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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 495 

til blokrådsmødet torsdag den 4. august 2016 kl. 19:30 

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

 a. Indlæg fra gæster 
 b. Blokrådets Forretningsudvalg 

Debat: FUs og ØUs rolle v/ansættelse af BR-sekretær (s 18) 

 c. Andre udvalg 
 d. Debatoplæg blok 14: Fungerer vores demokrati? (s. 21) 
5. Blokrådssager: 
 a. Start på EU-udbud for Internet og telefoni (s 24) 

 b. Ombygning af 228A (s 26) 
 c. Møblering af Selskabslokalerne (s 27) 
 d. Farum Midtpunkts hjemmeside (s 28) 
 e. Slukning af stjernemur (s 29) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 495 
 Side Indhold 

 3 BR-møde i Stien 

 4 UU-Sjølsø i Ungecentret 
 5 Blomsterflor til inspiration 
 6 Annoncering i MP 
 7 Genbrugsen, BR-FU, Fugletur 

 8 Usynlig rengøring 
 9 Sådan rengøres der 
 10 Sommertræning m/FCN 

 11 Fotos fra dengang … 
 12 Rengøring, hegn, udflugt 
 13 Fejl, mangler, stikprøver 
 14 Ny varmefordelingsberegning 

 15 Vandforbruget svagt stigende 
 16 Niels undrer sig 

 Side Indhold 

 17 Projektlederen orienterer 

 18 Debat: Ansættelsesprocedure 
 19 Varmeforbrug 2015-2016 
 20 Medlemmer efterlyses 
 20 Direkte? Repræsentativt? 

 21 Debat: Forretningsudvalget 
 22 Sankthans med regndans 
 24 Blokrådssager 

 25 Korrektionsfaktorer ændres 
 27 Tvungen opsparing? 
 30 Referat af Blokrådsmødet  

 2. juni 2016 

 35 Smugkig på nyt varmeår 
 40 Praktiske oplysninger 
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Blokrådsmøder afholdes i Aktivitetscenter Stien 

 
Foto: Lillian, 35 2.D – 09.05.2016 

Blokrådsmødet den 4. august afholdes i Tea-
tersalen i Aktivitetscenter Stien, Paltholm-
terrasserne 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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Uddannelsesvejledningen i Ungecenteret 
Af UU-Sjælsø, Paltholmterrasserne 11 

 
I Ungecenteret, Paltholmterrasserne 

11, sidder 4 ungevejledere fra UU-
Sjælsø. UU-Sjælsø er et tværkommu-
nalt samarbejde mellem 4 kommuner 
om vejledning om uddannelse til unge 

op til 25 år, der ikke har gennemført 
en ungdomsuddannelse. 

Opgaven for UU-vejlederne er at op-

søge de unge, der har brug for vej-
ledning i forhold til valg af ungdoms-
uddannelse. 

Ud over arbejdet med ungevejlednin-

gen er de 4 vejledere tilknyttet folke-
skolerne i kommunen, hvor de ikke-
uddannelsesparate elever i afgangs-
klasserne vejledes af UU-vejlederne. 

UU-vejlederne vil gerne have kontakt 
med unge og deres familier i spørgs-
mål om uddannelse, så I er velkomne 

til at kigge forbi Ungecenteret. Lav 
gerne en aftale med en af vejlederne 
inden. 

Gitte Rud-Johansen: 72 68 44 64, 

gitte@uu-sjaelsoe.dk 
Katrin Sennov: 72 68 44 69, 
katrin@uu-sjaelsoe.dk 

Finn Spånbæk: 72 68 44 63, 

finn@uu-sjaelsoe.dk 
Bente Olsson: 72 68 44 60,  
bente@uu-sjaelsoe.dk 

Gitte, Katrin, Finn og Bente har kon-

torfællesskab i Ungecenteret sammen 
med Ungdomsskolen, SSP og Unge-
indsatsen 15-30 år. 

UNGDOMMENS UDDANNELSES-
VEJLEDNING I FARUM MIDTPUNKT 

UU-Sjælsø tilbyder uddannelses-, er-
hvervs- og karrierevejledning for ele-

ver i grundskolens 7. – 9. klasse, 10. 
klasserne samt unge, til de er fyldt 25 
år. 

Vejledningen bidrager til, at de unge 

får indsigt i uddannelsessystemet og 
dermed bliver i stand til at vælge ud-
dannelse og erhverv på et kvalificeret 

grundlag. 

UU-vejlederne træffes efter aftale i 
Ungecenteret, Paltholmterasserne 11. 
Tlf. 72 68 44 60  
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Vores terrasse 
Af J & A (navn og adresse er redaktionen bekendt) 

Vi nyder livet på terrassen omgivet af dejlige blomster. Her er et par billeder til 
inspiration, så man kan lave sit eget eller kopiere. 

 
Jordbær i potter, pæon, høstfloks, Akeleje, geranium "Samobor", salvia "Caradonna", kæmpe jernurt/ 

verbena, lammeøre, klatrerose "Willestrup", rose David Austin "Willestrup" (afblomstret), rose "Prin-

sesse Alexandra", edderkopblomst, klatrerose "Alchymist" og geranium "Summerskies". 

 
Klatreplanten Tobakspibe med sommerblomst nemesis i gul i bunden, hvid løjtnantshjerte, jakobs-

stige, jordbær, drejeblomst, sølvknap og jordbær i potte. 

Tak for økonomisk tilskud til køb af planter efter lavtage-renoveringen.  
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Annoncering i »Midtpunktet« 
Af Berit, Bladudvalget 

Poul fra 8F skrev et forslag til Blad-
udvalget om at udvide bladet med et 4 
siders annoncetillæg: 

»Det er svært at finde eller annoncere 
ledige underetager og andre mulighe-
der for delebolig i FM. Det bør under-
søges om ikke det kan betale sig at 

oprette nogle sider med annoncer i 
Midtpunktet. 
 Bladet skal så udvides med et ark, 

d.v.s. 4 sider. Og på hver side kan der 
anbringes fx. 4 annoncer, således at 
16 annoncer kan finansiere merudgif-
ten til produktion af bladet. 

 Annonceprisen skal fastsættes så-
dan, at bladet kan tåle at få færre end 
16 annoncer enkelte måneder. 
 Man kunne også overveje, om an-

noncesalget skal give Farum Midt-

punkt en direkte indtægt.« 

Med aktiviteterne på internettet i al-
mindelighed og på de sociale medier i 

særdeleshed kan det undre »Den gamle 
Redacteuse«, at der skulle være behov 
for at annoncere i et medie med lang 

produktionstid. Men det er der åben-
bart, og det er jo fint! 
 Der mangler bare kendskab til regler 
og muligheder, så de kommer her: 

Annoncering i Midtpunktet er en ba-
lancegang. Farum Midtpunkt ønsker 
ikke at være afhængig af en annoncørs 
velvilje i forhold til udgivelsen – vi vil 

gerne kunne ”lægge os ud med” en 
hvilken som helst leverandør. 
 At opdyrke og administrere et an-

noncesalg ligger ikke inden for Bladud-
valgets kompetenceområde og ville 
desuden kræve tid, som hverken Blad-
udvalget eller Blokrådssekretariatet 

forventes at have. Bladet optager derfor 
ikke kommercielle annoncer for at fi-
nansiere udgivelsen. 

Bebyggelsens egne forretninger, akti-
viteter og beboere er altid velkomne til 
at sætte annoncer i bladet, men kun 

forretningernes (Nærbiksen og Spise-
huset) må være kommercielle. En be-
boer kan altså ikke sætte en decideret 

kommerciel annonce i bladet. 
 Spisehuset har annonceret deres ju-
learrangementer, mens Nærbiksen ikke 
har annonceret. 

 Da Genbrugsen holdt Genbrugsdag 
om foråret og Novembermarked om ef-
teråret, blev disse også annonceret. 

 Børne- og Ungdomsudvalget annon-
cerer fastelavns-, halloween- og jule-
fester, og Friarealudvalget annoncerer 
såvel forsommerens fugletur som efter-

sommerens markvandring. Desuden 
annonceres Sankthansfesten. 

Har en beboer noget, som han/hun vil 
af med, kan det sættes til salg i »Midt-

punktet« (se f.eks. annonce i MP484, 
side 23). Det kan være noget man har 
for meget af, eller noget man selv laver 

på hobby-niveau. 
 Ønsker en beboer at fremme et spe-
cifikt produkt – og redaktionen skønner 
at det har relevans for Farum Midt-

punkt – skrives en kort artikel om pro-
duktet (se f.eks. ”Tips fra beboerne”, 
MP472, side 4). 

Dele-lejemål er lidt problematiske, men 
kan godt annonceres: 
 Lejemålets indehaver skal kende 
fremlejereglerne, og en fremlejetager 

skal meddeles til udlejningen i KAB. 
Lejemålets indehaver er selv ansvarlig 
for eventuelle skader/klager på leje-

målet. 
 Fremlejetageren har ingen rettigheder 
i forhold til den interne venteliste, og 

har ingen stemmeret på afdelingsmø-
det. Rettigheder i forhold til blokkens 
husmøde afhænger af den enkelte 

bloks interne regler.  
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
GENBRUGSEN MIDLERTIDIGT LUKKET 

Blokrådets Økonomiudvalg har haft et par møder med Finn fra Genbrugsen. 
Formålet var at sikre at Genbrugsens aktiviteter overholder lovgivningens regler 

for beboeraktiviteter. På mødet den 9. juni meddelte Finn at han af helbredsmæs-
sige årsager ønsker at udtræde af beboeraktiviteten Genbrugsen pr. 1. august. 

Genbrugsen vil derfor være midlertidigt lukket fra den 1. august 

Lukningen forventes at vare i en kort periode. Perioden vil blive brugt til at lave 
regler for Genbrugsens drift som sikre at Genbrugsen som beboeraktivitet over-
holder lovgivningen. Samtidig vil perioden blive brugt til oprydning samt evt. op-
friskning af lokalerne. 

 Der vil herefter blive indkaldt til et møde for alle interesserede med henblik på 
at skabe en ny gruppe aktive beboere, som vil drive Genbrugsen videre. 
 Blokrådets Økonomiudvalg ønsker at takke Finn for han indsats med Genbrug-
sen gennem årene. Vi håber at Finn genvinder sit gode helbred og får lyst til at 

være en del af det øvrige frivillige arbejde i Farum Midtpunkt. 

NÆSTE BLOK TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Blok 26 skulle egentlig først tiltræde i BR-FU den 1. september, men må meget 

gerne tiltræde nu og sidde frem til 31. august 2017. Hvis blok 26 ikke kan stille 
et medlem til udvalget, bedes blok 25 stå klar i kulissen til at springe ind. 

HER KAN DU SE HVAD VI SÅ PÅ FUGLETUREN DEN 16. JUNI 

 
Foto: Berit, 38 2.S – På udkig – 16.06.2016 

1. Åbn www.dofbasen.dk i din internetbrowser 

2. Peg på ’Observationer’ og klik på [Søg observationer] 
3. Sæt perioden til ’Dato’ og vælg den 16. juni 2016 

4. Sæt området til ’Lokalitet’ og skriv ’Farum Midtpunkt’ 
5. Klik på [Søg] nederst til højre 
6. Klik på [Observationstabel] øverst til venstre 

7. På den liste, der fremkommer, kan du få forklaret symboler og forkortelser ved at 
pege eller klikke på dem  
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USYNLIG RENGØRING I BLOK 34 
Af Husmødet i Blok 34 

Ønskes: højere rengøringsstandard 
af ”indre strøg” blok 34 

Igennem nu et år har emnet rengø-

ring /vedligehold af ”indre gangstrøg” 
været på dagsordenen ved hvert ene-
ste husmøde i blok 34. 
 På det seneste har det forlydt, at nu 

skal ”indre gangstrøg” renoveres … 
derfor må vi slå os til tåls med, at in-
genting sker. 

Ikke forstået! – fordi, hvornår er det 
lige, at en renovering går i gang? Og 
er det overalt på én gang?  
 Ikke forstået! – fordi, i dag har vi 

folk ansat og penge afsat til en løben-
de renholdelse af ”indre gangstrøg” – 
en opgave, som formentlig ikke for-
andres, før gangstrøget forandres, el-

ler …? 
 Kan det være rigtigt, at vi ikke ser 
noget til hverken støvsugning eller 

vask af trapper?!! – at vi aldrig mær-
ker eller ser, at der foregår rengøring, 
vedligehold, reparation og opdatering. 

