-
tør, en kommunikations studeren-
de, f.eks. fra Journalist højskolen 
eller KEA. Gæt på timepris, ca. 
300,- kr., 10 timer om måneden, ca. 
40.000,- kr. om året. 

– Vi skal indtil videre selv levere ba-
sis for historierne og lidt billede ma-

teriale. Det er vigtigt, at der er godt 
med billeder til hver historie. 

– Hvert indlæg på Facebook skal 
have klargjort mål for artiklerne, 

f.eks. opskrivningsiden hos KAB, 
eller en landingpage på vores egen 
hjemmeside www.farum-
midtpunkt.dk. 

4. Dato for næste møde, forsøger 

med den 3. onsdag i hver måned. 

– Onsdag den 15. april, kl. 19:30 
– Onsdag 20. maj, kl. 19:30 
– Onsdag 17. juni, kl. 19:30 
– Onsdag 19.august, kl. 19:30 

NÆSTE MØDE ER ONSDAG DEN 

15. APRIL KL 19:30  

 



  

8 

Referat af møde i Strukturudvalget 
Af Niels, Strukturudvalget 

Deltagere: møde 1: Leif B32 og Niels 
B21 

Dagsorden: 

1. Vurdering af BR-sag 480.f: Sy-
stemleje af modulet Mødestedet 

2. Prioritering af delområde B 

Ad. 1: At BR med stemmerne 9 for, 

13 imod og 6 blanke afviste at sup-
plere den nuværende hjemmesides 
debat/informations platform med til-
føjelsesprogrammet Mødestedet, viser 

at vores kommunikation ikke har væ-
ret tilstrækkelig tydelig. 
 Behovet for en udbygning af den 

nuværende hjemmeside er tydelig, vi 
har mistet en del vigtige faciliteter da 
den gamle hjemmeside blev lukket. 
Tidligere kom der hurtige meddelelser 

om, at der nu er sket en eller anden 
nyhed i en sag og om driftsforstyrrel-
ser. Der var også et komplet arkiv 
med alle artikler, blokrådssager og 

referater der har været bragt i bladet 
Midtpunktet med en søgefunktion. 
Der var også undersider til hver blok 

til interne formål som referater og lig-
nende. 
 Vi har også mistet ITV, oprindelig 
var det det 4. mest sete TV-program i 

FM. Det bragte korte daglige drift in-
formationer, nyheder, advarsler, be-
boerannoncer og sider med praktiske 
oplysninger. Da BR nedlagde ITV blev 

det lovet, at faciliteterne blev overført 
til vores nuværende hjemmeside.  
 Den nuværende hjemmeside brin-

ger ikke en nyhed hver måned. 
 BR har tidligere opfordret til at der 
etableres et digitalt debatforum som 
et nødvendigt supplement til bladet, 

hovedsageligt fordi det er et profil 
blad med en meget lang produktions-
tid, hvor meddelelser og information 

er ca. en måned gamle nyheder. Bla-

det orienterer om BR sager og bringer 
en form for BR beslutningsreferater. 
 Det er rigtigt at der på Facebook 

findes en debatgruppe hvor stort og 
småt i FM behandles, men spørgsmå-
let er om bestemmelsen i BR forret-
ningsorden § 1 stk. 3 (Enkeltpersoner 

eller grupper af personer i FM kan 
ikke udtale sig på BR’s eller FM’s 
vegne, uden i den enkelte sag at være 
bemyndiget hertil af BR) i et vist om-

fang henviser til, at debatter skal 
holdes internt i bebyggelsen. 
 Udfordringerne står i kø til den nu-

værende hjemmeside. Hvornår og 
hvordan får vi en nutidig standard. 
Modulet Mødestedet kunne være en 
hjælp. 

Ad. 2: På strukturudvalgets næste 
møde skal vi definere rammerne for 
hvordan den værende grund-
lov/forretningsorden bliver opdateret 

med en struktur der skal gælde for 
hver enkelt blok i henhold til delom-
råde B. 

