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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 494 

til blokrådsmødet torsdag den 2. juni 2016 kl. 19:30 i Stien (se side 3 →) 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 3. maj 2016 
4. Meddelelser og debat: 

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

5. Blokrådssager: 
 a. Fast månedlig administrations-vandring i FM (s 18) 
 b. Markedsføring af Farum Midtpunkt (s 19) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 494 

 Side Indhold 

 3 Hjemløst BR-møde søger tilflugt i Stien 
 4 Trange kår i lånte lokaler 

 5 Kold og våd april gav kæmpehøjt varmeforbrug 
 6 Nøglerør – en win-win løsning 
 7 Brug paragrafferne 

 8 Afstemningsregler, fælleslokaler, Genbrugsen, midlertidig lukning, 
også vores eget ansvar 

 9 Kom med og lyt til alle vores fugle 
 10 Fodbold igen efter sommerferien 

 11 Fotos fra første træning (se også side 15-17) 
 12 Petanque, Grønne Plads, entreprenører, målerlæserkursus, 

asfaltfuger, bedre lys, el-delebil 
 14 Midgård – nyt seniorbofællesskab syd for Farum Midtpunkt 

 15 Nyt fra Strukturudvalget 
 16 Gode råd om udluftning 
 18 Blokrådssager 

 19 Vandforbruget stabilt 
 21 Referat af Blokrådsmødet 3. maj 2016 
 23 Overskud + prisreduktion = mange penge retur til os 
 25 Fyrer du for gråspurvene? 

 28 Praktiske oplysninger 
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Blokrådsmøder afholdes i Aktivitetscenter Stien 

 
Foto: Lillian, 35 2.D – 09.05.2016 

Blokrådsmødet den 2. juni afholdes i Teater-
salen i Aktivitetscenter Stien, Paltholmter-
rasserne 1 – lige syd for blok 16. 

Kommer du gående eller cyklende, kan du 

komme fra Skolestien syd for blok 16 ned på 
pladsen på billedet (indgang ved skiltet). 

Kommer du i bil, skal du dreje til højre på 

Paltholmterrasserne inden du kører ind un-

der blok C, og parkere under skolen. Derfra 
går en trappe op til pladsen på billedet. 

Du må meget gerne komme i god tid, fordi 

Teatersalen ligger sådan, at man ikke kan se 

eller høre forsinkede mødedeltagere.  
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Ombygning af Servicecentralen 
Af Frank Carlsen/KAB og Berit/FGSC 

Ombygningen af Servicecentralen er 
gået i gang, hvilket i skrivende stund 
(17.05.2016) kan ses på alle flytte-

kasserne og mapperne alle vegne. En 
lille gruppe af følgegruppens med-
lemmer har påtaget sig opgaven at 
gennemgå blokrådssekretariatets ar-

kiver og skille nyttig viden fra ligegyl-
dig information, så det i de nye loka-
ler forhåbentligt bliver nemmere at 

finde rundt i arkivet. 

Alt kontorinventar, alle reoler og no-
get af mødeinventaret genbruges, 
men følgegruppen har prioriteret en 

del nyindkøb for at skabe et fleksibelt 
mødested i den nye Servicecentral. 
Det inventar der ikke skal genbruges, 
er sat til salg til højestbydende blandt 

beboerne via opslag i alle blokkene, 
men der er ikke kommet ret mange 
bud ind – måske på grund af den me-

get korte frist. Enkelte genstande er 
solgt på Lauritz.com og har indbragt 
en pæn pris. Resten bliver kørt over 
til Spejdernes Genbrug. 

Projekteringen af arbejderne, valg af 
IT-løsninger, farver og materialer er i 
fuld gang, og arbejderne forventes at 

blive udbudt ultimo maj måned. Vi 
forventer, hele Servicecentralen vil 
være tømt med udgangen af maj må-
ned, hvorefter nedrivningsarbejderne 

vil gå i gang. 

Adgangsvejen til byggepladsen for 
materialer og håndværkere vil for-
mentlig blive mod Frederiksborgvej. 

Der vil særlig i nedrivningsfasen blive 
noget støj for de nærmeste naboer, 
som vi håber, de vil bære over med. 

Det færdige resultat vil langt overgå 
de gener, ombygningen vil medføre. 
De nærmeste naboer til Servicecen-

tralen vil naturligvis blive nærmere 
orienteret. 

Møder for de forskellige udvalg vil i 

byggeperioden blive afholdt i forskel-
lige blokkes fællesrum efter aftale 
med blokkene. 

De tre blokrådsmøder, der skal afhol-
des i perioden, vil blive afholdt i Tea-
ter/Byrådssalen i Aktivitetscenter 
Stien (se side 3). 

Første åbningsdag på det midlertidige 
ejendomskontor i Selskabslokalerne, 
Nygårdterrasserne 206, vil være den 
3. juni med de sædvanlige tider og 

telefonnummer samt mail-adresser. 

Forløber alt som forventet og plan-
lagt, vil ejendomskontoret kunne åb-

ne i de nye rammer i Servicecentralen 
den 12. september 2016.  
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i april var på 1.705 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for april var på 1.574 MWh 

Merforbruget var således på  131 MWh 

 
Selv om april var kold og våd, var den 
alligevel lidt mildere end en normal-

april. Men vi brugte godt 8 % mere 
fjernvarme end månedens budget til-
lader. 

I april talte vi 282 graddage, hvor 
normalen er 311. 

Korrigerer vi for de færre graddage, 
kommer vores forbrug til at ligge lige 

knapt 17 % over budgettet. 

Vi kan så til gengæld glæde os over, 
at vi fortsat ligger lunt i svinget, når 

vi ser på vores varme aconto regn-
skab – der vil blive betalt rigtig mange 
penge tilbage til beboerne. 

Det er imidlertid en tanke værd, at 
forbruget ligger så meget over budget-
tet. Hvad er årsagen? Det er ikke til 

at vide. Men i boksen ”Energihjørnet” 
(på side 25) prøver vi alligevel at gi’ et 
bud.  
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Forbrug 2015 – 2016 

Forventet Aktuelt 2014-15 

Vurdering af april: 
Vi havde et merforbrug på fjern-
varmen på godt 8 % – korrigerer 
vi for en mild måned, ligger vo-
res forbrug hele 17 % over bud-
gettet! 
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SPRING KØEN OVER – FÅ MONTERET NØGLERØR I DIN BOLIG! 
 
 

TILBUD FRA EJENDOMSKONTORET 
 

I forbindelse med udskiftning af forbrugsmålere tilbyder vi montering af 

“nøgle-rør” i alle boliger, hvor håndværkere skal have adgang. 
 

 

Udfyld bestillingssedlen nederst på siden og aflever den omgående enten på 

ejendomskontoret i åbningstiden eller i brevkassen uden for Servicecentralen. 
 

 
 
 

Kort om "nøglerøret" 

Nøglerøret – der monteres i øverste hjørne af hoveddørens hængselside – er til brug for 

ejendommens håndværkere, når de efter aftale med ejendomskontoret og jer beboere 

skal udføre serviceopgaver i boligen. 

 
Fordele: 

Du behøver ikke bruge tid på at aflevere og afhente nøgler på ejendomskontoret, 

men kan lægge den i nøglerøret på indersiden af hoveddøren. 

 
Sikkerhed: 

Nøglerøret er udstyret med en speciallås, som fra ydersiden af hoveddøren åbnes med 

specialnøglen som håndværkeren medbringer. 