Haves: en gårdmand  

tilknyttet vores blok 

Affald, der hobes op neden for vindel-
trapper til garagen – i stedet for i con-

tainere – fjernes jævnligt. Garagerne 
fejes. 
 Men – de indre gangstrøg er præget 
af de samme pletter, spildt mad, skidt 

og støv, tykke lag på postkasser, døre 
og udskæringer (= udskæringer i skil-
lemure). Hertil komme samme lam-
per, der ikke lyser i månedsvis – men 

allerværst – en stadig lugt af urin!!!!! 
… måned efter måned. 

Vi har ladet os fortælle, at der forelig-

ger en plan og budget for jævnlig 
støvsugning af gangarealerne samt 
afvaskning af trapper til D-, E- og F-
lejligheder. 

 Foreligger der lignende planer for 
en lidt grundigere årlig rengøring? – 
jf. døre, vinduer, mur-overflader i 

gangstrøg. 
 Hvad med de timer og de penge, der 
er afsat i budgettet til rengøring af 
”indre strøg” pr. uge/pr. måned/pr. 

år? Ingen af os, der møder hinanden 
på vores husmøder, har observeret 
aktiviteter af den art i månedsvis. 

 Hvor forsvinder pengene hen … 
Hvem har opsyn og ansvar for at op-
gaven løses. Hvem har ansvar for at 
pengene bruges efter hensigten – og 

hygiejnen er forsvarlig?? 

KAB-min bolig 

Flere af os har med mellemrum været 
aktive på ”KAB-min bolig – APP”, hvor 

vi kan indberette problemer i vores 
bolig. Så snart en APP er afsendt, for-
svinder den. Ingen af os har derfor 

efterfølgende dokumentation for, hvor 
tit eller mange gange vi har annonce-
ret samme mangel – forgæves! ER den 
APP blot endnu en dyne af ansvars-

forflygtigelse! 

Efterlyses: 

1. Vi efterlyser en synlig, mærkbar 
rengøring og vedligehold i vores 

gangstrøg – minimum støvsugning 
og trappevask. 

2. Vi efterlyser klare retningslinjer 
for, hvad vi kan forvente løbende 

af vores tilknyttede gårdmand – 
OG – at det sker! 

3. Hvad, hvis intet sker??!! 
Hvad gør vi – hvad gør vores ad-

ministration? – har vi sanktions-
muligheder … huslejelettelser? 

Fortæl – og vis ansvar!  
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Svar til Blok 34 – og alle andre 
Af driftschef Frank Carlsen og gartnerformand Jan Erik Anderesen 

Vi i driften synes, det er rigtig ærger-
ligt, at I i Blok 34 har det indtryk, at 
der ikke bliver gjort rent på jeres in-
dre gangstrøg. Det tager vi meget al-

vorligt. Vi vil fremover informere bed-
re om, hvad der rent faktisk bliver 
udført i blokkene. 

Firmaet, der udfører arbejdet med at 
vaske trapper og reposer, har desvær-
re ikke leveret den kvalitet, som vi 

har bestilt og betalt for. Mere herom 
andetsteds i bladet (se ”Nyt fra Ejen-
domskontoret” på side ??). 

Nedenfor beskrives, hvad der udføres 
i Paltholm-, Bybæk-, Nygård- samt 
Birkhøjterrasserne og dermed også i 

Blok 34: 

Trapper og reposer bliver vasket en 

gang om ugen. 
 Støvsugning af indre gangstrøg fo-
retages en gang om måneden. 
 I spidsbelastningsperioder kan der 

dog gå 3-5 uger mellem støvsugnin-
gerne. 

Vi kan desværre ikke vaske gulvet i 

gangstrøget. Men hundeefterladen-
skaber bliver fjernet samme dag, 
medmindre det er weekend, og urin-
lugt bliver sprøjtet med neutralise-

ringsvæske. 

For Birkhøjterrasserne er det ander-
ledes. Her vaskes de indre gangstrøg/ 
reposer hver 14. dag i sommerperio-

den og om vinteren en gang om ugen. 
Disse gangstrøg er moderniseret og 
dermed vanskeligere at holde rene. 

Støvsugning/trappevask udføres kun, 

hvor det er muligt. Cykler, inventar 
og andre genstande, som er anbragt 
ulovligt på gangstrøgene og på re-

poserne, bliver ikke fjernet, og det 
påvirker selvfølgelig kvaliteten af det 
udførte arbejde. 

Blokkene bliver hver dag gennemgået 

for storskrald, affald, cigaretskod og 
døraflåsning. Herudover tømmes af-
faldsspande. 

P-areal og bede bliver gennemgået for 

affald to gange om ugen. Endvidere 
fejes P-arealerne ca. en gang om må-
neden. 

Hundetoiletter bliver tømt dagligt på 
almindelige arbejdsdage. 

Storskrald/affald ved spindeltrapper-
ne og på indre gangstrøg, som bebo-

erne har anbragt, bliver fjernet hver 
dag af gårdmanden og storskralds-
køreren. 

Det er faktisk ikke gårdmændenes 
opgave at fjerne storskrald for be-
boerne. Det påhviler beboerne selv 
at transportere deres storskrald til 

de dertil opstillede containere på 

hver stamvej eller til Furesø Gen-
brugsstation på Gammelgårdsvej. 

Postkasser bliver aftørret en gang om 

måneden eller efter behov. Udfordrin-
gen med støv i udskæringer skulle 
være løst, da trappevaskerne frem-

over skal støvsuge trapperne i stedet 
for at feje dem. Så undgås det, at feje-



  

10 

støv fra trappen lægger sig på post-
kasser og i udskæringer. 
 Sorte kanter bliver aftørret en gang 

om måneden. 

Belysningen bliver gennemgået hver 
2-3 uge i sommerhalvåret og oftere i 

vinterhalvåret. 

Ruder bliver pudset en gang om må-
neden. Vægoverflader bliver malet 
hvert 5. år. Vask af vægge blev tidli-

gere håndteret af vores ”lommepenge-
projekt”, men de ændrede skoletider 
gør, at vi ikke længere kan benytte os 
af den ”luksus”. I særlige tilfælde kan 

vi, hvis tiden er til det, sætte et par 
mand på opgaven. 

I hele Farum Midtpunkt bliver der 

efter behov udført løbende reparatio-
ner på de indre gangstrøg.  

Hvis I ikke er tilfredse med rengørin-
gen og vedligeholdelsen, som den er i 
dag, har I mulighed for at påvirke 

omfanget og frekvenserne af oven-
nævnte arbejder ved at deltage i det 
årlige budgetmøde, der afholdes i 

januar måned. På mødet bliver der 
udarbejdet oplæg til et budget, og den 
kommende husleje bliver beregnet på 
baggrund af budgetoplægget. 

Med hensyn til app’en ”KAB-min bo-
lig” kan vi oplyse, at I – når I benytter 
app’en til at indberette problemer – 
får et autosvar retur med kopi af den 

besked, I har sendt inkl. jeres egne 
brugeroplysninger. Dermed skulle I 
have dokumentation for jeres hen-

vendelser. 
 Vi bestræber os på at svare på alle 
henvendelser inden for 2 arbejdsdage. 
  

 

FCN sommertræning – partnerskab med FC Nordsjælland 
Af Berit, Bladudvalget 

Arrangementet ”FCN sommertræning” 

er en udløber af en række fodbold-
aftener hvert år i Farum Midtpunkt 
(”Sjov lørdag” og ”Sjov sommer”). Fa-

rum Midtpunkt og Furesø Kommune 
har indgået partnerskab med FC 
Nordsjælland. Det betyder, at blandt 
andre Bajram Fetai – tidligere super-

liga- og nuværende FC Roskilde spil-
ler (og makedonsk landsholdsspiller) 
– indgår i træningen, når der afholdes 
”FCN sommertræning”. 

Sommertræningen foregår på kunst-
græsbanen i Farum Midtpunkt mel-
lem Vestblokgangstrøget og sydenden 

af blok 21: 

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

Bare mød op, så er du med! 
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Bo Bedre fra dengang Farum Midtpunkt var nyt 
Af Berit, Bladudvalget 

 
Artikelforside Bo Bedre – tidligt i ’70erne 

 

En af direktørerne i Furesø Kommune 
fandt i sine gemmer et nummer af Bo 
Bedre fra begyndelsen af 70’erne med 
en længere artikel om Farum Midt-

punkt fra dengang vi var nye, og 
sendte den til os som en pdf-fil. Uhel-
digvis er den sidste del af artiklen – 

bagest i bladet – ikke kommet med i 
kopieringen, men der er mange gode 
fotos. 

Artiklen er fuld af lovord om det epo-

kegørende byggeri med den ganske 
anderledes opbygning af blokkene. 
Indvendige gader, parkering under 
huset, store lyse lejligheder med 

kæmpestore terrasser, græstage – og 
så er der otte sider med fotos af prø-

velejligheder, indrettet af Lone Hübbe 
og Mogens Barré. Kirsten Jacobsen 
har skrevet artiklen, og billederne er 
taget af Hans Jørgen Ørslev. 

Desværre er artiklen for stor til at bli-
ve bragt i »Midtpunktet«, men den bli-
ver – med tilladelse fra Bo Bedre – 

lagt på Farum Midtpunkts hjemme-
side under [Nyheder]. 

Hvis du åbner den med Acrobat-
Reader, er det nemmest at se bille-

derne ved at vise to sider ad gangen – 
vil du læse teksten, er det nok bedre 
at vise siden i så stor bredde som 
muligt. 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
RENGØRING 

Rengøringen af trapper og reposer – og for Birkhøjterrassernes vedkommende og-
så indre gangstrøg – har i en længere periode desværre ikke fungeret stabilt og 

tilfredsstillende. 
 Ejendomskontorets personale har i perioder udført næsten 100 % kontrol af 
rengøringsfirmaets arbejde, uden at det har medført en væsentlig forbedring af 

resultatet. Rengøringsfirmaets egenkontrol er ligeledes blevet indskærpet, samt at 
deres rengøringsprocesser skal overholdes 100 % jævnført deres kontrakt.  
 Der er desuden blevet benyttet eksternt kontrolfirma til vurderingen af arbej-
dets kvalitet, og ud fra de rapporter er der blevet varslet bøder i forbindelse med 

manglende kvalitet i arbejdet. 

Nye folk på opgaven 

Der har været afholdt flere møder med rengøringsfirmaet, hvor der er blevet lovet 
bod og bedring – uden at det dog er lykkedes at få en mærkbart bedre kvalitet. Da 

tilliden til det rengøringspersonale der har udført arbejdet, derfor ikke længere er 
til stede, har man fra driftens side aftalt med rengøringsfirmaet, at der skal nye 
medarbejdere på opgaven, hvis den gensidige tillid skal kunne genoprettes, hvil-

ket alle parter er interesseret i. 
 De nye medarbejdere er startet, og der vil i den kommende tid være stærkt fo-
kus på, at processerne samt rengøringsfirmaets egenkontrol bliver udført som 
aftalt. Såvel driftens kontrol som den eksterne kontrol vil derfor også i den kom-

mende periode være skærpet. 

Birkhøjterrasserne 

Gulvene i de indre gangstrøg i Birkhøjterrasserne har desværre heller ikke frem-
stået i den rengøringskvalitet, som vi i driften og beboerne i Birkhøjterrasserne 

havde en forventning om. Dette har været et problem fra starten, både med det 
forrige rengøringsfirma og med det nuværende. Meningerne om årsagerne til pro-
blemerne har været mange – leverandøren, bygherrerådgiveren, rengøringsfirma-

et, eksternt konsulentfirma samt de fleste brugere … alle har en mening om, 
hvem der har skylden, og hvad årsagen er. 
 Alle er dog enige om, at resultatet ikke er tilfredsstillende. Der arbejdes derfor 
på flere forskellige løsninger i Birkhøjterrasserne. Det forventes, at der er en løs-

ning/forventningsafstemning på plads i løbet af august. 

Det er også dit ansvar 

Det skal være muligt for rengøringsfir-
maet og ejendommens personale at ud-

føre deres arbejde. Så cykler, barnevog-
ne, sko og støvler skal være ryddet af 
vejen, når der skal gøres rent. 

 Se i skemaet hvilken ugedag netop din 
blok gøres ren, så du selv kan gøre dit 
til, at personalet kan komme til. 