(Hvilke regler skal som minimum væ-
re indeholdt i en bloks husorden, an-
tal deltagere for at være beslutnings-
dygtig, indflydelse på indre gangstrøg 

osv. og kræver større beslutninger en 
skriftlig afstemning, eller kan det 
kræves hvis ¼ af blokkens stemme-
berettigede kræver det. Der skal også 

være et sæt regler for valg af BR re-
præsentant, det kan være en/to fast 
og en suppleant og skal husmødet 

tilmelde hvem der kommer til BR, 
dette for at sikre at de der stemmer 
har et reelt mandat. Endelig hvad 
med den vedtagne blok ambassadør.)  

Næste strukturudvalgsmøde afhol-
des i Servicecentralen onsdag den 22. 
april 2015 kl. 19.00.  
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BR-sag 481.a: Bevillinger til Mar-

kedsføringsudvalget 

Forslagsstiller: Markedsføringsud-
valget 

I arbejdet med at markedsføre Fa-

rum Midtpunkt har Markedsfø-
ringsudvalget erkendt, at der mang-
ler en officiel Facebook-side. 

Derfor foreslår udvalget, at der an-
sættes en redaktør, som kan produ-
cere passende indslag,ud fra input 

leveret af Markedsføringsudvalget. 
Det vil dreje sig om fotoreportager af 
begivenheder i Farum Midtpunkt, 
om konkurrencer og forskellige ar-
tikler. 

For hvert indslag skal der beskrives 

et formål og et forventet resultat. 

Samtidig skal der sættes succeskri-
terier, både for Facebooksiden og for 
indholdet. Der skal linkes til rele-
vante landingpages (det kan være 
www.farum-midtpunkt.dk, 

www.kab-bolig.dk eller en side, op-
rettet til en særlig lejlighed). 

Forslaget er at ansætte en kommu-
nikationsstuderende, enten fra Me-
die- og Journalisthøjskolen eller fra 

Københavns Erhvervsakademi. 
Timelønnen forslås at være 150,- kr. 

i timen, ligesom de fleste andre stu-
diejobs, der tilbydes på disse skoler. 

I første omgang anslås et forbrug på 
ca. 10 timer om måneden, men med 
mulighed for at øge til ca. 20 timer, i 
alt 40.000,- kr. om året. 

I arbejdet med at forbedre Farum 
Midtpunkts image vil Markedsfø-

ringsudvalget gerne interviewe fra-
flyttere såvel som indflyttere. Dette 
gøres ved at vedlægge kontaktin-
formation, når KAB sender diverse 
papirer ved flytning. Dog vil vi gerne 

præmiere beboere, der vælger at 
bruge tid på disse interviews, bare 
symbolsk. 

Derfor forslår Markedsføringsudval-
get, at der bevilges 2.000,- kr. til 
indkøb af to flasker vin pr interview, 

i alt 10 interviews.  

Huslejekonsekvenser: 

Pengene tages fra 2014 budgettet og 
har derfor ingen huslejekonsekven-
ser. 

ENERGIHJØRNET 

Prisen på vand er kun 
steget marginalt her i 
2015 

Ændringen i det samlede billede 
fra 2014 til 2015 ser således ud: 

 2014 2015  
 Kr./m3  Kr./m3 

Vandafgift  6,00 6,00 
Vandskat    5,46 5,86 
Vandbeskyttelse 0,67 0,67 
Spildevandstakst 35,60 36,00 
Moms 11,93 12,13 
I alt  59,66 60,66 

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

Der sættes 40.000,- kr. af til udgif-
ter til en Facebook-redaktør. 

 

Afstemningstema B: 

Der bevilges 2.000,- kr. til indkøb af 
vingaver som tak for deltagelse i be-
boer-interviews. 