 
Når håndværkeren forlader din bolig, låses døren udefra hvorefter han lægger boligens 

nøgle/nøgler tilbage i røret og låser af med sin specialnøgle. 

 
Når du kommer hjem, fjerner du fra indersiden af hoveddøren nøglen/nøglerne fra nøgle-

røret. Nøglerøret er godkendt af brandtilsynet. 

OBS! Nøglerøret er ikke beregnet til permanent opbevaring af nøgler. Nøgle-

røret benyttes ikke af håndværkere, “hvis din hund går løs i boligen.” 
 

 
 
 
 
Klip her    Klip her    Klip her 

 
 

Ja tak  
 

 

Navn: 

Adresse: 

Tlf. nummer: E-mail: 
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§§ – er det noget for Blokrådet? 
Af Niels, 112E 

Man kan tvivle. Mange BR-møder får 
et kaotisk forløb, og det styrker ikke 
tiltroen til vort beboerdemokrati. 

Det er BR-FU der har ansvaret for 
afviklingen af BR-møderne. Det an-
svar starter allerede når nye BR sager 
modtages. Opfylder den enkelte sag 

de gældende bestemmelser? Er der 
instanser der skal inddrages, udvalg, 
følgegrupper, KAB, myndigheder eller 

enkeltpersoner? En BR sag kan afvi-
ses, kræves tilpasset eller forsynes 
med supplerende oplysninger. Når 
disse forhold er afklaret, prioriteres 

rækkefølgen, og materialet frigives til 
redaktionen af Midtpunktet.     

Heldigvis har BR-FU og vi andre nogle 
regler og bestemmelser i Farum Midt-

punkts ”Grundlov” og Blokrådets For-
retningsorden, der ved efterlevelse 
regulerer konfliktsituationer. Tidligere 

havde Farum Midtpunkt sin egen BR-
sekretær / informationsmedarbejder, 
der havde 100 % kendskab til Blokrå-
dets Forretningsorden og til lovgivnin-

gen for den almene boligsektor. Der-
for kunne ”vi” nye BR-FU medlemmer 
være sikre på, at grundlaget for vort 

arbejde var i orden. Den nødvendige 
viden opbygges ikke når BR-FU med-
lemmerne hele tiden udskiftes. 

Selv ”os” mere erfarne BR-medlem-

mer er blevet valgt til følgegruppen for 
Indre Gangstrøg, uden at pladserne 
blev annonceret i Midtpunktet. Nu 
kan Jørgen undre sig over, at han ik-

ke kunne vælges, og der var også no-
get med følgegruppens ”enorme” bag-
grunds materiale, der forhindrede ad-

gang for et nyt medlem. Helt ærligt – 
materialet er rimeligt tyndt og mindre 
omfattende end til et rigtigt byggemø-

de. Derimod er viljen til at begrænse 
brugen af husleje kroner begrænset. 

Følgegruppen til PCB renoveringen af 

Birkhøjterrasserne blev ikke valgt af 
BR, pladserne blev besat af vore med-
lemmer af Furesø Boligselskab, kun 
Michael blev senere valgt på et BR-

møde, men også uden en opstillings-
sag. Et interessant spørgsmål er, 
hvordan kunne følgegruppen stille de 

krav, der medførte valget af den pro-
blematiske gulvbelægning? Er en føl-
gegruppe fri for ansvar? 

Det kan være, at tiden er inde til at se 

på rammerne for vores demokratimo-
del. Vi må sikre plads til nye, der har 
gnisten og gejsten til at gøre en for-
skel.  
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
AFSTEMNINGSREGLER PÅ BR-MØDER 

På sidste BR møde blev der udtrykt ønske om, at BR-FU checkede op på, om reg-
lerne for afstemning på BR-møderne skulle opdateres. Det kom op på baggrund 

af en procedurefejl i forbindelse med opstilling af et medlem til følgegrupperne for 
hhv. ombygning af servicecentralen og renovering af de indre gangstrøg. 

BR-FU kan konstatere at der er sket et par procedurefejl, i relation til opstillings-

formen. Det ene afstemningstema blev slået op i Midtpunktet uden at BR- FU 
overhovedet var orienteret og havde godkendt det. Det må naturligvis i ske, men 
konklusionen er følgende: 

Reglerne i ”Grundloven” er faktisk ganske klare 

og skal blot følges – så vil en sådan situation ikke 
gentage sig. BR-FU mener ikke der er grund til at 
ændre eller opdatere reglerne for afstemning. 

KLUBBER OG AKTIVITETER 

Blokrådets Forretningsudvalg arbejder videre 
med regler for brug af fælleslokaler til klubber og 
aktiviteter. 

FLERE FRIVILLIGE TIL GENBRUGSEN 

Har du lyst til at hjælpe i Genbrugsen – en af Fa-
rum Midtpunkts frivillige aktiviteter – så kig in-
denfor i åbningstiden (se under Praktiske Oplys-

ninger bagest i bladet) eller henvend dig til 
Blokrådets Forretningsudvalg. 

IT FOR @LLE … 

… har ingen steder at være og holder lukket, mens Servicecentralen bygges om. 

ALMINDELIG RENHOLDELSE 

Vi har alle et ansvar for at holde vores 
område pænt og rent – det er jo ikke 

kun gårdmændene der skal samle af-
fald op! 

Jo mere vi selv rydder op og holder 
rent omkring os (og eventuelt naboen, 
som måske havde lidt for travlt?) – jo 
pænere bliver her. 

Hvis vi ikke ønsker huslejestigning, 

skal alle hjælpe til!!    

 

HEKSEHYGGE 

Børne- og Ungdomsudval-

get laver hekse til Sankt 
Hans fredag den 10. juni, 
kl. 16-18 i blok 22s fælles-
rum. Se evt. nærmere info 
på opslagstavlerne. 
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Rundt om Farum Midtpunkt med ornitologen 
Af Berit/Bladudvalget og Hans/Friarealudvalget 

 
Foto: Hans, 38 2.R – Bogfinke – 08.05.2016 

Endnu en gang er det lykkedes (uden alt for meget besvær) at overtale ornitolog 

Thomas Vikstrøm til at tage os med en tur rundt om Farum Midtpunkt for at se 
på – og ikke mindst høre – vores rige fugleliv. 

Thomas er eminent til at høre fuglestemmer og fortæller levende og inspirerende 

om de mange forskellige arter der bor her … og så benytter han da forresten også 
anledningen til at tælle op til en opdatering af Dansk Ornitologisk Forenings da-
tabase, som har en omfattende registrering af fuglelivet i Farum Midtpunkt. 

Vi mødes uden for Servicecentralen 

torsdag den 16. juni 2016 

klokken 18:00 

… og turen varer 2-2½ timer. Vi går ad stier og volde det meste af vejen, så turen 

er ikke for gangbesværede og barnevogne – og det er forresten heller ikke smart at 
tage hunden med. Gode travesko og en kikkert er en fordel.  
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FCN sommertræning   
– partnerskab med FC Nordsjælland 
Af Elsebeth Christensen, kommunikationsmedarbejder 

 

Kan du lide at spille fodbold? Er du 
barn eller ung? Og har du lyst til at 
træne sammen med en tidligere super-
ligaspiller fra FC Nordsjælland? Så 

har du muligheden nu. 