VASK AF TRAPPER OG REPOSER 
(OG INDRE GANGSTRØG I BIRKHØJ) 

 Mandag: Blok 11-16 
 Tirsdag: Blok 21-26 + blok 41 
 Onsdag: Blok A+B+C + blok 42 
 Torsdag: Blok 31-36 + blok 43 
 Fredag: Blok 44-46 
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HEGNET OMKRING GRØNNE PLADS 

Arbejdet med renovering af hegnet om-

kring Grønne Plads mellem blok 12 og 
14 skrider nu fremad igen, men blev i 
juni og begyndelsen af juli noget forsin-

ket på grund af vejret. Den megen regn 
har blandt andet medført nogle sæt-
ningsskader i belægningen nord for 

blok 13. En del af græsset langs med 
hegnet er også rodet godt op på grund 

af maskinerne. 

Gartneren oplyser, at såvel de grønne 
arealer som belægningen vil blive retab-

leret som det sidste, når arbejdet af-
sluttes. Det samme gælder i øvrigt ud-

skæring af cirkulære huller i hegnet. 
Arbejdet forventes færdigt i begyndelsen 
af uge 35, altså i slutningen af august. 

INGEN PÅ ARBEJDE 

Fredag den 19. august er FURBO-dag, 
hvor hele personalet er på den årlige 

udflugt.               

Foto: Berit, 38 2.S – 12.05.2016 

 

 

PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER 

Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

1 ÅRS GENNEMGANG AF BYGGESAGERNE 

Nu er det ved at være 1 år siden, at 
flere af de store byggesager i Farum 
Midtpunkt blev afsluttet – det gælder 
PCB renoveringen i Birkhøjterrasser-

ne, udskiftning af lavtage i terrasse-
blokkene og boligombygningerne. 

Det betyder, at det såkaldte garanti-

år nærmer sig sin afslutning, og der-
for vil der ske en gennemgang af byg-
geriet. Der vil blive omdelt spørge-

skemaer til de berørte beboere, sådan 
at I har mulighed for at fortælle, hvis 
I oplever fejl og mangler som følge af 
byggeriet. 

Når spørgeskemaerne er blevet gen-
nemgået, vil der være brug for adgang 
til nogle boliger – enten fordi du har 
angivet fejl og mangler, eller fordi din 

bolig bliver udvalgt som stikprøve-
kontrol. 

Du får en varsling, hvis rådgiver og 

entreprenør vil besigtige din bolig. 
Udbedring af eventuelle fejl vil ske i 
løbet af de næste måneder. 

1 års gennemgangene vil ske i løbet af 

sensommeren og efteråret 2016. 
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Varmeregnskab – ændring af fordeling fra varmeår 2016-17 
Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

I de senere år er der gennemført flere 

byggesager i Farum Midtpunkt, og 
langt de fleste har indeholdt forbed-
ringer af klimaskærmen – det vil sige 
alle de bygningsdele, der er direkte 

ud til det fri som f.eks. ydervægge, 
vinduer og døre, tage osv. 

Der er blandt andet udskiftet lavtage 
og forbedret isolering på tagene, og i 

nogle boliger er der skiftet vinduer og 
døre til nye højisolerede energiglas. 

Alt i alt betyder det, at Farum Midt-

punkt samlet set er blevet bedre iso-
leret, og at der derfor kan forventes et 
lidt mindre energiforbrug. 

Men det er ikke alle boliger, der har 

fået lige meget ny isolering, og des-
uden er boligerne udsat for forskellig 
belastning fra luften og vejret i det 
hele taget. Nogle har mange m2 yder-

væg og tag direkte ud til det fri, andre 
ligger midt i bygningen og har gavn af 
nabovarme, og andre igen ligger ud til 

gavlen eller til et trapperum eller over 
P-arealet. 

Varmeudgiften skal fordeles så ret-
færdigt som muligt. De forskellige for-

hold for boligerne gør, at det er nød-
vendigt at justere fordelingen af var-
meforbruget, så alle har nogenlunde 

de samme betingelser – forstået på 

den måde, at der er nogenlunde sam-
me udgifter til at opvarme én m2 af 
boligen. 

Fordelingen af varmeforbruget bliver 

allerede nu justeret ved at bruge kor-
rektionsfaktorer – læs mere i de to 
faktabokse, henholdsvis om korrek-
tionsfaktorer og om varmefordelings-

regnskabet. I det årlige varmeregn-
skab for hver bolig kan man se boli-
gens nuværende korrektionsfaktorer. 

Korrektionsfaktorerne ændres 

Når der sker store bygningsmæssige 
ændringer, skal korrektionsfaktorer-
ne ændres. 

I Farum Midtpunkt findes der mange 
forskellige boligtyper, og inden for 

hver boligtyper er der mange for-
skellige placeringer. Nogle boliger lig-
ger lige over P-arealet, så gulvet kan 
være koldere, andre ligger ud til en 

gavl eller et trapperum, hvor yder-
væggen kan være koldere, og nogle 
ligger både over P-arealet og ud til en 
gavl. I terrassehusene findes der 12 

forskellige hovedtyper og i alt 46 for-
skellige varianter, og i Vestblokkene 
er der 15 hovedtyper og i alt 52 vari-

anter. 

SÅDAN FORDELES VARMEREGNINGEN I FARUM MIDTPUNKT 

I Farum Midtpunkt afregnes 30 % af afdelingens samlede varmeregning som 
opvarmning af varmt brugsvand. De resterende 70 % afregnes som varme til 

rumopvarmning. 

Udgiften til opvarmning af varmt vand er opdelt i to dele: 40 % afregnes efter 
selve det målte forbrug af varmtvand i boligen, og 60 % afregnes efter et fast 
fordelingstal, der blandt andet afhænger af boligstørrelsen. 

Udgifter til opvarmningen af boliger er også opdelt i to dele: 60 % afregnes efter 
forbruget målt på radiatorerne, og 40 % fordeles efter nogle faste andele ud fra 
et "varmefordelingstal", der afhænger af boligens størrelse og beliggenhed. 
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Det er meget svært at sammenligne 
boligerne med hinanden, da samme 
boligtype kan have vidt forskellig be-

liggenhed og vidt forskelligt tilskud af 
”gratis” varme fra rør osv. 

Rådgivningsfirmaet ALECTIA har med 
udgangspunkt i det nuværende sy-

stem beregnet nye korrektionsfakto-
rer ud fra alle de bygningsmæssige 
ændringer, der er sket. 

For langt de fleste boliger sker der en 

ændring i korrektionsfaktorerne. For 
cirka 65 % af alle boliger vil der være 
en mindre korrektionsfaktor, fordi der 

nu er mere isolering, og for cirka 35 
% af boligerne bliver korrektionsfak-
toren højere, fordi boligerne nu sam-
let set er blandt de mest udsatte boli-

ger i afdelingen. 

De nye korrektioner gælder fra var-
meåret 2016–2017. Det vil sige fra 
det varmeår, der er startet den 1. juni 

2016 og som går frem til 31. maj 
2017.  

SÅDAN ER KORREKTIONSFAKTORERNE I FARUM MIDTPUNKT 

Almindeligvis er der én korrektionsfaktor i en model for varmefordeling. Den 
giver en reduktion i varmeforbruget for boliger med en særlig udsat beliggen-
hed (f.eks. ved gavle eller ved trapperum). 

I Farum Midtpunkt sker denne reduktion ved at reducere varmefordelingstallet 

– dvs. det tal, der svarer til boligens areal målt i m². 

Boligerne i Farum Midtpunkt er imidlertid også forskellige på andre punkter. I 
nogle boliger ligger der mange flere varmefordelingsrør end i andre. Disse rør 

bidrager med et varmetilskud til boligen, men da varmen ikke bliver registreret 
af målerne på radiatorerne, er det et ’gratis’ tilskud. 

Som noget specielt for Farum Midtpunkt er der derfor indført en ekstra korrek-
tionsfaktor, som giver en kompensation til de boliger, der ikke har så mange 

varmefordelingsrør og derfor ikke får så meget ’gratis’ varme. 

Kompensationen er givet ved at reducere antallet af de registrerede opvarm-
ningsenheder på målerne på radiatorerne. 

 

VANDSTATUS 
Situationen pr. 31. maj 2016 – Sådan 

sluttede året 2015/16: 

Døgnforbruget for hele Farum Midtpunkt 
de seneste 3 måneder: 
Marts: 439 m3/døgn 
April: 442 m3/døgn 
Maj: 460 m3/døgn 

Forbruget er svagt stigende. 

Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen 
alene af blokke, som ikke er berørt af 
PCB-renoveringen og plejecenterbygge-
riet får vi: 

Maj 2016 i forhold til  
maj 2015 – merforbrug: ca. 7 % 

Regnskabsåret 2015/16 
i forhold regnskabsåret 
2014/15 – merforbrug:  ca. 2 % 

Regnskabsåret 2015/16 
i forhold til 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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Viden? Tåbe? Ja det må være mig! 
Af Niels, Følgegruppen for Indre Gangstrøg 

Hvorfor fastholder følgegruppen en 
gulvløsning der er 3 gange så dyr som 
den i Birkhøjterrasserne – det ved jeg 

ikke. Oven i købet er løsningen ikke 
forenelig med at blive udført i et be-
boet område. 

Gulvløsningen medfører et voldsomt 7 

ugers anlægsarbejde i hver sektion. 
Først fjernes fliser og sand, herefter 
støbes et nyt betongulv, som afgasser 

i 12 dage. Så lægges fliser og fuges 
med hærdningsintervaller. Det kan 
betyde 8 enkelte dage uden adgang til 
lejemål mellem kl. 8-16. Det til en 

kostpris på 2.700 kr. pr. m². Denne 
løsning kræver etablering af alterna-
tive adgangsveje til lejemålene. Der er 
set på hævede indre gangbroer eller 

udvendige stilladser, så adgang sikres 
gennem terrasserne. Disse omkost-
ninger er ukendte. 

Hvorfor rådgiverne blev sat til at ud-
arbejde detaljerede planer for re-
novering af de indre gangstrøg, når 
Farum Midtpunkt i Birkhøjterrasser-

ne har betalt og dermed har retten til 
et komplet projektmateriale – det ved 
jeg ikke. 

Følgegruppen ved, at prisen for hele 
renoveringen af de indre gangstrøg 

var budgetteret til 80 mio. kr. (erfa-
ring fra arbejdet i Birkhøjterrasserne), 
men de nyeste budgettal siger 160 

mio. kr. Hvorfor følgegruppen afviser 
enhver tanke om at overveje det al-
ternative forslag – det ved jeg ikke. 

Hvorfor følgegruppen fastholder at 

etablere et prøvefelt kun med den 
valgte løsning, trods uoverskuelige 
logistikproblemer samt en løbsk øko-

nomi – det ved jeg ikke. Håbet må 
være, at lejerne vil betale prisen og 
acceptere ulemperne! 

Hvem der styrer projekteringsarbejdet 

ved jeg ikke – følgegruppen siger ikke 
et kvæk. Den fornøjelse er alene for-
beholdt mig. Jeg mener at det at være 
valgt til følgegruppen, medfører et an-

svar for at varetage lejernes interesse 
efter bedste evne. Derfor er der ikke 
afholdt et eneste møde, uden at jeg i 

mail til alle har spurgt ind til de frem-
førte dispositionsforslag eller fremlagt 
mere beboervenlige og økonomiske 
forslag til løsninger, men alt stryges 

af censuren, uden reelle argumenter 
og medtages ikke i referaterne – hvor-
for, det ved jeg ikke. Derimod ser jeg 

gerne en åben debat.  

 

 Foto: Jan Erik, EJK – Blomsterengen øst for blok 46 – 04.07.2016 
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 PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER 

Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

 
INDRE GANGSTRØG 

Følgegruppen for renovering af de in-
dre gangstrøg (FGIG) har gennem hele 
foråret arbejdet videre med at finde go-
de løsninger. 

Der har været debat om forskellige 
løsninger, og om hvordan renoveringen 
kan udføres, samtidig med at beboerne 
skal kunne færdes til og fra deres bo-

lig. Det er sjældent, at alle medlemmer 
i følgegruppen har været enige, men 
beslutningerne i følgegruppen er truffet 

af et flertal. 

Udgangspunktet har været at vælge en 
løsning, der passer til Farum Midt-
punkts arkitektur, og som er robust, 

holdbar og rengøringsvenlig. 

Lige nu arbejdes der med en gulvop-
bygning med trykfast isolering, beton 

og fliser, og med loftbeklædning af 
træbetonplader på dele af loftet. Ny 
belysning monteres mellem træ-
betonpladerne. Både den nye gulv-

opbygning og loftsbeklædningen vil 
dæmpe støjgener i selve rummet og 
støjgener ved transmissionen af trinlyd 

til boligerne. 