BR-sag 481.b:  

Bevilling til blok-ambassadører 

Forslagsstiller: Markedsføringsud-
valget 

Blok-ambassadørprojektet tildeles 

100.000,- kr til opstart af projektet 

 
Foto: Mikkel, 297C – Aktivitetsparken 

Baggrund: I december 2013 vedtog 
blokrådet at oprette et korps af 
blok-ambassadører. Markedsfø-
ringsudvalget ser dette tiltag som et 
vigtigt led i arbejdet med at forbedre 

Farum Midtpunkts image og vil der-
for gerne tildele projektet 100.000,- 
kr. fra 2014 budgettet. 

Beløbet skal dække fremstilling af 
brochurer, velkomstgaver og ud-
dannelse af ambassadørene. 

Huslejekonsekvenser: 

Pengene er afsat i budgettet så der 
er ingen huslejekonsekvenser. 

Afstemningstema: 

Der tildeles 100.000,- kr. til blok-
ambassadørprojektet. 

VARMEØKONOMI 

Status pr. 28. feb. 2015: 

Variabel fjernv. kr. 10.664.006,- 
Aconto rådighed kr. 11.660.311,- 
Overskud kr. 996.305,- 
 
Vi har et pænt overskud. Men hvis vi 
graddagekorrigerer forbruget, har vi i 
regnskabsåret  indtil nu brugt ca. 8½ 
% mere fjernvarme, end vi har budget 
til. 
 
Heldigvis har vi fortsat glæde af det 
milde vejr, hvilket fører til en progno-
se for året, der viser et overskud på 
ca. kr. 1,17 mio. 

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



Hvad egner sig bedst til vores terrasser? 
Af: Friarealudvalget 

Mulighederne er i virkeligheden me-
get mangfoldige. Blot skal egentlige 
skovtræer helt undgås, f.eks. bøg, 
eg, lærk, birk, pil, gran, fyr. Ja-
pansk boghvede kan der heller ikke 

advares nok imod! 

Hovedvægten må lægges på små 
buske, højst små træer som f.eks. 
hjertetræet. 

 
Hjertetræ 

Udvalget er meget stort, afhængigt 
af hvad man foretrækker: Blom-

string, duft, bærbærende arter, 
høstfarver, særlige vækstformer som 
f.eks. hos troldhassel. 

De alt for kraftigt voksende prydbu-
ske er nok heller ikke for smart. Dog 
kan en fornuftig beskæring af de 

ældste grene i bund gøre anvendelse 

mulig. 

 
Nogle forslag 

Dværgsyren: Syringa microphylla, 
stærkt duftende, moderat vækst og 

flot blomstring. 

Japansk kvæde: Chaenometes ja-
ponica, rosa ”æbleblomster”, gule 
kvædefrugter. 

Hydrangea-arter: fin blomstring, 
kendt som hortensia. 

Cotoneaster: mange arter, smuk 
vækst, røde bær. Undgå den store 

C. billata, eller C. ’Brandkær’. 

Japansk benved: Euoninues plani-
pes, graciøst overhængende grene, 
sjove særprægede frugter. 

Perlerøn: Sorleus koehneana, smuk 

lille røn, hvide bær. 

Dværg-sommerfuglebusk: Buddleia 
’Nanhoe Purple’, lille busk, behøver 
ingen beskæring, purpurrøde blom-
ster, sikker på at tiltrække Nældens 

Takvinge og Dagpåfugleøje m.fl. 

 
Syren 
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Buskpotentil: Potentilla ’Goldfinger’, 
meget rigt- og længe blomstrende. 

Hibiscus syriacus: kræver lun plads, 

men fås som blå, rosa eller hvid. 
Flot blomstring. 

Et par værdifulde små lønne, begge 
fra Japan: Acer japonicum Aconiti-
folium og Acer palmatum atropur-

purea. 

 
Rose 

Og så er der roserne. Udvalget er 

meget stort. Blot ét navn: Ingrid 
Bergmann. 