Arrangementet ”FCN sommertræning” 
er en udløber af en række fodboldaf-

tener hvert år i Farum Midtpunkt 
(”Sjov lørdag” og ”Sjov sommer”). Fa-
rum Midtpunkt og Furesø Kommune 
har nu indgået partnerskab med FC 

Nordsjælland. Det betyder, at blandt 
andet Bajram Fetai – en tidligere su-
perligaspiller og nuværende FC Ros-

kilde (og makedonsk landsholdsspil-

ler) – vil indgå i træningen, når der 
afholdes ”FCN sommertræning”.  

”FCN sommertræning” vil foregå på 
kunstgræsbanen i Farum Midtpunkt 

mellem Vestblokgangstrøget og blok 
21 (syd): 

Onsdag den 27. juli kl. 1900-2000 

Onsdag den 17. aug. kl. 1900-2000 
Onsdag den 21. sept. kl. 1900-2000 

Bare mød op, så er du med! 
 
 
  

 

OBS! 

Bemærk at kunstgræsbanen i de nævnte tids-
rum er optaget til ”FCN sommertræning”. 
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Glimt fra første sommertræning 
Af Berit, Bladudvalget 

Omkring 80 børn og unge troppede op til sommerens første træning med spillere 
fra FC Nordsjælland – og det var en forrygende succes. Se videoen på YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=kcqxZdHQnX4&sns=em  

(flere fotos nederst side 15-17)  
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
PETANQUE-BANEN ER KLAR 

Driftsafdelingen har klargjort petanque-banen mellem blok A og blok 31 (ved nr. 
215), så nu kan I godt begynde at bruge den – måske til en blok-turnering. 

HEGNET OMKRING GRØNNE PLADS … 

 
Foto: Berit, 38 2.S – Grønne plads set fra toppen af blok 12 – 12.05.2016 

… skulle egentlig ha’ været udskiftet i 2013. Men så brugte Hoffmann (entrepre-
nøren ved ombygningen af blok 12 og 13) det til at fastgøre deres byggeplads-
hegn, og så måtte udskiftningen vente … og vente … og vente. 
 Nu sker der omsider noget! Entreprenøren er så småt gået i gang med udskift-

ningen, og det nye hegn kommer til at ligne det gamle – bare uden algevækster, 
mos og råd. 
  Det er i skrivende stund ikke muligt at give en eksakt tidsplan, da arbejdet har 

nogle ukendte faktorer (vejrlig, jordforhold og forankring af bærende bjælker), 
men så snart der er udarbejdet en tidsplan vil de omkringboende blive orienteret. 

OMBYGNING AF CYKELRUM 

Ejendomskontoret har inviteret tre entreprenører til at byde på den ombygning af 
cykelrum, som Blokrådet vedtog i oktober 2015 (BR-sag 486.a). De tre tilbudsgi-
vere har været på besigtigelsestur i Farum Midtpunkt den 10. maj, og i skrivende 
stund afventer Ejendomskontoret deres bud. 
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NÅR VAND- OG VARMEMÅLERE ER UDSKIFTET I ALLE BLOKKE … 

… (undtagen i Blok 12 og 13) kan dit forbrug af vand og varme aflæses elektro-
nisk, så du ikke længere skal have besøg af Brunata – i hvert fald ikke af den 

grund. Og du kan også selv se og aflæse dine målere derhjemme på pc’en. 
 Brunata afholder et kursus for beboerne om den nye web-løsning torsdag den 
8. september kl. 19:00. Vi ved endnu ikke, hvor kurset afholdes, fordi datoen er 

meget tæt på færdiggørelsen af ombygningen af Servicecentralen, men der kom-
mer besked om det i næste nummer af »Midtpunktet«. 

ASFALTFUGER PÅ VESTBLOKGANGSTRØGET 

Der udføres reparation/udskiftning af asfaltfuger på vestblokgangstrøget. Arbej-

det er planlagt til at blive udført i ugerne 24 samt 27 (afhængigt af vejret – natur-
ligvis). 

MERE LYS – MINDRE ENERGI 

Der har siden sidst i 2014 været et lys-forsøg i gang på gavlbelysningen imellem 

blok 22 og 32. Forsøget har fået rigtig mange positive tilkendegivelser, og derfor vil 

det danne baggrund for den fremtidige belysning af gavlene. 

 Baggrunden for forsøget var, at de eksisterende pærer ikke giver en tilstrækkelig 

oplysning af stisystemet imellem blokkene. Samtidig bliver de eksisterende pærer ud-

faset over en kort årrække, og de indeholder i øvrigt også tungmetaller. Derfor har 

TMU besluttet, at driften skifter til de nye LED spot der har været brugt i forsøget. 

Det indebærer en langt bedre belysning og samtidig et mindre energiforbrug. 

 Der bliver foretaget en lille ændring i lamperne i gavlene, den hvide inderskærm 

bliver fjernet (den køres på lager til evt. senere brug) og der monteres ny beskyt-
telse på fatningen. 
 TMUs beslutning medfører ingen huslejeforhøjelse, da pærerne bliver udskiftet 

løbende over driften og derfor er indeholdt i budgettet. 

EL-DELEBIL OG LADESTANDERE UNDER BLOK C 

Nu er ladestandere og el-delebil på plads i parkeringsområdet under Blok C (ved 
nr. 7). Så hvis du har en el-bil – eller påtænker at anskaffe dig en – kan du opla-

de den dèr, naturligvis mod betaling til E.ON. 
 Hvis du ikke selv har bil, 
men har brug for at leje én 

en gang imellem, så ku’ du 
jo leje el-delebilen hos 
Greenabout – hvis ellers 
den er ”hjemme” under Blok 

C, når du skal bruge den. 

Læs mere på  
www.greenabout-move.dk 

om el-delebil  
og på www.eon.dk  
om opladning på Danmarks 
største ladenetværk.  
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Lokalplan 124 vedtaget 
Af Berit, 38 2.S 

 
Foto: Berit, 38 2.S – 12.05.2016  

– Ungehuset syd for Bybækskolen, set fra toppen af blok 12 – her skal Midgård bygges 

 
På Blokrådsmøde 490 (februar 2016) 
godkendte Blokrådet et høringssvar 

til lokalplan 124, som omhandler den 
del af Bybækskolen, hvor Ungehuset 
nu ligger. En hurtigtarbejdende ar-
bejdsgruppe var blevet nedsat på 

Blokrådsmødet i januar, og udkast til 
svaret forelå på Blokrådets næste 
møde. Afskrift af høringssvaret kan 

ses i »Midtpunktet« nr. 491 på side 6. 

Nu er lokalplan 124 vedtaget, og in-
gen af Blokrådets forslag har åben-
bart vundet genklang hos kommunen 

(det om tagene har forvaltningen vist-
nok misforstået lidt). De fleste af de 
ni andre høringssvar har såmænd 

heller ikke resulteret i ændringer i 
lokalplanen. 

Beboerforeningen Midgård sammen 
med bygherren har – ligesom Farum 
Bytorv – fået tilgodeset de fleste af 
deres forslag. Deres forslag drejer sig 

mest om bygningskroppens udform-
ning, eventuelle butikker, parkerings-
forhold og regnvandsafledning. 

Den vedtagne lokalplan kan ses på 
Furesø Kommunes hjemmeside på 
www.furesoe.dk under ”Høringer, til-
ladelser og dispensationer” i området 

”Kommunen – Aktuelt” yderst til ven-
stre.  