For at få erfaringer med den praktiske 
udførelse af renoveringen er det blevet 

besluttet at lave et prøvefelt. Prøvefel-
tet vil være i blok 24 og vil blive udført 
i efteråret 2016. 

Der vil blive arrangeret fremvisning af 
prøvefeltet. Mere herom i et senere 
nummer af »Midtpunktet«. 

Når prøvefeltet er afsluttet, vil der være 

nyttige erfaringer med hensyn til prak-
tiske forhold – kan det lade sig gøre at 
lukke for adgang i kortere perioder? 

Kan beboerne færdes samtidig med at 
håndværkerne arbejder? – og med 
hensyn til de økonomiske forhold – 
hvad koster det at gennemføre denne 

løsning? Kan dele af projektet eventu-
elt udskydes eller spares væk? 

Og ikke mindst giver prøvefeltet et ek-
sempel på, hvordan gangstrøgene kan 

komme til at se ud fremover med ny 
belysning og ny gulvbelægning. 

Når prøvefeltet er udført og evalueret i 

følgegruppen, vil det samlede projekt 
blive fremlagt på et Blokrådsmøde. På 
nuværende tidspunkt regner vi med, at 
det vil ske i første kvartal af 2017. Hvis 

renoveringen vedtages, vil arbejdet 
starte i efteråret 2017, og byggeperio-
den forventes at være 1-1½ år. 
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 DEBATPUNKT 4.b BR-MØDE 495 
BR-FUs og ØUs rolle i ansættelse af en Blokrådssekretær 
Af Blokrådets Forretningsudvalg 

Forretningsordenen siger, at det er 

BR-FU og ØU der har opgaven. 

KAB/v. driftschef Frank Carlsen si-
ger, at det er driftschefen, den daglige 
leder og KAB’s HR-afdeling der gen-

nemgår ansøgningerne og finder 5 - 
10 kandidater, som der så skal kigges 
nærmere på sammen med BR-FU og 

ØU, for at finde de personer der skal 
indkaldes til samtale. 

BR-FU og ØU har ingen indflydelse 
på udvælgelsen af personer. 

Grundloven og forretningsordenen er 
vedtaget (29. januar 1973) 8. maj 
1974, og ændret til den grundlov vi 
kender i dag i april og maj 1976. 

Grundlovens § 3 er ændret i BR-sag 
479 og 480 2015. Det er de ændrin-
ger vi kender til, og som vi kan for-

holde os til. 

Forretningsordenen siger, at BR-FU 

og ØU har beføjelsen, men virkelighe-
den siger noget andet. Hvornår er der 
sket ændring? 

Når blokrådet er øverste myndig-

hed, hvornår har de så lavet æn-
dringen? 

(Red.: Afdelingens beføjelser regule-

res overordnet af Almenboligloven, Or-
ganisationscirkulæret og Furesø Bolig-
selskabs vedtægter. 
 Faktaboksene indeholder relevante 

uddrag af »Grundloven« og Blokrådets 
Forretningsorden.) 

»GRUNDLOVEN« 

§ 4: (…) Blokrådet er dog altid forpligtiget 
til at beskæftige sig med de opgaver, som 
– i henhold til lov om boligbyggeri nr. 83 af 
19. marts 1975, boligministeriets organisa-
tionscirkulære samt de heraf afledte nor-
malvedtægter for Farum Boligselskab – er 
pålagt afdelingsmøder og afdelingsbesty-
relser, jvf. nedenfor stk. 2, 3 og 4. 

§ 4, stk. 3: (…) Blokrådet skal orienteres 
om ledelsens ansættelse og afskedigelse 
af ejendomsfunktionærer. 

§ 5, stk. 3: Forretningsordenen skal end-
videre rumme bestemmelser for, hvordan 
BR kan uddelegere ansvaret for realise-
ringen af BR-beslutninger til udvalg og 
arbejdsgrupper. 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSORDEN 

§ 2: BR behandler sager, som rejses af 
enkelte beboere, af udvalg og aktiviteter i 
bebyggelsen eller af blokkenes husmøder, 
og varetager i øvrigt arbejdsopgaver i over-
ensstemmelse med »Grundlovens« § 4. 

§ 17: BR-FU er BRs sekretariat (…). BR-
FU ekspederer BRs beslutninger og fun-
gerer som BRs forretningsfører mellem 
BR-møderne, herunder forestår korre-
spondancen og anden kontakt med KAB 
og andre i det omfang, dette arbejde ikke 
kan varetages af udvalg, arbejdsgrupper 
eller andre dertil særligt udpegede. 

§ 17, stk. 6: (…) BR-FU har sammen med 
Økonomiudvalget ansvaret for driften af 
BRs aktiviteter i Servicecentralen. 

§ 18: BR og dets udvalg bistås i arbejdet 
af en lønnet BR-sekretær. Dennes ar-
bejdsområde begrænses af den til enhver 
tid gældende arbejdsbeskrivelse for BR-
sekretæren. 

Denne forretningsorden er inklusive alle 
ændringer fra december 1988 til februar 
2015. Sidste ændring, der omfatter § 3, 
har virkning pr. 1. juni 2015. 
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SÅDAN GIK DET MED VARMEFORBRUGET – 2015-16 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i året 2015-16 var på 19.574 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for året 2015-16 var på 20.000 MWh 

Besparelsen var således på  426 MWh 
 
Umiddelbart ser det jo fint ud, at vi 
har brugt ca. 2 % mindre fjernvarme 

end budgettet. Men vi er så også ble-
vet reddet af et mildt år. 

I løbet af året kunne vi tælle 2.664 

graddage. Normalen i vores system er 

3.112. 

Men korrigerer vi for de færre gradda-

ge, kommer vores forbrug til at ligge 
ca. 10 % over budgettet.  

Den erfaring tager vi til os. 

Endvidere kommer blok 12 og 13 til 
igen til at indgå i forbruget i energi-

skemaerne i det nye regnskabsår. 

Blok 12 og 13 indeholder – ud over 
pleje- og genoptræningscenter Svane-

punktet – to seniorbofællesskaber og 
8 almindelige boliger, i alt 37 boliger, 
som er en del af Farum Midtpunkt. 

Sammenlagt betyder det, at vi for det 

nye regnskabsår budgetterer med et 
fjernvarmeforbrug på 23.400 MWh.  
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Forbrug 2015 – 2016 

Forventet Aktuelt 2014-15 

Vurdering af seneste måned: 
Vi havde en besparelse på fjern-
varmen på ca. 2 % – korrigerer vi 
for det milde år, ligger vores forbrug 
dog ca. 10 % over budgettet. 



  

20 

Her og Nu § lappeløsning 
Af Niels, Strukturudvalget 

Indrømmet – Blokrådets Forretnings-
orden er fra 1974 og lever ikke rigtigt 
op til nutiden, hvor den digitale tek-

nologi har vendt op og ned på tidlige-
re tiders demokrati modeller. 

Hvis vi skal forny os, så hjælper det 

ikke at tilføje smårettelser til den de-
mokratimodel der nu har været gæl-
dende i 42 år. Vi bør kunne fokusere 

på at skabe et nyt fundament og den 
proces tager tid, et år eller lidt til. 

Den nuværende Grundlov og Blokrå-

dets Forretningsorden er udtænkt af 
de første beboere i Farum Midtpunkt. 
Disse regelsæt er professionelt og ju-

ridisk udformet i datidens ånd, såle-
des at beboerne fik maksimal indfly-
delse. 

Man valgte den ”direkte demokrati 

model”, hvor alle har en stemme. 

Det har vist sig, at det kan være dybt 

problematisk ud fra et demokratisk 
perspektiv, fordi alle nuancer og mel-
lempositioner ikke kan være inde-

holdt i afstemningstemaet for de 
fremlagte blokrådssager. 

Når det er flertallet der alene træffer 

en beslutning, så er der ingen ansvar-
lige for konsekvenserne. Det er anti-
demokrati, fordi det rationelle forka-

stes og det emotionelle alene bliver 
det legitime beslutningsgrundlag. Når 
resultatet åbenbarer sig for de stem-

meberettigede, er beskeden både til 
Blokrådet og nu også ligesom efter 
”englændernes” EU afstemning: »I har 
selv taget beslutningen«. 

Et alternativ er ”den repræsentative 
demokrati model” som vi kender fra 

Folketinget. Den model sikrer, at der 
er et grundlag for at der kan forhand-
les nuanceret – med øje for kompro-

misset på tværs af interesser og hen-
syn. 

Der findes 32 definerede demokrati-

former. Det giver mange valgmulighe-
der, og i det rum er det Strukturud-

valgets udfordring at finde den plat-
form, der bedst passer til Farum 
Midtpunkt. 

Mange tanker er tænkt af tidligere og 

nuværende Strukturudvalg. Alligevel 
søger det nuværende udvalg flere de-

mokrati-interesserede aktive beboere, 
der gerne vil være med i arbejdet. 

Kontakt Strukturudvalget på mail: 

niels.kjerulff@gmail.com.  

 

DIREKTE ELLER REPRÆSENTATIVT 

Af Berit, 38 2.S 

Hej Niels, 

Så vidt jeg – som medlem af tidligere 
strukturudvalg gennem årene – kan 
se, har vi ikke direkte demokrati, men 
derimod repræsentativt og fladt de-

mokrati i Farum Midtpunkt. 
 Husmødet i hver enkelt blok debat-
terer blokrådssagerne som beskrevet i 

»Midtpunktet« og giver sine blokråds-
repræsentanter mandat. 
 Husmødet kan stille ændrings- eller 

udsættelsesforslag til de sager, som 
skal behandles på blokrådsmødet. 
 Blokrådsmøde afholdes 11 gange 

om året, hvor Blokrådet debatterer og 
træffer beslutninger. 
 Udsættelsesforslag skal opnå 25 % 
af stemmerne for at blive vedtaget og 

tages til afstemning først. 
 Ændringsforslag skal naturligvis 
opnå almindeligt stemmeflertal. 
 Direkte demokrati benyttes kun, når 

noget sendes til urafstemning. 
 … Forretningsordenen er i øvrigt 
ændret adskillige gange i årenes løb. 
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 DEBATPUNKT 4.d BR-MØDE 495 
Fungerer 'vores' demokrati i Farum Midtpunkt? 
Af Ingvar, 55E 

På sidste blokrådsmøde primo juni 
afleverede Blok 14 et oplæg til en 

blokrådssag med et ændringsforslag 
til § 16 i Farum Midtpunkts forret-
ningsorden. 

 Ændringsforslaget drejer sig om 
valg af medlemmer til Blokrådets for-
retningsudvalg (BR-FU) med det øn-
ske, at der for hvert valg af et BR-FU-

medlem også vælges en suppleant fra 
samme blok, og at suppleanten ved 
alle former for fravær af blokkens or-

dinære medlem deltager med fuld 
kompetence i BR og BR-FU's møder. 
 Som det er nu, kan der ikke vælges 
suppleanter. 

Det er et stort demokratisk problem, 
at der ved møder kun stiller et par 

beboer-medlemmer op, når fravær 
ikke kan undgås. – Vi har endda i år 
været vidne til, at der slet ikke deltog 
noget medlem af BR-FU til et Blok-

rådsmøde, så et tidligere BR-FU-med-
lem måtte overtage ordstyrerens rolle. 
 For at få et kontinuerligt arbejde i 
BR-FU er det vigtigt, at der til de 2 

månedlige møder deltager 4 beboer-
valgte repræsentanter i møderne med 
blandt andet driftens repræsentanter. 

 De 4 personer er samtidig forpligte-
de til deltagelse i BR-møderne, så BR-
FU til enhver tid er fuldtalligt og an-
svarligt til stede ved møderne, og så 

BR-FU-medlemmer ikke erstattes af 
tilfældigt tilstedeværende. 

Demokrati til diskussion 

På sidste BR-møde skabte oplægget 
fra Blok 14 ganske megen debat, og 
der fremkom mange gode meninger 

og tanker, selvom forslaget til æn-
dring af Forretningsordenens § 16 

kun blev afleveret som oplæg til en 
blokrådssag.  

 Det viste sig bl.a. i diskussionerne, 
at BR-FU's sammensætning og ar-
bejdsform ofte har været diskuteret, 

uden at det har medført ændringer. 
Derfor foreslår Blok 14, at vi tager 
diskussionen NU og udskyder blok-
rådssagen 2-3 måneder til efter en 

indgående debat. 

Blok-14 henstiller til BR-FU at: 

Diskussionen om BR-FU tages op 

som et selvstændigt punkt på dags-
ordenen på BR-møderne både i au-
gust og september til indgående dis-

kussion, for – i sin endelige udform-
ning – at komme til afstemning som 
blokrådssag på BR-mødet i oktober 
eller senest i november. 