Specielt surbundskrævende er der 
først og fremmest de små rhodo-

dendronarter, der er Pieris japonica 
med de rosafarvede nye skud og 
masser af hvide klokkeblomster. 

Kalmia latifolia ’Elf’ regnes for USA's 
smukkeste blomsterbusk. Rosa med 

skønhedspletter. 

Er man til stedsegrønt, er der en 
lang række dværgarter af gran, 
ædelgran, taks og enebær. Desuden 
er der de bladbærende buske, Pru-

nus faurocerasus ’Otto Luyken’ eller 
Schipkeansis med hvide blomster og 
sorte bær. 

Mahonia aquifolium: gule blomster, 
blå bær 

 
Paradisæble 

 
Jord og gødning 

Og så er der jorden. De fleste af de 
her nævnte arter klarer sig fint i al-
mindelig god havejord. 

Men vælger man rhododendron, pie-
ris, kalmia eller hortensia-former, 

må man indstille sig på at udskifte 
jorden med sphagnum og eventuelt 
leca-kugler i bunden eller blandet i 
tørvemulden. 

Desuden er det en god idé til rhodo-
dendron med en ’topdressing’ af fyr-

renåle, som kan beskytte mod sol-
udtørring, holde på fugtigheden og 
dæmpe ukrudt. 

Til sidst: Gødning. Planter med be-
grænset vokseplads må gødes og 

vandes efter behov. Det bedste er at 
anvende den langsomt virkende 
Animix, som findes til både roser og 

rhododendron. 

Vander man med kande, er det en 
god idé at tilføre vandingsvandet 
gødning, f.eks. Pot og Plante, hver 

gang. 

Når alt dette er sagt, er slet ikke 
nævnt de mange muligheder, som 
fås fra sommerblomster, dahlia og 
løg af alle slags – her er påskeliljer, 
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scilla og dorthealiljer blot gode ide-
er. 

Planteliste 

 
Gyvel 

Plantekasserne fra nord til syd: 

Rosa Heidelberg 

Lavendula angistifolia: smalbladet 

lavendel 

Magnolia sieboldii: blomstring fra 
juli 

Caryopteris x claudonensis: blå-
skæg, september 

Chaenomeles japonica: japansk 
kvæde, maj 

Cotoneaster dammeri Coral Beauty 

Kalmia latifolia Elf: juni-juli 

Rosa Ingrid Bergmann: maj 

Rosa Troika: maj 

Rhododendron carolinianum 
Ramapo: maj 

Corylus avellana contorta: 

troldhassel 

 
I krukker langs plantekasserne: 

Chamaerops humilis: dværgpalme 

Fuchsia magillanica Riccartonii 

Syringa microphylla: dværgsyren, 

maj-juni 

Potentilla fruticosa Goldfinger: 
buskpotentil, juni-august 

Buddhia dav. Nanhoe Purple: dværg-

sommerfuglebusk, august 

Abies koreana: koreaædelgran. 

Pieris japonica: maj 

I krukker langs stuevæggen: 

Hibiscus syriacus Bluebird: syrisk 
rose, juli-august 

Rosa Easy Cover: bunddækkerose, 

juni-august 

Rhododendron Scarlet Wonder: 
repenshybrid, juni 

Skimmia japinica (han): april-maj 

Cercidiphyllum japonicum (han): 
hjertetræ 

I krukker langs østfløjen: 

Lonicara x heckrottii: kaprifoliehy-
brid 

Sorbus koehneana: perlerøn, Kønne 

Anna 

Eunocimus planipes: japansk ben-
ved 

Hydrangea serrula Bluebird: 

hortensia, juli-august 

Acer jap. Aconitifolium: venusvogns-
bladet japansk løn 

 

 
Stemningsbillede D-terrasse 
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Amelanchier spicata: bærmispel, 
april-maj 

I krukker langs sydvæggen: 