  

15 

Strukturudvalgets status 
Af Niels, Strukturudvalget 

KAB er ved at implementere et nyt 
professionelt designet beboeradmini-
strationssystem UNIK, som skal er-

statte det af KAB udviklede system 
KABAS. Vi forudsætter at UNIK også 
indeholder elementer, der kan under-
støtte demokratiet og beboernes selv-

betjenings- og informationsbehov, 
men vi kender ikke omfanget af de 
tilvalgte nye funktioner. Derfor har vi 

spurgt KAB. 

Reelt er det KAB, der for mere end et 
år siden anbefalede os programmet 
Beboerdemokrati2 med Mødestedet 

fra firmaet Assembly Voting. Farum 
Midtpunkt har en speciel struktur, 
derfor har vi brug for en tilpasset 
model. Et af elementerne er kommu-

nikationen (API løsning) med UNIK. 
Dette sætter processen lidt i stå, ind-
til KAB har fået implementeret de nye 

funktioner.  
 I ventetiden – prøv vores enkle 
testudgave:  http://puls.valgservice. 
dk/farum-midtpunkt 

Her en del af svaret  
fra KAB om opstart: 

”Optimistisk set er vor forventning nu 

starten af 2017. Det er magtpåliggen-
de for mig at understrege, at der ikke 
vil blive systemudviklet på KABAS, 
sådan, at der ikke opstår urealistiske 

forventninger til projektet. 
 I KAB synes vi imidlertid også, at 
emnet er yderst relevant og interes-

sant og ser frem til at samarbejde med 
vore kunder – herunder Farum Midt-
punkt – at få afprøvet fremtidens mu-
ligheder. Men vi kan ikke rykke hurti-

gere end lovgiverne. Det håber jeg, at I 
har forståelse for. 

Med venlig hilsen 
Kundechef Kurt Rytter” 

Se også:  
www.kab-bolig.dk/forside-kab-bedre-
boliger-for-alle/servicemenu/aktuelt/ 

nyheder.aspx?M=News&PID=59685 
&NewsID=12739 
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Tips om indeklima og ventilation 
Af Ejendomskontoret 

Det er vigtigt at lufte godt ud 2 -3 gange hver dag i 3-5 min, helst med gennem-
træk, for at sikre et godt indeklima og en god varmeøkonomi. 

Friskluftventiler 

 

Friskluftventilerne i vinduerne skal 
altid holdes åbne, da udsugningen i 
badeværelset og køkkenet suger ca. 
200m3 i timen i en stor bolig og ca. 

100m3 (det halve) i en lille bolig. 

Hvis friskluftventilerne er lukket, 
skabes der undertryk i boligen, som 
bl.a. bevirker, at erstatningsluften 

suges ind alle andre steder fra, for 
eksempel fra nabolejligheden eller 
gangstrøget. Dette kan medføre træk 

og lugtgener i boligen. 

Udsugningsventilen 

 

Rengør udsugningsventilen for støv 
og snavs. Det gøres lettest med en 
lille blød pensel, uden at man trykker 
den inderste ventildel ind. 

Udsugningsventilen må ikke tildæk-
kes eller afmonteres. 

Husk at der ikke må tilsluttes tørre-

tumbler eller tilsvarende til ventilati-
onsanlægget. 
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Emfanget 

 

Det er vigtigt at holde filtret i emfan-
get over komfuret rent, så sugeeffek-
ten opretholdes. Filtret renses med 
varmt vand og opvaskesæbe – alter-

nativt i opvaskemaskinen. 

 

 

Vi anbefaler at rengøre filtret 2 gange 
om måned. 

Er du i tvivl om emfanget virker, kan 
du teste det ved at åbne helt for 
spjældet og holde et stk. A4 papir 

vandret op under emfanget. Så skal 
papiret blive hængende.  
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BR-sag 494.a: Fast månedlig admi-

nistrations-vandring i FM 

Forslagsstiller: Blok 46 

Med baggrund i den seneste tids de-

bat og dialog i Farum Midtpunkt ved-
rørende dårlig vedligeholdelse af byg-
ninger og område, herunder dår-
lig/manglende rengøring af indre 

gangstrøg, fremsætter vi hermed for-
slag til afhjælpning. 

Emnet har nu flere gange været be-
rørt på adskillige blokrådsmøder, 

hvor ejendomskontoret anerkender 
kritikken og nu flere gange har op-
lyst, at der er indarbejdet kontrolpro-

cedurer, og at man gør hvad man kan 
for at rette op på problemerne. 

Imidlertid vokser kritikken fortsat i 
styrke, og tilsyneladende bliver der 

ikke rettet noget op – det seneste ek-
sempel er rengøringen på Birkhøjter-
rasserne, som i perioder af optil 5 
ugers varighed helt har været bortfal-

det. 

Derfor foreslår vi helt konkret, at der 
udarbejdes et kontrolskema som in-

deholder de opgaver der administre-
res af ejendomskontoret, hvorefter 
ledelsen (Palle Rye) og de relevante 
mellemledere en gang om måneden 

fysisk gennemgår hele Farum Midt-
punkt og noterer fejl og mangler i 
skemaet, som derefter offentliggøres 
på hjemmesiden. 

På denne måde kan beboerne se at 
ejendomskontoret har fokus på pro-
blemerne, og samtidig følge med i at 

der sker fremskridt – på denne måde 
vil vi også fremover kunne undgå de 
mange spørgsmål og henvendelser til 

administrationen samt kritik/debat 

på blokrådsmøderne. 

Den månedlige fysiske gennemgang 
opretholdes indtil administrationen 

vurderer at opgaverne der admini-
streres løses tilfredsstillende, og at 
blokrådet er enig heri. 

Vi forventer at opgaven kan klares på 

4-5 timer per gang, og at rapport-
skemaet kan udarbejdes på et par 
timer – det vil sige at der skal bruges 
20-30 timer om måneden i opstarts-

fasen, hvorefter timeforbruget vil dale 
til ca. 20 timer om måneden. 

Blokrådet har forståelse for at alle 

problemer ikke kan løses indenfor et 
par måneder, men det vil være en 
stor forbedring at problemerne syn-
liggøres og afmystificeres (beboerne 

gives mulighed for at følge med i hvad 
der konkret sker). 

Huslejekonsekvenser: 

Forslaget indeholder ikke husleje-

mæssige konsekvenser, da der alene 
er tale om en omprioritering af den 
tid der i forvejen bliver brugt på ad-

ministration – På grund af den førom-
talte større transparens i administra-
tionens virke, forventer vi faktisk en 
besparelse på lidt længere sigt. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager, at driftsledelsen 
pålægges ovenfor beskrevne opgave. 
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BR-sag 494.b:  

Markedsføring af Farum Midtpunkt 

Forslagsstiller:  
Markedsføringsudvalget 

… som mulig fremtidig bopæl for 
nye potentielle beboere 

Markedsføringsudvalget har i længere 
tid arbejdet på nogle konkrete mar-

kedsføringstiltag som ikke overlapper 
eller konkurrerer med de løbende til-
tag, der allerede tages af Furesø Bo-
ligselskab. 

Vi har valgt at gøre noget konkret ved 
det førstehåndsindtryk vores gæster 
får, når de besøger bebyggelsen med 

henblik på en introduktion til prøve-
lejlighederne og en tur gennem vores 
dejlige grønne arealer med alle de ting 
vi har at byde på. 

Et førstehåndsindtryk får man som 
bekendt i parkeringsniveauet under 
blok B, hvis man ankommer i bil, og 
alle kan vist være enige om at det ik-

ke er et attraktivt billede man får der-
nede … hvis man da ikke lige står og 
mangler en location til en gyserfilm. 