 Derved vil vi alle have mulighed for 
at diskutere forslaget på vore husmø-
der i de enkelte blokke før en afstem-

ning. 

Forslagets foreløbige ordlyd: 

”BR-FU består af 4 personer, valgt af 

de enkelte blokke på skift af og 
blandt blokkens beboere. 
 Valgperioden er 12 måneder. 
 Der vælges i blokken en suppleant 

for BR-FU-medlemmet, som ved al-
mindeligt forfald deltager i BR og BR-
FU møderne med fuld kompetence.” 

Forslaget er rettet mod den nuværen-
de, uholdbare tilstand. 
 Måske bør vi også diskutere om 
f.eks. antallet af BR-FU-medlemmer 

er det rigtige – om valgperioden kun 
skal være 1 år m.m.  
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Sankthansfest i vejrgudernes vold 
Tekst: Berit, 38 2.S – Fotos: Henrik, 425B 

Farum Midtpunkts beboere lader ikke et regnvejr komme i vejen for en fest – og 
da slet ikke en Sankthansfest. Børnene blev ansigtsmalet og fortærede uanede 
mængder af candyfloss og pandekager. For at være sikker på at få fut i bålet in-

den skybruddet blev det tændt en halv time før planlagt ved hjælp af brændbare 
væsker og en ganske overdimensioneret ”gaslighter”. Der blev spist og drukket, 
danset og sunget … og alle blev meget våde og endte med at søge ly i teltet.  
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BR-sag 495.a: Start på  

EU-udbud for Internet og telefoni 

Forslagsstiller: Bolignetudvalget 

Forhistorie 

Bolignetudvalget (BNU) fik på BR-
møde 490, afholdt 02.02.2016, man-
dat af Blokrådet til at opsige alle kon-
trakter DKTV og få en pris fra KAB på 

arbejdet med at lave og gennemføre 
det lovkrævede EU-udbud for at finde 
ny(e) leverandør(er). 

DKTV er blevet opsagt af KAB pr. 

01.07.2016 (hvilket overholder kon-
trakternes varslingsperiode), og DKTV 
har sidste dag som leverandør under 

den nuværende kontraktsamling den 
30.05.2017. 

BNU kan først meddele BR, hvilke 
overordnede kriterier og mål der vil 

være i EU-udbuddet, når det bliver 
offentliggjort. 

De nye leverandører (valgt via EU-
udbudsrunden) skal være i drift 

01.06.2017. 

Forventet køreplan 

 04.08.2016: BR godkender budget 

 08.08.2016: 1. møde mellem BNU, 

KAB og rådgivere 

 Primo oktober 2016: KAB frem-

lægger det færdige udkast for EU-
udbud 

 Primo november 2016: EU-udbud 

offentliggøres 

 Medio 1. kvartal 2017: Budperio-
den på EU-udbud afsluttes 

 Ultimo 1. kvartal 2017: Leverandø-
rer vælges og kan gå i gang. 

 30.05 - 01.06.2017: Skift af leve-
randører. 

Løsningsforslag 

KAB har 05.07.2016 sendt BNU deres 
beregning på den samlede forventede 
udgift til at skrive EU-udbudet og 

gennemføre arbejdet med at få nye 
leverandører af Farum Midtpunkts 
behov for internet, telefoni og service.  

Beløbet er opgjort med en del usik-

kerhed, da der blandt andet er syg-
dom hos en vigtig rådgiver. Derfor er 
der i BRsagen flere forslag, som for-
søger at dække over denne usikker-

hed, samt at BNU hellere vil bede om 
fleksibilitet i budgettet nu, end at 
skulle bede om flere penge senere i 

forløbet. 

Konsekvens 

BR-mødet godkender BR-sagen, og 
BNU/KAB forventer at have nye leve-

randører klar til overtagelse efter 
DKTV 01.06.2017. 
BR-mødet forkaster BR-sagen, og Fa-
rum Midtpunkt har derfor ingen sam-

lede leverandører af internet og tele-
foni efter 30.05.2017. 

Huslejekonsekvenser: 

Det giver en anslået husleje konse-
kvens pr. måned pr. bolig, i et år, på 
imellem 16,- kr. og 22,- kr. – med 
stort forbehold – da vi ikke er eller 

har haft adgang til eksperter til at la-
ve denne type beregninger (der er in-
gen blokrådssekretær, og ingen er-
statningsperson fra KAB på grund af 

ferie). 

Forklaring til faktaboksen om finan-
siering på næste side: 

KABs arbejde dækker jurister og pro-
jektstyring. 
 Den tekniske rådgiver fra Rambøll 
har allerede udført arbejde for kr. 
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16.000, og der er forventet merarbej-

de for kr. 74.000, i alt kr. 100.000. 
 Rådgiveren fra Oticon kan overtage 
Rambølls udestående arbejde, hvis 

det bliver nødvendigt. Derfor svinger 
deres pris mellem kr. 150.000 og kr. 
200.000. 
 BNU foretrækker at kunne gennem-

føre arbejdet uden at skulle bede om 
flere penge og ønsker derfor en større 
buffer til uforudsete udgifter end 
KABs forslag på kr. 38.000. 

Afstemningstema 1: 

Blokrådet godkender, at BNU må be-
stille udarbejdelse og gennemførsel af 
EU-bud hos KAB, og godkender bud-
get på 334.000 kr. 

eller 

Afstemningstema 2: 

Blokrådet godkender, at BNU må be-
stille udarbejdelse og gennemførsel af 
EU-bud hos KAB, og godkender bud-
get på 386.000 kr. 

eller 

Afstemningstema 3: 

Blokrådet godkender, at BNU må be-
stille udarbejdelse og gennemførsel af  
EU-bud hos KAB, og godkender bud-
get på 430.000 kr. 

 

FINANSIERING 

Leverandør Beløb 

Oticon 200.000 150.000 200.000 

Rambøll 16.000 100.000 100.000 

KAB 80.000 80.000 80.000 

Uforudset 38.000 38.000 50.000 

Ialt 334.000 386.000 430.000 

ENERGIHJØRNET 

I det nye regnskabsår, som star-
tede pr. 01. juni, ændrer vi på 

korrektionsfaktorerne, når var-
meregningen skal fordeles 

Når regningen fra fjernvarmeværket gø-
res op og skal fordeles blandt beboerne 
på retfærdig vis, er de fleste nok ikke i 
tvivl om, at det sker på baggrund af af-
læsning af varmemålerne i lejlighederne. 

Hvad mange måske ikke tænker over er, 
at der også tages hensyn til en række 
forskelligheder omkring lejlighederne, før 
man når til regningen for den enkelte 
beboer. 

Det sker i form af korrektionsfaktorer, 
hvor én er det vi kalder ”Kompensation 
for termisk udsat beliggenhed”. 

Størrelsen af kompensationen kan ses 
på sidste side i Brunatas varmeregnskab 
for den enkelte. 

Da der i de seneste år er foretaget en 
række bygningsmæssige ændringer i 
Midtpunktet, herunder ekstra isolering, 
justerer vi korrektionsfaktorerne for udsat 
beliggenhed for at leve op til lovgivnin-
gen og for bedst muligt at opretholde 
retfærdighed i fordeling af fjernvarme-
regningen. 

I kan læse mere detaljeret om dette i 
Bente Heltbergs på side ??. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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BR-sag 495.b: Ombygning af 228A 

Forslagsstiller:  
BR-FU og Frank Carlsen, KAB 

I forbindelse med den fremtidige pla-

cering af flygtninge i Furesø Boligsel-
skab, og med tanke på at skabe et 
dagligdags liv også i nordenden af 
Vestblokgangstrøget, har vi arbejdet 

på et projekt med etablering af 7 nye 
boliger til 9 personer, der har en hus-
leje, som passer til en begrænset øko-
nomi (se illustrationen). 

Forslaget er godkendt i Furesø Bolig-
selskab på deres møde den 24. febru-
ar 2016, under forudsætning af at det 

efterfølgende bliver godkendt af blok-

rådet i Farum Midtpunkt. 

Fordele 

Området har i mange år virket meget 

tomt og uden liv fra daglige gøremål, 
og det ses som en gevinst for det 
yderste område af Vestblokgangstrø-
get at tiltrække hverdagsliv og derved 

skabe øget tryghed og glæde ved at 
komme til institutionerne og Birkhøj-
marken. 

Løsningsforslag 

Boligerne tænkes indrettet i Nygård-
terrasserne 228A, der tidligere var 
udlånt til togklubben og dartklubben. 
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Udlejningen af boligerne vil ske under 

samme forudsætning som i den af 
Furesø Boligselskab indgåede aftale 
med kommunen vedr. bofælleskaber 

(i lighed med Svanepunktets bofælles-
skab for funktionshæmmede), hvor 
kommunen bl.a. har 100 % anvis-
ningsret over boligerne. Boligerne ud-

lejes med særskilte kontrakter i et 
kollektivt bofællesskab. 

Huslejen forventes at blive mellem 
2.500 og 3.000 kr. pr. værelse + for-

brug og tilsvarende mere for de 2 stk. 
familieværelser. 

Enkeltværelserne er omkring 18m2, 

og dobbeltværelserne er henholdsvis 
28m2 og 40m2. Dertil kommer ca. 117 
m2 fællesareal. Arealopgørelsen er 
nettoareal m2. 

Helt i det øvrige Farum Midtpunkts 
ånd er der adgang til altan fra alle 
boligerne. 

Huslejekonsekvenser: 

 

Den endelige finansiering skal aftales 
med kommunen. Der er flere mulig-
heder, som for eksempel almindelige 
ustøttede lån, som p.t. er meget billi-

ge, støttede lån med kommunalt ind-
skud m.m. Under alle omstændighe-
der, vil en lånoptagelse blive med 
kommunal garanti på lånene uanset 

finansieringsmodel. Omkostningerne 
i forbindelse med projektet vil blive 
dækket fuldt ud af den efterfølgende 

lejeindtægt, ligesom der vil være en 

del af huslejen som medgår til dæk-
ning af driftsudgifter i afdelingen, så 
projektet er uden omkostninger for 

Farum Midtpunkts nuværende drift. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender ombygningen af 
228A til kommunalt bofællesskab. 

BR-sag 495.c:  
Møblering af Selskabslokalerne 

Forslagsstiller:  
Markedsføringsudvalget 

Ligesom Servicecentralen er Sel-
skabslokalerne en del af Farum Midt-

punkts ansigt udadtil. Lejer en bebo-

FINANSIERING 

Håndværkerudgifter: ......... 2.562.500 kr. 
Uforudsete udgifter: ............. 256.000 kr. 
Div. honorarer, forsikring, 
låneomkostninger: ............... 751.577 kr. 
Omkostninger i alt: ............ 3.570.077 kr. 

VARMEØKONOMI 

Sådan sluttede året 2015/16: 

Variabel fjernv. kr. 12.723.051,- 
Aconto rådighed kr. 15.835.080,- 
Overskud kr. 3.112.029,- 
Korrigeret for 

prisreduktion kr. 4.159.475,- 
Resulterende 
overskud kr. 7.271.504,- 

Et kæmpe overskud som vi nu glæder os 
til at få tilbagebetalt. 

Pessimisterne kalder det udbetaling af 
tvungen opsparing, men det var jo ikke til 
at vide, at Farum Fjernvarme i den grad 
ville sætte prisen på varme ned – og så 
med tilbagevirkende kraft. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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er lokalerne, er det som oftest til en 

fest hvor mange af gæsterne kommer 
udefra. 

Møblerne i Selskabslokalerne er imid-

lertid omkring 30-35 år gamle, meget 
solide og meget tunge at flytte rundt 
med. De er efterhånden også temme-
lig skrammede, og nogle af stolene er 

ikke gode for fine selskabskjoler eller 
tynde nylonstrømper. 

Når Ejendomskontoret flytter tilbage 

til Servicecentralen, vil Selskabsloka-
lerne gennemgå en lettere genop-
friskning med ny maling på væggene 
og ny lak på gulvene. Midlerne til 

denne genopfriskning er indeholdt i 
budgettet for ombygning af Service-
centralen. 

Fordele 

Hvis der købes stole og borde til Sel-
skabslokalerne samtidig med inventa-
ret til Servicecentralen, kan vi opnå 

en rabat på hele 35 %. Men selv med 
denne rabat er der ikke helt nok i de 
150.000,- kr. Derfor vil Markedsfø-
ringsudvalget af sit budget dække dif-

ferencen, så møblerne ikke kommer 
til at koste huslejekroner (se finansie-
ring i faktaboksen). 