Clematis Comtesse de Bouchard: 
rød, juni-august 

Clematis Jackmanii: blå, juni-

august 

Clematis Etoile violette: violet, juni-
august 

Hydranga sargentiana: kinesisk 
hortensia, juli 

Clematis tangutica: gul, juli-august 

Clematis Ville de Lyon: vinrød, juni-
august 

Clematis, alpina: m. blå klokker, 

maj 

Bundplanter: 

Asarum europaeum: hasselurt 

Gypsophila repens: krybende brude-
slør 

Omphalodes cornifolia: kærmindesø-

ster 

Leucojum vernum: dorthealilje 

Lunaria annua: judaspenge 

Aquilegia: akelejer 

Ajuga repens: krybende læbeløs 

Campanula portenschlagiana: 
stenbedsklokke 

Vinca minor: lille singrøn 

Cystopteris montana: bjergbæger-

bregne 

Polypodium vulgare: engelsød 

Dysimachia nummularia: pengebla-
det fredløs 

+ vintergæk, erantis, påskelilje, tu-
lipan, primula m.fl.  
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 480 5. marts 2015 
 

1. Godkendelse af dirigent (Stig/BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra februar 2015 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Blokrådets Forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Ændring af BRs forretningsorden § 3  

– 2. behandling (24/2/0) 

b. Budget 2015-2016 (22/3/0) 
c. Udskilning af blok 41 til selvstændig  

boligafdeling (12/14/3) 

d. Ændring af Husorden for Farum Midtpunkt  
– husdyrregler (25/0/2) 

e. Forundersøgelse om solcelleanlæg (25/3/0) 
f. Systemleje af modulet MØDESTEDET i  

programmet BEBOERDEMOKRATI 2.0 (9/13/6) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 
A Gerd 206G  

 Hans 222F  
 Tove 201G  
 ElseMarie 215E  

B Pia 20D  
C Oskar 10I  

11 Oliver 31F  
 Winnie 32D  
12 & 

13 
Under ombygning 

14 Ingvar 55E  

15 Per 70E  
 Sophie 72E  
16 Erik 80F  

21 Niels 112E  
24 Berit 141E 21443493 
 Thomas 143F  

Blok Navn Adr. Telefon 
25 Merete 154A  

 Bo 154A  
26 Jakob 161B  
31 Charlotte 239A  

32 Niels 253F  
 Lars 253A  

33 Vibeke 260A  
36 Steffen 300B  
41, 

42 & 
43 

Under renovering 

44 Gert 438A  
 Søren 436A  
45 Stig 449A  

 Else Marie 449A  
46 Annemarie 456C  
 Michael 452D  

Gæster: 
Kurt Rytter, kundechef /KAB 

Uden stemmeret: 
Palle Rye, driftsleder/FM 
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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 februar 2015 

Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster ud over kundechef Kurt 
Rytter/KAB. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 
og Ejendomskontoret 

Nyt medlem af BR-FU fra blok 33 

Velkommen til Vibeke/260A, der frem 

til udgangen af februar måned 2016 vil 
repræsentere blok 33 i blokrådets for-

retningsudvalg. Vi ser frem til et godt 
samarbejde. 

Renovering af indre gangstrøg i 

Nygård-, Bybæk- og Paltholm-
terrasserne 

BR-FU har erfaret, at der er behov for 

at de indledende skridt tages til en BR-
sag om påbegyndelse af renovering af 
indre gangstrøg, jf. Nyt fra BR-FU – 

Midtpunktet 480, side 6. 
 I den forbindelse efterlyses medlem-
mer til at indgå i en hurtigt arbejdende 

arbejdsgruppe.  
 Det er vigtigt, at viden fra PCB-

følgegruppens arbejde med indre gang-
strøg videreføres. Derfor opfordres 
medlemmer fra PCB-følgegruppen til 

også at indgå i arbejdsgruppen.  

Debat: 

Thomas/FURBO – foreslog, at interes-

serede kontakter Inga/BR-sekre-
tariatet. 