Området trænger til en seriøs ”make 
over”, så vi kan udgå at mulige frem-
tidige beboere forlader bebyggelsen 
uden at have forladt bilen. 

Vi foreslår derfor en række tiltag som 
er beskrevet nedenfor i få, men for-
håbentlig velvalgte ord. 

De foreslåede tiltag er som følger: 

1. Fjernvarmerørene fremstår i dag 
sorte og er med til at give et mørkt 
og dystert miljø, og vi har diskute-

ret at pakke disse ind, på linje 
med det der er sket under blok 12 
& 13. Vi har fået et prisoverslag på 

kr. 43.000,- plus moms, og dette 

virker som en fornuftig pris hvis 
der er tale om hele blokkens læng-
de. Under denne forudsætning be-

sluttede vi at inkludere dette for-
slag i vores BR-sag. 

2. Farum Midtpunkts vartegn, ”den 
grimme ælling”, skal være en del af 

velkomsten til nye og gamle gæ-
ster, så vi vil støtte et forslag om at 
bruge ællingen i malet form ved 
nummer 13, på transformerstatio-

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. april 2016: 

Døgnforbruget for hele Midtpunktet de 
seneste 3 måneder: 
Februar: 455 m

3
/døgn 

Marts: 439 m
3
/døgn 

April: 442 m
3
/døgn 

Forbruget viser fortsat stabilitet. 

Ser vi på udviklingen i forbrug i grup-
pen alene af blokke, som ikke er berørt 
af PCB-renoveringen og plejecenter-
byggeriet får vi: 

April 2016 i forhold til  
april 2015 – besparelse: ca. 20 % 

Regnskabsåret i forhold   
til tilsvarende 11 måneder  
sidste år – merforbrug:  ca. 2 % 

Forbrug i regnskabsåret 
i forhold til tilsvarende 11 
måneder i referenceåret 
2006/07– besparelse:  ca. 23 % 

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

med baglys (led) ved nummer 18, 
som skilt uden for Servicecentra-
len og på væggen (med baglys) i 

den renoverede Servicecentral – 
begge i Corten-stål. Vi har corten-
plader på lager, og prisforslag for 
maling og udskæring afventes. 

3. Der er behov for at skabe mere na-
turligt lys i parkeringsniveauet og 
samtidig give et indblik i hvad der 
foregår udenfor og ovenpå i Midt-

punktet. Det vil kunne skabes ved 
nogle enkle betonskæringer af hel- 
og halvcirkler ud til dé grønne om-

råder der findes lige ud for parke-
ringsområdet. 
Prisoverslag for disse hel- og halv-
cirkler er kr. 19.600,- plus moms 

per sæt, og det foreslås at der 
skæres ét sæt ved nummer 14 og 
ét sæt ved nummer 15/16. 

4. Ved nummer 19/20 foreslås det at 

der bliver afsat penge til kunst à la 
den allerede foreslåede ”grimme 
ælling”, men hvilken kunst der 

skal op er for tidligt at afgøre og 
må afvente færdiggørelsen af de 
større og mere støjende arbejder. 

5. Søjler og vægge i parkeringsområ-

det fremstår meget mørke og snav-
sede, og en grundig rengøring af 
betonen blev besluttet som en del 
af BR-sagen. 

Prisforslag afventes. 

Fordelene ved disse tiltag er: 

1. Vi får markedsført Farum Midt-

punkt allerede på ankomsttids-
punktet på en effektiv måde med 
langtidsvirkning. 

2. Vore markedsføringsmidler bliver 

anvendt til at skabe en forventning 
der får vore gæster til at ville se 
mere med det samme.  

3. Der er et element af vedligeholdel-

se indbygget i vore tiltag, og de 
kan vise sige at være inspiration til 
lignende tiltag i de øvrige parke-

ringsområder. 
4. Der vil ikke være nogen husleje-

konsekvenser, da vi arbejder med 
allerede afsatte midler. 

Vores BR-sag falder samtidig med 
den forestående renovering af Ser-
vicecentralen, og da der kan være ar-
bejdsstøj i forbindelse med nogle af 

tiltagene, finder vi det praktisk at få 
arbejdet udført, mens der alligevel vil 
være en del arbejdsstøj fra arbejdet 

med Servicecentralen. 

Huslejekonsekvenser: 

Der er på indeværende budget afsat 
600.000 kroner til markedsføringsak-

tiviteter, som der ikke er brugt af, og 
på næste års budget er der afsat 
200.000 kroner. Der vil ikke nu blive 
brugt flere midler end dem, der alle-

rede er afsat i indeværende budgetår. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Markedsfø-
ringsudvalgets plan for forskønnelse 
af ankomstområdet ved Paltholmter-

rasserne 15, dvs. P-området under 
blok B. 

 

FAKTABOKS 

1) Inddækning af rør ..............  kr. 43.000 
2) Corten-ællinger .................  ikke prissat 
3) 2 x hel- og halvcirkler ........  kr. 39.200 
4) Kunst ..................................  ikke prissat 
5) Rengøring ..........................  ikke prissat 
I alt .........................................  kr. 82.000 
25% moms .............................  kr. 20.550 
I alt m/moms.......................  kr. 102.550 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 493 3. MAJ 2016 
 

1. Godkendelse af dirigent (Tove/BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra april 2016 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Blokrådets Forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Valg til følgegruppe Servicecentralen (25/2/1) 

b. Valg til følgegruppe Indre Gangstrøg (Trukket) 
c. Valg til Bolignetudvalget (27/0/1) 
d. Solcelleanlæg (25/2/1) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Martha 205B 
 Tove 201G 

 Else Marie 202B 
 Gerd 206B 
B Pia 20D 

C Oskar 10I 
12 & Morten 38 2.S 

13 Hans 38 2.R 
14 John 57B 
15 Anne 75D 

 Anne Marie 68D 
16 Lis 80F 
 Katja 85D 

21 Niels 112E 
24 Thomas 143F 

25 Mette 147E 
 Peter 147E 

Blok Navn Adresse 
26 Casper 163F 
32 Erik 254A 

 Leif 242B 
33 Erling 262A 
 Inge 262A 

34 Esben 275D 
35 Maiken 287E2 

36 Michael 294D 
41 Bo 401A 
 Merete 401A 

42 Niels 414F 
 Jørgen 410F 
44 Mogens 437A 

 Tove 431D 
46 Carl 450A 

 Michael 452D 
   

Gæster: Ole Andersen/TMU, Jan Cronqvist/KAB, Jacob Brandt/Dominia 

samt Steen Hartvig 

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

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

2. Godkendelse af dagsorden 

Niels/21 gjorde indsigelse mod dags-
ordenens pkt. 5.b, men debatten her-

om blev udskudt til sagsbehandlin-
gen. Dagsordenen blev herefter god-
kendt. 
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3. Godkendelse af  
referat fra april 2016 

Referatet blev godkendt uden 

bemærkninger. 

Niels/21 gjorde indsigelse mod sag 
493.b, men debatten herom blev ud-

skudt til sagsbehandlingen. 

Tove/BR-FU oplyste, at Berit/38 2.S 
tager referat af aftenens møde i Else-

beths fravær. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Erik/BR-FU præsenterede Steen 

Hartvig, som vil fortælle om en anden 
løsning vedrørende solceller. 