Løsningsforslag 

På Farum Midtpunkts budget blev 
der i januar 2014 (MP467 & MP468) 
parkeret 150.000,- kr. af Genbrug-

sens overskud, øremærket til brug i 
Selskabslokalerne. Markedsførings-
udvalget foreslår at disse midler – i 
tråd med bemærkningerne på Blok-

rådsmødet i januar 2014 – anvendes 
til udskiftning af møbler, således at 
disse bliver i samme stil som dem der 

er valgt til Servicecentralen. Der er 

tale om meget slidstærke og – ikke 

mindst – lette borde og stole, som 
nemt kan flyttes til den ønskede 
bordopstilling. 

Huslejekonsekvenser: 

Forslaget har ingen huslejekonse-
kvenser: 
 Renovering af gulv og vægge betales 

af ombygningsprojektet, møblerne 
betales af de henlagte 150.000,- kr. 
suppleret med midler fra Markedsfø-

ringsudvalgets budget. 

 

Afstemningstema: 

Til indkøb af møbler til Selskabsloka-
lerne frigiver Blokrådet 150.000,- kr. 
fra Genbrugsens overskud, reserveret 

ved blokrådsbeslutning 467.c, samt 
16.884,25 kr. fra Markedsføringsud-
valgets budget. 

BR-sag 495.d:  

Farum Midtpunkts hjemmeside 

Forslagsstiller: Bolignetudvalget 

Forhistorie 

Da vores nye hjemmeside  

www.farum-midtpunkt.dk endelig var 
en realitet, blev den vedligeholdt af 
vores forrige blokrådssekretær Inga. 
Dette viste sig hurtigt at være mere 

tidskrævende end forventet, og ind 
imellem kunne det godt mærkes i 

FINANSIERING 

Alle beløb er inkl. moms 

Møblering .................... kr. 166.884,25 
Fra Genbrugsen.......... kr. -150.000,00 
Fra Markeds- 
føringsudvalget ........... kr. -16.884,25 
Udgift ......................... kr. 0,00 
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manglende vedligehold af informatio-

nerne på hjemmesiden. 

Den sidste blokrådssekretær nåede 
slet ikke at blive rigtig dus med sy-

stemet bag hjemmesiden, inden hun 
forlod os. 

Det kan ses flere steder på hjemme-
siden, hvor der er forældet informati-

on og mangler opdateret indhold. 

KAB har pt. kun ringe mulighed for 
at drive vedligehold af hjemmesiden 
eller opdateringer af indholdet. KAB 

har derfor bedt om hjælp. 

Løsningsforslag 

Da det er vores vigtigste digitale an-

sigt mod omverdenen, vil BNU meget 
gerne hjælpe til og beder derfor Blok-
rådet om at godkende, at BNUs med-
lemmer bliver oprettet som admini-

stratorer i systemet. 

Konsekvens 

Hjemmesiden bliver jævnligt vedlige-
holdt og opdateret, både funktions-

mæssigt og indholdsmæssigt. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen, da BNU udfører arbejdet på 

frivillig basis. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender, at BNUs med-
lemmer oprettes som administratorer 
i hjemmesidens CMS system. 

BR-sag 495.e:  

Slukning af stjernemur 

Forslagsstiller: Alf, 201D 

Sommeren og varmen medfører, at 

der spilles højlydt på boldbanen ved 
stjernemuren til langt ud på natten 
(nogen gange til kl. 02), noget der er 
meget generende for beboerne i den 

sydlige ende af vestblok A, den nord-
lige ende af vestblok B samt blok 21 
og 31. 

Selv med alle vinduer lukket (hvilket 

er trist i den varme tid) er støjen ikke 
til at ignorere i den tid hvor man bur-
de sove. 

Lyset fra muren er tilstrækkeligt til at 
man kan spille boldspil, både basket-
ball og fodbold – hvis lyset slukkes, 
indikeres det at banen er lukket, lige-

som boldspil besværliggøres. 

For beboerne vil det betyde en bety-
delig aflastning, at denne støjkilde 
bliver mindre eller fjernes. 

Huslejekonsekvenser: 

Der vil være en udgift på omkring 
5.000,- kr. til omlægning af slukke-

mekanismen, som kan indeholdes i 
driftsbudgettet. Dertil kommer en 
minimal besparelse på strøm, da der 
er tale om LED-lys. 

Afstemningstema 1: 

Blokrådet beslutter at stjernemurens 
lys slukkes sammen med mastelyset 
klokken 22. 

eller 

Afstemningstema 2: 

Blokrådet beslutter at stjernemurens 

lys slukkes klokken 23. 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 494 2. JUNI 2016 
 

1. Godkendelse af dirigent (Erik/80F) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 

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

a. Indlæg fra gæster 

b. Blokrådets Forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Fast månedlig administrations-vandring i FM (afvist) 

b. Markedsføring af Farum Midtpunkt (26/3/0) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Tove 201G 

 Martha 205B 
 Else Marie 202B 
 Gerd 206B 

12 & Morten 38 2.S 
13 Hans 38 2.R 

14 Ingvar 55E 
 Hanni 55E 
16 Erik 80F 

 Lis 80F 
21 Niels 112E 

24 Thomas 143F 
 Flemming 136A 
26 Jakob 161B 

 Casper 163F 

Blok Navn Adresse 
32 Leif 242B 

33 Erling 262A 
 Inge 262A 
35 Mikkel 287E 2 

 Majken 287E 2 
41 Merete 401A 

 Bo 401A 
42 Niels 414F 
 Jørgen 410F 

43 Henrik 428D 
44 Mogens 437A 

 Gertrud 437A 
45 Stig 449A 
46 Michael S.N. 451A 

 Michael Q 452D 

Uden stemmeret: Palle/EJK, Frank/KAB 

 
ADVARSEL! fra Berit/referent  

Dette referat er meget langt. Der er 

mange meddelelser, og der er gode 
debatter om væsentlige emner. 

1. Godkendelse af dirigent 

Erik/80F blev godkendt som dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev ændret efter indsi-
gelse, debat og afvisning af pkt. 5.a: 

Indsigelse mod  
dagsordenen vedr. BR-sag 494.a 

Husmødet i blok 12 foreslår, at BR-
sag 494.a ”Administrationsvandring” 
afvises og ikke behandles i Blok-
rådet. 

 I blokrådssagen anføres, at tiltaget 
ikke vil have økonomiske konsekven-
ser, idet der ”alene er tale om en om-
prioritering af den tid der i forvejen 

bliver brugt på administration”, som 
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der står. Så må man blot spørge sig 
selv, hvilke administrative opgaver 
der skal bortfalde eller nedpriorite-

res? – Eller mener forslagsstillerne, at 
ejendomskontorets ledere og mellem-
ledere ”sidder på deres flade … og pil-

ler næse” i 20-30 timer om måneden? 
 Kommer man jævnligt i Servicecen-
tralen, konstaterer man meget hurtigt 
at ejendomskontorets personale har 

fuldt op at gøre, såvel på leder- og 
mellemlederplan som blandt det me-
nige personale. På en ejendom af Fa-
rum Midtpunkts størrelse sker der 

hver eneste dag uventede og overra-
skende ting, som kræver ompriorite-
ring af opgaver, så f.eks. en potentiel 

katastrofe afværges og en mindre vig-
tig opgave må forsinkes et par timer 
eller til en anden dag eller afvente 
næste turnus. 

 Samtidig lægger forslaget også op 
til en langt mere topstyret ledelses-
form end de selvstyrende teams, som 
den nuværende ledelse med stor suc-

ces praktiserer, men som ikke fritager 
ledelsen for at gribe ind og ompriori-
tere. Topstyret ledelse er ikke noget 

der praktiseres på en moderne ar-
bejdsplads i dag, og vi risikerer at de-
dikerede medarbejdere, som såvel i 
hverdagen som i særlige situationer 

yder en stor indsats, mister gejsten 
og vender os ryggen. – Og i øvrigt er 
det slet ikke Blokrådets opgave at 
fastlægge driftens ledelsesform. 

Afstemningstema: 

Blokrådet afviser at behandle forsla-
get om en månedlig administrations-

vandring. 

Gerd/FURBO oplyser, at Blokrådet 
ikke kan blande sig i andre firmaers 

ansættelsesforhold. De ansatte er ik-
ke ansat af Farum Midtpunkt, men af 
Furesø Boligselskab. Hvis Blokrådet 
ønsker en anden standard, må dette 

gøres gældende på budgetmødet i ja-

nuar, hvor det står enhver frit for at 
komme med ønsker. 

Michael/451A mener ikke der skal 

sagsbehandles på dette tidspunkt. I 
stedet skal man diskutere blok 12s 
indsigelse, som vil kue demokratiet. 

Niels/112E mener heller ikke, vi kan 
disponere arbejdstiden – det er KAB 
hyret til, men vi kan stille krav. BR-

FU burde have afvist sagen. 

Erik/dirigent fastslår, at da Blokrå-
det ikke har kompetence på området, 

kommer sagen ikke til afstemning. På 
egne vegne opfordrer han beboerde-
mokraterne til at deltage i budgetmø-
det i begyndelsen af januar – samt til 

at sætte sig ind i lovgivningen på om-
rådet. 

Michael Q/46 gør opmærksom på, at 

forslaget ikke er stillet i ond mening, 
men for at synliggøre og løse proble-
met, så man kan slippe for alt det 
brok på facebook. Sagen vil blive 

bragt på dagsordenen igen, når den 
er rettet til. 

Erik/80F pointerer, at det er BR-FU 

der skal holde øje med afdelingens 
tilstand. 

3. Godkendelse af  
referat fra maj 2016 

Referatet blev godkendt med bemærk-
ninger: 

Michael/452D var blevet sat ind i føl-

gegruppen af BR-FU – ikke valgt. 

Thomas/143F præciserer, at det var 
opstillingen – ikke afstemningen, der 
var sammenlignelig i følgegrupper og 

valgte udvalg. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Der var ingen gæster på dette møde. 
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4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådssekretariatet 

KAB har i samråd med ØU og samar-

bejdspartnere i beboerdemokratiet 
desværre set sig nødsaget til at stop-
pe samarbejdet med kommunikati-

onsmedarbejderen for Blokrådet, El-
sebeth Christensen. Samarbejdet 
stopper efter gensidig aftale, da de 
arbejdsmæssige forventninger ikke er 

blevet indfriet, og de gensidige for-
ventninger dermed ikke har matchet 
hinanden. Elsebeth har haft sidste 
arbejdsdag. 

 Indtil der er ansat en ny kommuni-
kationsmedarbejder, bliver Blokråds-
sekretariatets opgaver løst af BR-FU 

og ejendomskontoret i fællesskab. 
 Der er nedsat et ansættelsesudvalg 
bestående af et medlem fra ØU, et 
medlem fra BR-FU, afdelingsleder 

Palle Rye, HR-partner fra KAB Anette 
Gamrath samt driftschef Frank Carl-
sen, som i fællesskab skal finde en 
kompetent medarbejder til jobbet. 

Frank/KAB forklarer, at han selv er 
den eneste medarbejder i Farum 
Midtpunkt, der er ansat af KAB – alle 

andre er ansat af Furesø Boligselskab 
med KAB som administrator. 
 I samråd med BR-FU og ØU er også 

Bladudvalget blevet tilknyttet ansæt-
telsesudvalget, da BR-sekretæren har 
et tæt samarbejde med BU omkring 
»Midtpunktet«. 

Der udspandt sig en længere debat 
med tråde tilbage i historien og en 
forklaring på de ændrede ansættel-
sesvilkår. Det tætte samarbejde mel-

lem BR-sekretariatet og Ejendoms-
kontoret har bl.a. betydet, at det har 
været muligt at få tingene til at fun-

gere under sekretærens fravær. 

Blokrådsrepræsentanterne kom med 
ønsker til den fremtidige BR-sekre-
tærs kompetencer: Bedre service til 

Blokrådet og dets udvalg såvel som til 
beboerne, bl.a. i form af tilstedevæ-
relse i åbningstiderne (f.eks. bør ef-

teruddannelse lægges på andre tids-
punkter), bedre evner på de sociale 
medier; måske bør stillingen dækkes 

af flere medarbejdere for at dække 
behovet. Det skal klargøres, at ved-
kommende primært skal arbejde for 
beboerne og beboerdemokratiet. 

 Der er også behov for systematisk 
arkivering, bl.a. så det er muligt for 
en vikar at træde til. 