 Foreløbig har Stig/449A, Niels/ 
112E, Leif/242B & Ingvar/55E tilken-

degivet interesse for at være med i ar-
bejdsgruppen. 

Bemærk!  

BR-FU indkalder til første møde ved 
opslag i blokkene, på www.farum-

midtpunkt.dk/Nyheder og på appen 
”KAB-Min bolig” 

Festlig indvielsesfest af Aktivitets-
parken lørdag den 14. marts 

 
Foto: Mikkel/297C – Borgmesteren efter klip 

Dagens program indledes med, at 

borgmesteren kl. 10 klipper det røde 
bånd og erklærer aktivitetspladsen for 
åben. 

 Onkel Reje slutter dagen med et pro-
gram der nok skal få gang i smilehul-
lerne. Og kl. 14 slutter løjerne. 

Se programmet på opslagene i blokke-
ne og www.farum-midtpunkt.dk. 

Bemærk! Wafande, og ikke som tid-
ligere annonceret Rasmus Nøhr, ind-
tager scenen kl. 11. 

Åbent Hus Arrangement  
lørdag den 14. marts 

Samtidig med løjerne på aktivitetsplad-

sen er der i Servicecentralen Åbent 
Hus. Tilstede vil foruden korpset af ru-
tinerede fremvisere være udlejnings-

http://www.farum-midtpunkt.dk/Nyheder
http://www.farum-midtpunkt.dk/Nyheder
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medarbejdere fra KAB og et par kom-
munale medarbejdere fra Furesø kom-

mune. 

 
Foto: Mikkel/297C – Også Timba kom forbi 

Mellem 10-14 vil der være fremvisning 
af udvalgte boliger i Birkhøj- og By-

bækterrasserne: 
- PCB-renoverede boliger i blok 43 

(indgang fra nordenden af blokken)  

- to ombyggede boliger i henholdsvis 
blok 22, 119E 2 og blok 23/132F 

4.c Andre udvalg 

Varmestuen 30 år 

Alle beboere er velkomne til at se in-
denfor i Varmestuen mandag den 9. 

marts mellem kl. 9 og 21:30. 

Markedsføring 

Gerd/FURBO. Boligselskabets mar-

kedsføringsgruppe har endnu engang 
via reklamer medfinansieret tryk af 

plastikposer til Frederiksberg- og Fure-
sø bibliotekerne. 

Teknik- og miljø 

Niels/Teknik- og Miljøudvalget – med 

udgangspunkt i mini-lysforsøget ved 
indgangen til blok 32 & 21 har udval-
get besluttet – i efteråret 2015 – at un-

dersøge mulighederne for bedre belys-
ning evt. i form af andre armaturer end 
de eksisterende. 

 Hvad angår udvalgets undersøgelse 
af muligheden for regnvandsopsamling, 

er det skrinlagt. Årsag: regnvandstøn-
derne som er på markedet rummer 200 
l pr. m2, hvilket rækker ud over terras-

sebelægningens bæreevne.  

Bladudvalget 

Berit/ Bladudvalget – ros til Struktur-

udvalgets initiativ med at bringe udval-
gets referater i beboerbladet ”Midt-

punktet”. 

Bolignetudvalget 

Michael/Bolignetudvalget – på mødet 

den 11. marts fastlæges møderækken 
for resten af året. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 480.a: Ændring af BRs for-
retningsorden § 3 – 2. behandling 

Ingen debat! 

Afstemning: 

Vedtaget med 24 stemmer for, 2 imod 
og 0 undlod at stemme. 

BR-sag 480.b: Budget 2015-2016 

Under debatten blev spurgt til energi-
forbruget til belysning; vedkommende 

har bemærket at der ofte er lys i dag-
timerne langs vestblokgangstrøget. Pri-

sen på vand er også høj, lød det fra den 
engelsktalende beboer. 