Hans/TMU fandt, at det ville have 

været god stil, hvis BR-FU havde kon-
taktet TMU om dette inden mødet. 
Den valgte metode underminerer vo-

res beboerdemokrati. 

Gerd/206B mente, at TMU skulle 
præsentere deres løsning, inden en 
”fremmed” præsenterer sin. 

Erik/BR-FU udskød Steen Hartvigs 
præsentation til punkt 5. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

Elsebeth er syg 

Elsebeth er desværre sygemeldt, og vi 
forventer ikke hun er tilbage før om 
to-tre uger. I Elsebeths fravær kan 

man kontakte ejendomskontoret, som 
vil sørge for at relevante bliver infor-
meret. 

På grund af ombygning  
af Servicecentralen 

Blokrådets møder den 2. juni, 4. au-
gust og 1. september afholdes i Tea-

tersalen/Byrådssalen i Aktivitetscen-
ter Stien, Paltholmterrasserne 1 (lige 
syd for blok 16). 
 Udvalgsmøder afholdes i forskellige 

fællesrum i blokkene. Kontakt even-

tuelt Lis på Ejendomskontoret for af-
tale om lån af et fællesrum. 

Vestblokgangstrøget 

I juni måned bliver der repareret fu-
ger på Vestblokgangstrøget. 

Grønne Plads 

Arbejdet med at renovere træbeklæd-
ning omkring Grønne Plads er påbe-
gyndt – der vil blive orienteret løben-
de om fremdriften. 

Stamveje 

Asfalt-arbejdet på stamvejene er på-
begyndt, og alle brønddæksler er skif-
tet. 

Under blok C 

Det forventes, at el-delebil og lade-
standere til el-biler er klar senest i 

begyndelsen af næste uge (uge 19). 

Åbent Hus og  
indvielse af Miljøstien 

Husk at der er Åbent Hus og indvielse 

af Miljøstien lørdag den 21. maj kl. 
10-14. 
 I forbindelse med det kommende 
Åbent Hus og indvielse af Miljøstien 

er der oprettet en fotokonkurrence på 
Facebook. I må meget gerne gå ind og 
like den – og gøre reklame for den på 

Farum Midtpunkts debatside. Siden 
hedder: Farum Midtpunkts Fotokon-
kurrence. Sidens hjemmesideadresse 
er: https://www.facebook.com/ 

farummidtpunktsfotokonkurrence 
 Den 21. maj er der flyers om kon-
kurrencen i Servicecentralen, så der 
også kommer opmærksomhed den 

vej. Ligeledes annonceres der for 
konkurrencen i lokalavisen (dog uden 
angivelse af siden, da den først er på 

plads nu). 

Vaskeriet er lukket 23. og 24. maj 

Så er det tid for det årlige eftersyn af 
alle maskinerne i vaskeriet. Der vil 
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derfor være helt lukket den 23. – og 
den 24. vil der være lukket frem til 
kl.1600. 

Blok 15 til BR-FU 

Den 1. juni træder Erik fra blok 16 
ud af Forretningsudvalget, og det er 

så blok 15s tur. Hvis blok 15 ikke 
kan stille et medlem til FU, går turen 
videre til blok 14. 

Debat: 

På forespørgsel meddelte Per/15, at 
man ville tænke over blokkens kandi-
datur til BR-FU. 

4.c Andre udvalg 

Følgegruppe Indre Gangstrøg 
(FGIG) 

Niels/FGIG oplyste, at der nu laves en 

prøve på ny gulvbelægning. 

Thomas/24 supplerede med, at den 
bliver lagt i blok 24 ved nummer 138-

139. 

Casper/163F ville gerne have mere 
information ud om emnet. 

Michael/452D ønskede mulighed for 
at besigtige prøvegulvet. 

Niels/FGIG savnede en prisberegning. 

Flere følgegruppemedlemmer var u-
enige med Niels – der er gjort et grun-
digt forarbejde, og fremgangsmåden 

er ganske normal. Thomas/24 gjorde 
opmærksom på, at der er en ramme 
på omkring 100 mio. ”peanuts”. 

Følgegruppe Servicecentral (FGSC) 

Berit/FGSC orienterede om, at der er 
afholdt to møder med arkitekterne. På 
det første møde blev der nedsat to ar-

bejdsgrupper – en inventargruppe og 
en IT-gruppe, som begge har afholdt 
meget effektive møder. 

 Det inventar der ikke genbruges i 
den kommende Servicecentral, vil bli-

ve solgt til højestbydende. Plakater 
herom opsættes i blokkene (forhå-
bentlig i morgen). Resten afleveres til 

Spejdernes Genbrug. 

Furesø Boligselskab (FURBO) 

Gerd/FURBO mindede om pensio-

nistskovturen, hvortil man også kan 
melde sig som hjælper. 

5. Blokrådssager 

Præsentation af TMUs sag (493.c) 

Ole Andersen/TMU forklarede, at sa-
gen for nærværende drejer sig om at 
måle, hvor meget strøm der skal bru-

ges for at dækkes hele Farum Midt-
punkts forbrug – såvel fællesstrøm 
som forbruget i boligerne – i dagti-

merne. Desuden hvad besparelsen 
bliver, hvis vi overgår fra hovedmåler 
i hver enkelt bolig til én (eller to) ho-
vedmålere med bimåler i hver bolig. 

Foreløbige beregninger viser, at vi 
med en samlet pris på 29 mio. kr. har 
en simpel tilbagebetalingstid på 9 år. 

VARMEØKONOMI 

Status pr. 30. april 2016: 
Variabel fjernv. kr. 12.167.301,- 
Aconto rådighed kr. 15.422.142,- 
Overskud kr. 3.254.841,- 

Korrigeret for 
prisreduktion kr. 3.977.788,- 
Resulterende 
overskud kr. 7.232.629,- 

Et stort overskud på godt kr. 7 mio. 
som jo i høj grad skyldes Farum Fjern-
varmes kraftige nedsættelse af den 
variable del af fjernvarmeprisen med 
tilbagevirkende kraft fra regnskabs-
årets begyndelse. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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 Anlægget skal passe i størrelse, så 
vi skal sælge mindst muligt strøm til-
bage til nettet til en ringe pris. Derfor 

skal forbruget måles hen over som-
meren, og der skal forhandles med 
DONG om målere og med tag-

entreprenør om højtagenes styrke i 
forhold til solceller og deres placering. 

Casper/163F ville vide, om anlægget 
kan udvides, og Michael/452D spurg-

te om muligheden for oplagring af 
energi i jorden, samt om vi på nuvæ-
rende tidspunkt har oplysninger om 

hele Farum Midtpunkts energifor-
brug. 

Jan Cronqvist/KAB bekræftede at an-

lægget efter behov vil kunne udvides 
til max 2 MegaWatt, og at oplagring 
på indeværende tidspunkt ikke er 
rentabelt. 

Ole/TMU oplyste, at fællesanlæggets 
energiforbrug kendes, men ikke præ-
cist når solen skinner … og beboer-

nes forbrug kendes ikke. 

Jan/KAB beroligede John/57B med, 
at der ikke ville blive ”huller” i leve-

ringen. 

(Her blev forklaringen meget teknisk, 
og referenten røg af i svinget.) 

Michael/452D ville vide, hvad der 

sker hvis man vil købe sin strøm et 
andet sted end hos DONG. 

Jan/KAB forklarede, at alle beboere – 

ligesom ved TV – er med til at betale 
for selve anlægget, og at der er nogle 
mellemregningsteknikker mellem de 
forskellige energiselskaber. 