Nyt medlem af BR-FU 

Blok 15, som stod for tur til at ind-
træde i Blokrådets Forretningsudvalg 
i perioden 01.06.2016 - 31.05.2017, 

har meldt forfald. Blok 14 har valgt 
Hanni Frier, 55E, til posten. 
 Blokrådets Forretningsudvalg tak-
ker Erik for indsatsen i det forgangne 

år og byder Hanni velkommen. 

Hanni/BR-FU præsenterede sig. Hun 
har boet i Farum Midtpunkt i ca. 1½ 

år og har ingen beboerdemoktratiske 
erfaringer at trække på. 

Næste blok til  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Den 31. august afslutter Pia sin tid i 
Blokrådets Forretningsudvalg for blok 
B, og blok 26 står for tur. Blok 26 

bedes i løbet af sommeren vælge det 
kommende medlem af Blokrådets 
Forretningsudvalg for perioden 
01.09.2016 - 31.08.2017 – gerne så vi 

allerede på Blokrådsmødet den 4. au-
gust ved, om blok 26 stiller et med-
lem, eller turen skal gå videre til blok 
25. 

Sankthansfest 

Selv om »Midtpunktet«s redaktion har 
glemt at sætte et opslag i bladet, af-

holdes der naturligvis Sankthansfest 
på Stenalderpladsen den 23. juni som 
sædvanlig. 
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Erik/dirigent tilføjer, at der også er 
muligt at låne grills, som vores gård-

mænd gerne tænder op for jer. 

Gerd/206B oplyser, at Børne- og 
Ungdomsudvalget ligesom sidste år 
har en pavillon med ansigtsmaling og 

lækkerier som popcorn og slush-ice. 

Casper/163F beder Ejendomskonto-
ret indskærpe over for gårdmændene, 

at de ikke må bruge brændbare væ-
sker på et tændt bål. 

Markedsdag, åbning af  

miljøstien og Åbent Hus 

Der var i alt 79 besøgende i Service-
centralen, og Ejendomskontoret vur-
derer, at der ud af dem var omkring 

60 der kom for at se på en bolig – re-
sten var nuværende beboere. 
 Fotokonkurrencen blev vundet af 
Marie Barfoed med Robin Valentin og 

Lotje Sofie Hamann-Jungersen på 
henholdsvis 2. og 3. pladsen. Bille-
derne kan ses på 

www.facebook.com/farummidtpunkts
fotokonkurrence. 

Niels/112E synes, det var en fanta-
stisk god Markedsdag! 

Lugning af bede mellem blokkene, 
herunder den nye gittersti 

Alle de bede mellem blokkene, som 

driften har overtaget fra entreprenø-
rerne, vil blive luget hen over somme-
ren. Under gitterstien vil bunddækket 
efterhånden brede sig – måske med 

lidt hjælp, så uhensigtsmæssige plan-
ter som brændenælder og brombær 
fjernes. 

Blok 12 og 13 

Der foretages 1-års gennemgang af 
blok 12 og13 den 8. og 9. juni 2016. 
Beboerne i Toppunktet, Top 13 og 

Familieboligerne i blok 13 bedes sør-
ge for, at der i nødvendigt omfang er 
adgang til boligerne i dagtimerne. 

Gennemgangen varsles efter gælden-
de regler. 

Asfaltering af stamvejene 

Arbejdet påbegyndes i sidste halvdel 
af juni og forventes afsluttet omkring 
midten af juli. 

Højtryksrensning af spindeltrapper 

Spindeltrapper samt trapper og ram-
per i Birkhøjterrasserne er blevet høj-
tryksrenset. Der fortsættes på spin-

deltrapperne i Vestblokkene. 

Gerd/206B spørger om man har 
varslet beboerne, og minder om den 

særlige rengøringsaftale ved Nærbik-
sen og Spisehuset, fordi folk lader de-
res vand der. 

Palle/EJK tjekker op, og Frank/KAB 

nævner opsætning af spejle som præ-
ventiv foranstaltning. 

Ombygning af cykelrum 

Arbejdet med ombygning af de tidlige-
re cykelrum i blokkenes gavle, som 
blev vedtaget af Blokrådet i oktober 
2015 (BR-sag 486.a), påbegyndes den 

6. juni. 

Det blev fastslået, at beboerne med 
vedtagelsen af BR-sagen ikke længere 

har dispositionsretten til de tidligere 
cykelrum, og at der ikke opsættes 
kompenserende cykelbure. 

Ombygning af Servicecentralen 

Ombygningen af Servicecentralen, 
som blev vedtaget af Blokrådet i fe-
bruar 2016 (BR-sag 490.a), er påbe-
gyndt og forventes afsluttet omkring 

midten af september. 

Ejendomskontoret  
er midlertidigt flyttet 

Ejendomskontoret er flyttet til Sel-
skabslokalerne, Nygårdterrasserne 
206, mens Servicecentralen bliver 
bygget om. Der er ikke meget plads til 
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ventende beboere, så alle bedes gøre 
deres besøg så kortvarigt som muligt. 
Åbningstiderne er uændrede. 

Blokrådsmøderne  
er midlertidigt flyttet 

Blokrådsmøderne afholdes i Aktivi-

tetscenter Stien, Paltholmterrasserne 
1, mens Servicecentralen bliver byg-
get om. Da der ikke afholdes Blok-
rådsmøde i juli måned, kommer det 

kun til at dreje sig om to yderligere 
møder – hvis tidsplanen holder. 

Hegnet omkring Grønne Plads 

Gartneren kan stadig ikke komme 

med et bud på, hvornår hegnet er 
færdigt. Der kan bogstavelig talt være 
problemer begravet som ikke kan for-

udses. De er dog godt i gang med et 
af de svære stræk lige nord for blok 
13. 
 Noget af det de blotlægger, når de 

tager det gamle hegn ned, har store 
højdeforskelle, men hidtil har de væ-
ret heldige med vejret, og intet er 
grundet regn skredet ned. 

 Efterhånden som de kommer rundt 
om pladsen, vil de enkelte sektioner 
af plankeværket blive gjort helt færdi-

ge, så hele området ikke kommer til 
at ligne en stor byggeplads. 
 Vi vender tilbage med nyt om slut-
tidspunkt når det er muligt at give et 

bud. 

Afslutning af miljøstien 

Afslutningen af miljøstien op ad 
skrænten mellem blok 42 og 43 bliver 

først lavet i begyndelsen af juli, fordi 
entreprenøren ikke har ledigt mand-
skab før. Her skal der sættes en høj 

kantsten (i lighed med hvad der er 
tilsvarende steder langs samme vej), 
der skal hindre jorden i bedet i at 
skride ned på stamvejen og i kloak-

ken. 
 Der vil også komme en lav kantsten 
langs stien foroven (kun mellem blok 

42 og 43). Endelig kommer der langt 
flere bunddækkeplanter, som er med 
til at holde på jorden. 

Michael/452D gør opmærksom på, 
at nogle af stensætningerne er ved at 
falde ned, og Lis/80F efterlyser ge-

lænder ved trappen. 

4.c Andre udvalg 

Furesø Boligselskab 

Tak til ansatte og frivillige 
Furesø Boligsel-
skab takker afde-
lingen Farum Midt-

punkts ejendoms-
kontor og grønne 
mænd for deres 

store engagement i 
og interesse for at gøre vor bydel til et 
sted, det er en nydelse at færdes i. Vi 
takker ikke kun for det store arbejde i 

hverdagene, men i allerhøjeste grad 
for parathed til ekstra arbejdsbyrder i 
de seneste 7 år i forbindelse med de 
store byggesager. 

 Samtidig en stor tak til de beboere, 
der frivilligt aktivt har deltaget i ar-
bejdet med at fremvise vort boligom-

råde i både hverdage, weekends og 
helligdage. 

Lørdag d. 21. maj afsluttede vi den 
sidste af de store sager – Miljøsagen – 

med åbningen af Den Svævende Sti. 
Endnu en gang meldte både de an-
satte, beboerne, kommunen og udlej-
ningen fra KAB sig, og endnu engang 

blev arrangementet en succes. Gæ-
sterne var meget begejstrede for boli-
ger, grønne områder samt for den go-

de atmosfære – som nogle sagde: ”Det 
er ligesom en landsby, hvor alle ken-
der hinanden”. 

TAK 

Organisationsbestyrelsen  
for Furesø Boligselskab 
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Debat: Selv om miljøsagen som så-
dan er afsluttet, er der stadig en del 
arbejder der skal udføres, og mil-

jøstien er endnu ikke helt færdig – 
blandt andet skal de farthæmmende 
”skildpadder” på stamvejene omlæg-

ges. Dette koordineres med den nye 
asfaltbelægning. 
 Der er delte meninger om ”skild-
paddernes” effektivitet, og enkelte 

mener at de fartdæmpende bræmmer 
ved blok 12 og 13 er mere effektive. 
 Nogle er bekymrede for, at entre-
prenøren vil ”glemme” færdiggørelsen, 

men blev forsikret om, at driften har 
styr på opfølgningen. 

Hvad er følgegrupper,  

og hvornår nedsættes de? 

Følgegrupper nedsættes af afdelings- 
eller organisationsbestyrelse afhæn-
gigt af sagernes størrelse og økonomi. 

De bruges ved renoveringer, moderni-
seringer og nybyggeri. Beboerrepræ-
sentanterne repræsenterer Bygher-
ren. 

 Gruppen består oftest af repræsen-
tanter fra afdelingsbestyrelsen, i de 
fleste større også af repræsentanter 

fra organisationsbestyrelsen. 
 Desuden er flg. medlemmer: pro-
jektleder, driftschef og driftsleder, de 
rådgivende teknikere samt evt. for-

retningsfører. 
 Bygherren er enten afdelingsbesty-
relsen eller organisationsbestyrelsen. 
Den øverste juridiske myndighed er 

altid organisationsbestyrelsen og 
dens repræsentantskab. 
 Følgegruppemøderne er det forum, 

hvori alle beslutninger træffes, når 
først afdelingsbestyrelsen og organi-
sationsbestyrelsen har godkendt, at 
sagerne skal udføres. 

Eksempler: 

 PCB-renoveringen 2009-2016:  

sagen blev behandlet i alle mulige 
fora og besluttet gennemført. 

Følgegruppen kom til at bestå af 2 
fra organisationsbestyrelsen – 
John E. og Gerd K., og 2 fra BR-

FU – Thomas og Verner. 
I 2010 flyttede John, og i hans 
sted tiltrådte Hans. Senere flyttede 

Verner, og BR-FU valgte en anden 
– bl.a. Tobias og senest Michael. 

 Afdelingsbestemt og -styret følge-

gruppe: 
Renovering af indre gangstrøg. 
Medlemmerne er valgt af afdelings-

bestyrelse/Blokråd. 

 Organisationsbestyrelsesbestemt 

og -styret følgegruppe: 
Svanepunktet 
Medlemmerne er valgt af organisa-

tionsbestyrelsen. 

VARMEØKONOMI 

Sådan startede året 2016/17: 

Variabel fjernv. kr. 280.263,- 
Aconto rådighed kr. 471.899,- 
Overskud kr. 191.636,- 

Farum Fjernvarme har i sit nye prisblad 
pr. 01. juni 2016 meldt ud, at enhedspri-
sen, på den variable del af varmen, indtil 
videre er uændret i forhold til den redu-
cerede sats i det forgangne år 2015/16. 

Til gengæld er den faste afgift steget 5 
% i det nye år. 

Da den faste afgift imidlertid kun udgør 
ca. 16½ % af den samlede varmereg-
ning, er vi gået ind i det nye år med 
overskud. 

Og hvis der ikke sker noget med prisen i 
løbet af året, kan vi se frem til endnu et 
år med pænt overskud. 

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

… beklager misvisende oplysninger i 
kalenderen i MP 494, som skyldes 

redaktionens ekstraordinære travlhed 
i produktionsperioden. Redaktøren 
lover bod og bedring. 

Følgegruppen for ombygning  
af Servicecentralen (FGSC) 

Arbejdet skrider fremad – planen for 
Servicecentralens endelige udseende 

bliver mere og mere konkret, der er 
valgt farver til gulvbelægning, der er 
valgt loftsbeklædning og generelt lys, 
og der er set på inventar. 

Inventargruppen 
Til beboere og blokke fik vi solgt for 
1.700,- kroner, og på Lauritz.com fik 

vi hele 8.045,- dejlige kroner i kassen 
for stole og lamper. Vi er lige nu i 
gang med at se på stole og borde. I 
næste uge skal vi en tur til en af for-

handlerne, inden den endelige be-
slutning tages. 