Michael/FURBO orienterede kort om 

intentionen om reduktion af el-
forbruget på sigt. Hvad angår prisen på 
vand er det meste afgifter til staten. 

En anden beboer spurgte til konto 114 
– hvor der er en stigning på ca. 1,5 mil. 
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kr. i det kommende budget.  Hvor 
mange ansatte er der i Farum Midt-

punkt ville han vide.  

Vi har 31 ansatte: ikke alle er fuldtids-
ansatte og nogle er på flextid, svarede 

Palle/Ejk., som oplyste at lønudgiften 
til BR-sekretariatet – før bogført under 

Diverse 119 kontoen – er flyttet til 114. 
En disposition der blev anbefalet og 
taget til efterretning på budgetmødet i 

januar. Den øvrige stigning beror på 
overenskomstmæssige forhold. 

Debatten udmundede – efter Kurt, 
kundechef/KAB – bemærkning om, at 
serviceniveauet altid kan diskuteres – i 

flere indlæg, med ros til serviceniveauet 
i Farum Midtpunkt.   

Afstemning: 

Vedtaget med 22 stemmer for, 3 imod 

og 0 undlod at stemme. 

BR-sag 480.c: Udskilning af blok 
41 til selvstændig boligafdeling 

Ingvar/blok 14 – på husmødet i går var 

stemningen nej til udskilning af blok 
41 fra afdelingen Farum Midtpunkt. 
Der blev stillet spørgsmål ved hvor går 

grænsen? Hvem er den næste der skal 
udmeldes af fællesskabet. 

Under debatten blev spurgt til sankti-
onsmulighederne. Husmødet i blok 36 
ville gerne vide, hvad konsekvenserne 

er hvis et lejemål ikke deltager i vedli-
geholdelse og rengøring af fællesarea-

lerne. 

Kurt, kundechef/KAB – Forpligtelsen 
til at deltage aktivt i renholdelse mv. 

skrives ind i lejekontrakten. 
 Hvordan man forholder sig, hvis for-

pligtelsen ikke overholdes, er en anden 
sag.   

Afstemning: 

Afvist med 12 stemmer for, 14 imod 
og 3 undlod at stemme. 

BR-sag 480.d:  

Ændring af Husorden for Farum 
Midtpunkt – husdyrregler 

Til sagen var indgivet ændringsforslag 

fra husmødet i blok 32 med forslag om 
at teksten ændres til: 

”10 - Blokrådet forbyder hundehold af 

følgende hunderacer og blandinger, 
hvori disse racer indgår, svarende til 

Hundeloven L 163. pkt.10 ændres 
fremover i takt med, at hundeloven L 
163 ændres.” 

Gerd/forslagsstiller – accepterede æn-
dringsforslaget, som herefter blev sat til 

afstemning. 

Afstemning:  

Vedtaget med 25 stemmer for, 0 imod 
og 2 undlod at stemme. 

BR-sag 480.e:  
Forundersøgelse om solcelleanlæg 

Debatten drejede sig om tagenes be 
lastningsevne, rentabilitet, teknik mv. 
 Blandt andet blev der spurgt til mu-

ligheden for solceller i skrålysvinduer, 
opstilling af vindmølle på Birkhøjmar-



  

 15 

ken (ikke muligt og rentabelt), investe-
ring i havmølle mv.  

Stemningen var for en undersøgelse, da 
Farum Midtpunkt går ind for både grøn 
energi og reduktion i udgifterne til 

energiforbruget. 

Afstemning:  

Vedtaget med 25 stemmer for, 3 imod 
og 0 undlod at stemme. 

BR-sag 480.f: Systemleje af modu-

let MØDESTEDET i programmet 
BEBOERDEMOKRATI 2.0 

Flere indlæg gik på, at Facebook glim-

rende klarer den sag. Her debatteres 
både stort og småt.  