Anne/75D ønskede oplyst, hvad der 
sker rent økonomisk, når anlægget er 
betalt – falder huslejen så? 

Ole/TMU forklarede, at prisforskellen 
mellem strøm fra DONG og strøm fra 

solceller betaler for anlægget. Derefter 
beslutter Blokrådet, hvordan bespa-
relsen på fællesanlægget skal anven-

des – til en mindre huslejestigning 
end ellers, eller til noget andet bebyg-
gelsen gerne vil have. Besparelsen 

ved brug af solceller overstiger afdrag 
og renter på realkreditlånet på de 29 
mio. kr. 

Der var delte meninger om sagens 

faktaboks – nogle fandt den informa-
tiv og overskuelig, mens andre ikke 
kunne finde hoved og hale i den. 

Jan/KAB oplyste Erling/262A om, at 

en række KAB-administrerede ejen-
domme har fået installeret solceller. 

Casper/163F fastslog, at selv de nye-

ste kemiske lagermedier ikke kan be-
tale sig. 

Hans/TMU opfordrede forsamlingen 

til at koncentrere debatten om, hvor-
vidt vi skal gå i gang med for-
undersøgelsen, og Gerd/206B pointe-

rede, at det på nuværende tidspunkt 
blot handler om en lille del af et stort 
projekt. 

Solcelleanlæg med batterier 

v/Steen Hartvig 

Steen Hartvig præsenterede sig som 
journalist, almen beboer og deltager i 

nogle projekter: ELFORSK-projektet 
med et budget på 1,5 mio. kr. og 
LBF-projektet med et budget på 
17,58 mio.kr. som ydelsesstøtte (LBF: 

Landsbyggefonden). Begge projekter 
har COWI som projektleder. 
 ELFORSK-projektets formål er at 

udvikle et dimensioneringsværktøj 
(PVBAT: et kæmpestort regneark) til 
optimering af samspillet mellem sol-
celler, batterilager og timebaseret net-

toafregning. 
 LBF-projektets formål er at etablere 
hybridanlæg i 10 meget forskellige 
boligafdelinger, give beboerne i alme-
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ne boligafdelinger uden egne investe-
ringsmidler mulighed for at deltage i 
den grønne omstilling og få gevinsten 

herfra, samt at give udbygningen med 
solcelleanlæg et løft for at få en bedre 
balance mellem vindmøller og solcel-

ler. 
 Desuden er der planlagt et forsk-
nings- og udviklingsprojekt for at op-
timere samspillet mellem solceller og 

batteri, videreudvikle PVBAT, udvikle 
forretningsmodeller for systemtjene-
ster og teste forskellige batterityper, 
herunder let brugte truck-batterier. 

 I de tre projekter (inklusive det 
planlagte F&U-projekt) indgår vel-
renomerede firmaer. 

Solcelleanlæg producerer mest el, 
mens beboerne er på job eller på fe-
rie. Derfor bliver det svært at gøre an-
læggene rentable. Hybridanlæg med 

batterilager kan opbevare en del af 
solcelleproduktionen i afdelingen og 
dermed dække en større del af det 
samlede elforbrug. 

 PVBAT dimensionerer solcelleanlæg 
og batterikapacitet i forhold til de fy-
siske forhold og beboernes og afdelin-

gens forbrugsmønster. 

Herefter gennemgik Steen Hartvig af-
delingen Remisevængets solcellepro-
jekt. 

Casper/163F fandt, at det var en god 
salgstale, men har ikke den store til-
tro til en batteriløsning. 

Ole/TMU fastslog, at der skal tages 
stilling til en forundersøgelse. Inde-
holder Steen Hartvigs forundersøgelse 

forhandlinger med de forskellige in-
volverede samt udarbejdelse af den 
endelige blokrådssag? 

Steen Hartvig svarede nej hertil, men 

vi kan uden omkostninger få en over-
ordnet løsningsmodel i forhold til et 
enkelt overblik. Analyserne bygger på 

erfaringer fra en af Europas bedste 
batterifabrikanter. 

På et spørgsmål fra Thomas/143F 

måtte Steen Hartvig medgive, at der 
ikke var nogle referencemodeller – det 
er dét man gerne vil have med LBFs 

hjælp. 

Anne/75D spurgte om de to modeller 
er helt uforenelige, og Ole/TMU sup-

plerede med spørgsmålet, om der evt. 

ENERGIHJØRNET 

Fyrer du for gråspurvene? 

Som det fremgår af artiklen ”Sådan går 
det med varmeforbruget – lige nu”, har 
vi i april måned brugt hele 17 % mere 
fjernvarme end budgettet tillader, når vi 
korrigerer for månedens graddage. 

Og hvorfor nu det? Hvad er årsagen? 
Ja! – Det er ikke til at vide. 
Et bud kunne dog være åbne vinduer 
og terrassedør.  

Husker du at skrue ned for termostat-
ventilerne, når du åbner vinduer og ter-
rassedør? 

I overgangsperioden mellem vinter og 
sommer kan der med sol på vinduerne 
blive så varmt i vores boliger, at det 
frister til at åbne vinduer og terrasse-
dør.  

Der er blot det, at udeluften – trods års-
tiden – ofte er under 20 C

o
, og den kol-

de luft derfor får termostatventilerne til 
at åbne og sende rigeligt med varme til 
radiatorer og konvektorer. 

Uhensigtsmæssigt … og dyrt! 
Så husk lige at skrue ned. 

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



  

 26 

kan etableres en batteriløsning på et 
senere tidspunkt. 

Steen Hartvig svarede bekræftende på 

en efterfølgende batteriløsning og ville 
gerne indgå i et samarbejde med 
TMU. 

Flere BR-repræsentanter mente, at 
sagen nu var uddebatteret, hvorefter 
Tove/BR-FU takkede Steen Hartvig 

for indlægget og dekreterede (en hårdt 
tiltrængt) pause. 

Erik/80F fandt, at det var BR-FUs 

pligt at invitere, når man var bekendt 
med et forskningsprojekt. Vi skal lære 
så længe vi lever. Han mente derfor, 
at TMUs kritik var uberettiget. 

Hans/TMU fastholdt, at det er FUs 
fornemste opgave at lægge sagerne ud 
i udvalgene. Mange mødedeltagere er 

blot blevet mere forvirrede i forhold til 
hvad der skal stemmes om. 

Gerd/206B mente, det var godt med 
ny information – det skulle bare ikke 

være ved samme møde, hvor man 
skulle stemme om en konkret sag 
med samme emne. Den slags kan 

lægges på BR-møder med meget få 
eller ingen BR-sager. 

BR-sag 493.a: Valg til følgegruppe 
Servicecentralen 

Ingen debat – direkte afstemning: 

Afstemning 

Jørgen/410F blev valgt til følgegrup-
pen vedrørende ombygning af Ser-
vicecentralen med 25 stemmer for, 2 

imod og 1 undlod at stemme. 

BR-sag 493.b: Valg til følgegruppe 
Indre Gangstrøg 

Niels/112E mente, der burde have 

været en OBS i »Midtpunktet« inden 
der kunne vælges et nyt medlem til 
følgegruppen. 

Gerd/alle følgegrupper siden Bygge-
sag 1 – oplyste, at den eneste der 

uden valg kan indgå i en følgegruppe, 
er en observatør fra BR-FU. Alle an-
dre skal vælges. 

Lis/FGIG mente der ville være for me-

get at læse op på – gruppen har været 
i gang i lang tid. 

Også Erik/80F mente det var sent at 

komme ind i følgegruppen. 

Majken/35 syntes ikke man skal hin-
dre en beboer, som gerne vil gøre et 

stykke arbejde. 

Anne/75D ville gerne vide, om der 
bliver nedsat en ny følgegruppe, når 

selve byggesagen går i gang. 

Gerd/206B oplyste, at samme gruppe 
fortsætter ”til den bitre ende”. Hun 
forklarede forløbet i en byggesag, og 

fra det tidspunkt hvor kravspecifika-
tionen er klar (Skema A), bør der ikke 
komme nye ind i gruppen. 

Hans/38 2.R beklagede den mang-
lende OBS om valg til følgegruppen og 
opfordrede BR-FU til at overholde 
reglerne. 

Erik/BR-FU oplyste, at FU ikke havde 
været bekendt med dagsordenen før 
»Midtpunktet« udkom. 

Jørgen/410F trak sit kandidatur. 

Anne/75D takkede Jørgen for hans 
engagement og håber at han vil indgå 

i andre sammenhænge. 

Afstemning 

Sagen kom ikke til afstemning. 

BR-sag 493.c:  
Valg til Bolignetudvalget 

Thomas/143F mente samme pro-

blemstilling gjorde sig gældende for 
dette valg. 
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Michael/BNU gjorde opmærksom på, 
at han ved flere blokrådsmøder har 

efterlyst flere medlemmer til udvalget. 

Afstemning 

Mikkel/287E2 blev valgt til Bolignet-
udvalget med 27 stemmer for, 0 imod 
og 1 undlod at stemme. 

BR-sag 493.d: Solcelleanlæg 

Der var sagt hvad der skulle siges, så 
sagen gik direkte til afstemning. 

Afstemning 

Blokrådet besluttede at følge TMUs 
indstilling. 25 stemmer for, 2 stemte 

imod, og 1 undlod at stemme. 

6. Eventuelt 

Casper/163F mente, at rengøringen i 
blokkene er helt i hegnet. Vinduerne 
er mere snavsede efter pudsning, og 

der er ikke rengjort i gangstrøget i 1½ 
måned. 

Gerd/206B forklarede, at firmaerne 

underbyder hinanden for at få opga-
ven, hvorefter de så ikke kan leve op 
til den krævede standard. Og der skal 
rigtig meget til at fyre dem! 

Lis/80F mente også, at der er møg-
hamrende beskidt, og at rengørings-
folkene i stedet for at gøre rent hygger 

sig med at stå og ryge uden for blok-
ken. 

Palle/EJK oplyste, at der er kommet 

et nyt firma i november. Der afholdes 
kvartalsmøder med firmaet, der er 
uvildig kontrol samt egenkontrol, så 
der arbejdes virkelig på det. 

Bo/41 havde taget et foto i morges, 
fordi der skulle være rengøring i dag, 
og endnu ét i eftermiddag, da han 

kom hjem – der var ingen forskel. 

Carl/450A mente man skulle fyre 
rengøringskonsulenten. Der ligger et 

kæmpemæssigt lag af rengøringsmid-
del på gulvbelægningen, og det vil 
være et stort arbejde at rense det af. 

Palle/EJK oplyste, at gulvfirmaet har 
været herude og tjekke belægningen, 
og at de er enige i, at der er et pro-

blem. 

Michael/452D fandt hele proceduren 
omkring rengøringen for ringe: Blok 

46 gjorde ophævelser ved det forrige 
firma, og Ejendomskontoret lovede at 
holde øje med det nye firma. Blokken 
har sendt fotos, og lige lidt hjælper 

det. 

Palle/EJK mente, der måtte være et 
kommunikationsproblem, og at en 

højere standard ville blive til en helt 
anden pris. Vi imødekommer og gør 
hvad vi kan inden for de givne ram-
mer. 

Gerd/206F opfordrede BR-FU til at 
være snorholder i forhold til rengø-
ringsproblematikken. 

Michael/452D mindede BR-FU om at 
klargøre reglerne for valg til udvalg og 
følgegrupper. 

Anne/75D spurgte TMU, om de vil 
kontakte Steen Hartvig for at høre, 
om et samarbejde kan komme i 
stand. 

Gerd/206B advarede imod at gå ind 
i en forsøgsordning. Vi skal tænke os 
godt om. 

Og lige inden referenten faldt af pin-
den, erklærede Tove/BR-FU heldigvis 
mødet afsluttet. 

BR-MØDER 2016 
5. januar | 3. maj | 1. september 
2. februar | 2. juni | 4. oktober 
3. marts | juli mødefri | 3. november 
5. april  | 4. august | 1. december 

BR-MØDER 2016 
5. januar | 3. maj | 1. september 
2. februar | 2. juni | 4. oktober 
3. marts | juli mødefri | 3. november 
5. april  | 4. 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 

Beboerne kan træffe BR-FU i Blokrådets  
Sekretariat mandag i ulige uger 19

00
 – 20

00
  

samt før blokrådsmødet 19
00

 – 19
30

  
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18

30
 

(se datoer i kalenderen s. 31) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Pladsen er ubesat  15 
Pia 20E 2671 9525 B 
Leif 242B 2032 8096 32 
Tove 431D 5048 2382 44 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 14 01.06.17 – 31.05.18 
Blok 26 01.09.16 – 31.08.17 
Blok 31 01.03.17 – 28.02.18 
Blok 43 01.12.16 – 30.11.17 

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
 

DAGINSTITUTIONER 

Børnegalaxen Farum  
(privat institution) 
Nygårdterrasserne nr. 225A tlf: 4499 9295 

Furesø Kommunale Børnehave 
Nygårdterrasserne 209A tlf: 4495 3964 

Kærnehuset 
Paltholmterrasserne 6A tlf: 7235 8550 

EJENDOMSKONTOR 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911 
Mail: ek-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
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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 

FORKORTELSER 

Udvalg: 
(å) = åbent udvalg 
BNU Bolignetudvalget 
BOU Boligudvalget (å) 
BU Bladudvalget (å) 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget (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 
FGIG Følgegruppen for Indre Gangstrøg 
FGSC Følgegruppen for ombygning af SC 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
ITA IT for @lle 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
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 
bortløbne 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
 

Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A 
Formand: Sonny Laebel telefon 2178 0540 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontakt Jan Malmros telefon 2891 1184 

Nørklerne 
Nygårdterrasserne 215 
Kontaktperson: 
Anne Harrysson  telefon 5190 0950 
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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. 

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

Der 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, pakkeskift  
eller flytning 315,- kr. 

Grundpakke:  112,29 kr./md 
Mellempakke, evt. Bland-selv: 308,05 kr./md 
Fuldpakke, evt. Bland-selv: 416,96 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV 
Oprettelse og portering  
af telefonnummer: gratis 
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 køkkengrej,  
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 vand-
skade, skade efter 
brand, elevatorstop, 
manglende vand eller varme og lignende ka-
tastrofer: 
   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« 494 OG 495 

MP 494 husstandsomdeles 26.05.16 

Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1.750 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

14.07.16 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 495, der udkommer 28.07.16. 

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 JUNI 2016 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

 1.    

2. BR-møde 19:30 SC 

3.    

4.    

5. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

6. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

KALENDER FOR JULI 2016 

14. Frist for MP 495 18:00 SC 

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28. MP 495 Husstandsomdeles 

29.    

30.    

31.    