Michael/strukturudvalget – forklarede, 

at ideen med ”Mødestedet” er at styrke 
beboerdemokratiet. Med modulet åbnes 
mulighed for at stille forslag og debat-

tere elektronisk i lukkede grupper. Der 
kan ikke foretages en afstemning, da 

lovgivningen pt. forhindrer dette. Af-
stemningsmodulet bruges dog i vid ud-
strækning i virksomhedssammenhæn-

ge.  

Spørgsmålet om, hvordan man sikrer 

at ingen uvedkommende blander sig i 
debatten blev ikke afklaret. Hvis man 
skal sikre, at brugerne bor i Farum 

Midtpunkt og at debatten foregår i et 
lukket system, fordres eksempelvis 
konstant ajourføring af beboeroplys-

ningerne, bemærkede flere. Det medfø-
rer, at de opgivne omkostning ved at 

implementere og drifte modulet vil blive 
højere end anslået i BR-sagen. 

Afstemning: 

Afvist med 9 stemmer for, 13 imod og 

6 undlod at stemme. 

6. Eventuelt 

Gerd/206G – Foråret er kommet til Fa-
rum Midtpunkt: Ællingen ved stien op 

til Midtpunktet er sprunget ud, i lør-
dags var der livlig leg af glade børn og 

unge på Aktivitetspladsen og her er flot 
rengjort på udearealerne. 

 
Foto: Michael, 452D – Rutsj!!! 

Steffen/300 B – bemærkede drillende, 

at han godt kunne tænke sig at vide, 
hvor man kan blive skrevet op til en 
190 m2 stor bolig. 

Sådanne har vi ikke – men hermed er 
bekræftet, at der er en trykfejl på forsi-

den af Læs let budgettet 2015-2016   

Thomas/143E – anbefalede blokrådet 
at nedsætte et boligudvalg. Gerd/ 

206G tilbød at indkalde til første møde. 

Foruden Gerd/206G har Erik/80F, 
Pia/20D, Charlotte/239A, Niels/112E 

& Stig/449A, tilkendegivet interesse for 
at være med i udvalget. 

Boligudvalget blev nedlagt på BR-møde 
463, september 2013, jf. BR-sag 463.b – 
ref. bemærkning. 

Bemærk!  

Første møde i Boligudvalget afhol-
des onsdag den 15. april, kl. 18:30 i 

Servicecentralen.  

Charlotte/239A – der er hundeejer, ef-
terlyste mere grus på Markstien på 

Birkhøjgrunden.  

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 4495 4887 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 2423 4106 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat 
mandag i ulige uger 19

00
 – 20

00
  

samt før blokrådsmødet 19
00

 – 19
30

  
(se datoer i kalenderen s. 19) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Oskar 10I 2982 6469 C 
Niels 112E 4495 9069 21 
Vibeke 260D 2616 2969 33 
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 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 2423 4106 
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 
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 ulige 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 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: 
Finn Christensen tlf.: 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.  
Købmænd: 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. 
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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. 
Restauratører: Sabine og Christian 

VARMESTUEN 

Nygårdterrasserne 213 

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23 
Åbent alle ugens dage 07

00
 – 23

00
 

Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 481 OG 482 

MP 481 husstandsomdeles 26.03.15 

Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1.400 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

16.04.15 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 482, der udkommer 28.04.15. 

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 APRIL 2015 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BUU 19:00 SC 

2. Skærtorsdag   

3. Langfredag   

4.    

5. Påskedag   

6. 2. påskedag   

7. 

EJK 

BR-FU 

BR-møde 

14:00 – 18:00 

18:30 

19:30 

SC 

SC 

SC 

8. 
FAU 

BNU 

16:30 

19:30 

SC 

SC 

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15. 
BOU 

MFU 

18:00 

19:30 

SC 

SC 

16. Frist for MP 482 18:00 SC 

17.    

18.    

19. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

20. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

21.    

22. STRU 19:00 SC 

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28. MP 482 Husstandsomdeles 

29.    

30.    