Berit/FGSC tilføjer, at gruppen har 

talt om at indkøbe hynder til stolene 
til dem der har brug for højere sidde-
højde. Det ville blive meget dyrt at 
anskaffe stole i forskellig højde. 

Friarealudvalget (FAU) 

Hans/FAU sammenligner »Midtpunk-
tet« med Ekstrabladet – altid dejligt 

stof på side 9. I »Midtpunktet« er der 
dog ikke dejlige damer, men invitati-
on til Fugleturen 16. juni kl. 18:00. 
 I øvrigt er første blomst på tulipan-

træet på Grønne Plads sprunget ud. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 494.a: Fast månedlig  

administrations-vandring i FM 

Sagen er afvist under pkt. 2, Godken-
delse af dagsorden. 

BR-sag 494.b:  
Markedsføring af  
Farum Midtpunkt 

Casper/163F (som ikke er begejstret 
for graffitigalleriet i blok A) ønsker 
oplyst, hvorfor projektet er afgrænset 

til indgangspartiet ved blok B. 

Thomas/MFU forklarer, at projektets 
formål er at give et godt førstehånds-

indtryk for kommende beboere. 

Gerd/206B/MFU (som er ked af, at 
Casper ikke bryder sig om udsmyk-

ningen under blok A) gør gældende, 
at sagen er et led i en langsigtet stra-
tegi. Vi begynder med blok B, og når 
der er penge til det, kommer turen til 

blok C. 

Jørgen/42 mener, at projektet er en 
løftestang for parkeringsområderne, 

men vil gerne vide, hvad der skal ske 
med resten af de 600.000 kroner, 
som MFU har på indeværende bud-
get. Vil resten af pengene, som jo har 

haft en huslejekonsekvens, bortfalde? 

Gerd/206B forklarer, at den husleje-
konsekvens, som er en obligatorisk 

del af en blokrådssag, altid er frem-
adrettet. Markedsføringsudvalget er 
ved at undersøge projektets resteren-

de priser, så de kan programsættes 
og dermed overføres til næste budget-
år, hvor der kun er afsat 200.000 kr. 

Mikkel/35 finder, at der er for mange 

tiltag i projektet, og at de bør tages til 
afstemning enkeltvis. Blokken synes 
bl.a. at logoet med ællingen er for 

70’er-agtigt. 

Casper/163F kan godt lide ællingen, 
og Berit/BU mumler – lidt stødt på 

ællingens vegne – at den er fra en-
gang i 80’erne (se MP489, side 14). 

Niels/112E vil vide, hvordan rettighe-

derne er til ællingen. 
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Berit/BU oplyser, at den tilhører Fa-
rum Midtpunkt som Birthe Pia teg-

nede den til, men at ingen har tænkt 
på at få Copyright på den. 

Afstemning 

Blokrådet vedtog det samlede projekt 
med 26 stemmer for og 3 imod. Ingen 

undlod at stemme. 

Da stemmetallet passer med de på 
afstemningstidspunktet tilstedevæ-
rende blokrådsrepræsentanter (én var 
allerede gået), bryder forsamlingen 

spontant ud i klapsalver. 

6. Eventuelt 

Miljøstien/gitterstien/ 

den svævende sti 

Erling/152A og Casper/26 er bekym-
ret for sikkerheden på stien og for, 
om Farum Midtpunkt kan pådrage 

sig ansvar ved faldulykker. 

Stig/449A mener, det er vores eget 
ansvar og dermed vores egen forsik-

ring. 

Gerd/MSFG oplyser, at BOGL (land-
skabsarkitekterne) har stor erfaring, 

og at handicap-rådet også har været 
inddraget. – Nogle ting er bare ikke 
egnede for alle. 

Michael/451A gør driften opmærk-

som på, at der i de første 2-3 parke-
ringsbåse ved stamvejen under blok 
46 ligger skarpkantede cortenplader. 

 I øvrigt er enden af stamvej Birkhøj-
terrasserne meget snavset. 

Styrkelse af Blokrådets  
Forretningsudvalg 

Ingvar/14 annoncerer en kommende 
blokrådssag, hvor det foreslås, at en 
blok som sidder i BR-FU, kan vælge 

en suppleant, som kan træde til ved 
FU-medlemmets forfald. 

Thomas/143F støtter tankerne om en 
styrkelse af BR-FU, men der er man-

ge andre modeller end suppleanter. 

Jørgen/410F finder det vigtigt at tage 
hul på diskussionen og Michael/451A 

vil vide, hvilke tanker Strukturudval-
get (STRU) har gjort sig. 

Både Michael/STRU og Niels/STRU 

må medgive, at fokus har været på de 
elektroniske muligheder, bl.a. i ”Mø-
destedet”, så overvejelser om interne 
forhold har været ”på stand-by”. 

Ingvar/14 mener yderligere, at funk-
tionsperioden i BR-FU bør øges til 1½ 
år, hvilket Hanni/55A finder vold-

somt lang tid. En suppleant kan være 
en rent praktisk foranstaltning. 

Morten/38 2.S pointerer, at selv om 

man som FU-medlem er valgt af sin 
blok, er man hele Farum Midtpunkts 
repræsentant. 

Gerd/206B fortæller, at der gennem 

tiden er strammet op. Da hun sad i 
BR-FU, var der ugentligt møde, og 

hun var med til at ændre til hver 14. 
dag for ikke at ”drukne” i møder. Der 
er nemlig mange flere end de tre mø-
der om måneden som Ingvar taler om 

(to FU-møder og ét BR-møde). 
 Hun er glad for initiativet, men me-
ner det bør tages op som et debat-
punkt i første omgang, så man ikke 

er ”låst” af et specifikt afstemnings-
tema. 

Hans/38 2.R er enig i dette syns-

punkt. Emnet er jævnligt til diskussi-
on, og der er mange muligheder. Der-
for kræver det en ordentlig debat. 

Thomas/143F nævner muligheden for 

6 medlemmer i BR-FU, mens Michael 
Q/452D/x-BR-FU mener at valgperio-

den er for kort (efter ét år er man lige 
”udlært” i FUs funktioner), og hvis 
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der er suppleanter, skal de deltage i 
alle FU-møder. 
 Begge støtter ideen om at tage em-

net op som debatpunkt i første om-
gang. 

Ingvar/14 fremsender forslaget som 

debatpunkt. – Hvis man vil have akti-
ve beboere, må man gøre noget. 

Opfølgning på BR-sag 494.a 

Palle/EJK vil hen over sommeren ar-

bejde på et oplæg til enten august- 
eller september-blokrådsmødet. 

Casper/163F beder om, at det også 

kommer til at omhandle de ydelser vi 
køber os til. 

Dokumentation og opfølgning 

Niels/112F efterlyser dokumentation 
for bindende juridiske beslutninger. 
De mangler tilbage fra 2013. 

Erik/x-BR-FU har efterlyst en form 
for logbog over fx BR-sager, men fået 
forskellige svar. 

Thomas/143F beretter, at der i hans 

tid i BR-FU var en protokol, så man 
kunne holde styr på igangværende 
sager. BR-sagerne og referat af be-

slutningerne står jo i »Midtpunktet«, 
og de godkendes på det årlige afde-
lingsmøde. 

Mikkel/35 mener, at problemet findes 

i forhold til BR-FUs arbejde. 

Hans/38 2.R uddyber med, at Blok-
rådet, Forretningsudvalget og fagud-

valgene i det daglige erstatter afde-
lingsbestyrelsen, at Furesø Boligsel-
skab bekræfter beslutninger som lig-

ger i organisationbestyrelsens regi, og 
at KAB administrerer beslutningerne. 

Gerd/206B fortæller, at logbøger 

sammen med meget andet materiale 
er foræret til Furesø Museer. 

Berit og Jørgen fra FGSC har prøvet 
at rydde op i Blokrådets mapper i 

Servicecentralen, inden de blev pak-
ket i flyttekasser og sat på depot. Der 
er kasseret hyldemeter af årtier gamle 
regnskabs- og kassebilag og destrue-

ret adskillige personsager. 
 Det var vanskeligt, blandt andet 
fordi der ikke foreligger en journal- og 
arkiveringsplan (den kan selvfølgelig 

være i den dengang sygemeldte sekre-
tærs computer eller skab), men det 
drejer sig om rigtig mange fyldte kas-

ser, som nu – efter bedste evne – er 
mærket med indhold. 
 Det bliver lidt af en opgave at gen-
nemgå og systematisere alt, når om-

bygningen af Servicecentralen er fær-
dig! 

Facebook live 

Michael/452D vil på STRUs vegne 

gerne have en tilkendegivelse, om det 
kunne være en idé at streame BR-
møder på facebook live? 

Mikkel/35 synes sådan set ideen er 
god, men mange vil holde sig væk fra 
de fysiske møder, og Katja/85D gør 

opmærksom på, at borgere med be-
skyttet navn og adresse så ikke kan 
deltage på grund af risikoen for gen-

kendelse. 

Casper/163F synes ideen er virkeligt 
dårlig, blandt andet fordi facebook jo 
gemmer alt, selv om de ikke må, 

mens Thomas/143F mener, at f.eks. 
et oplæg med en gæst om et specifikt 
emne med fordel kan streames. 

Michael/452D vil overveje, om man 
kan forsøge en enkelt gang … måske 
så mødedeltagerne ikke ses forfra … 

måske uden lyd. 

Lokalplan 124 – en del af  
udviklingsområdet Farum Midtby 

Michael/452D mener at Lokalplan 

124 overtræder lovgivningen, da byg-
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geriet – og ikke mindst træfældningen 
– ud mod Paltholmvej vil give støjge-
ner i Paltholmterrasserne. Tine (Mi-

chaels kone) vil gerne gøre indsigelse. 

Gerd/206B nævner samme støjpro-
blem langs Frederiksborgvej. Det er 

godt at Tine går i gang, og flere må 
meget gerne gå med. 

Ingvar/55E synes Farum Midtpunkts 

indsigelse (se MP491, s. 6) er sølle, og 
den har heller ikke givet noget resul-
tat. 
 Der bliver tale om et 3-etages byg-

geri, som er facadeløst mod Paltholm-
vej, og alle vejtræerne langs facaden 
fældes. 

 Tine er velkommen hos ham, men 
der kan nu kun rejses juridiske ind-
sigelser nu, og det skal ske i løbet af 
meget kort tid, da der er deadline om 

2-3 dage. 

Michael/452D tror på, at hvis rigtigt 
mange råber op over for kommunen, 

så kan der gøres noget – se bare på 
skoleområdet. 

Hans/38 2.R mener vi skulle have 
været på banen meget tidligere, da 

kommunen besluttede, at Farum 
Midtby skulle være udviklingsområ-
de. 

 Farum Midtby dækker det ”sta-
tionsnære område” op til 3 km fra Fa-
rum Station og inkluderer hele Fa-
rum Midtpunkt. I kommunens optik 

handler det udelukkende om byfor-
tætning, hvilket også nogle af forsla-

gene til Bybækgrunden tydeligt viste. 
En af ideerne er at flytte stationen op, 
så den ligger øst for ”Stien”, der hvor 

der lige nu ligger runde folkehaver. 
 Der vil være risiko for meget mere 
byfortætning i Midtbyen i den kom-

mende tid, og vi skal være klar til at 
handle. 

Gerd/FURBO har været til forhand-
linger med kommunen flere gange 

inden for de sidste 5-6 år, og det er 
meget, meget svært at komme igen-
nem med noget. 

Status på Genbrugsen 

Majken/287E 2 vil gerne have en sta-
tus på problemerne med Genbrugsen. 

Hans/ØU oplyser, at ØU har holdt 
møder med Finn fra Genbrugsen, og 
at der er udarbejdet en allonge på 
Genbrugsens aftale med Farum 

Midtpunkt, som Finn dog endnu ikke 
har underskrevet. 

Diverse 

Majken/287E 2 klager over en dør til 
blokkens gangstrøg, som er brækket 
op og ikke repareret trods henvendel-
ser til Ejendomskontoret. Desuden er 

der skrald alle steder. Hun efterlyser 
informationer på andre sprog end 
dansk. 

Palle/EJK oplyser, at der er meget sa-
botage på dørstationer, men generelt 
skal man kun melde en fejl én gang – 
så bliver der repareret/ryddet op.  

 

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 p.t. 4434 0910 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon p.t. 4434 0910 
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. 43) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Hanni 55E 5131 7986 14 
Pia 20E 2671 9525 B 
Leif 242B 2032 8096 32 
Tove 431D 5048 2382 44 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 12-13 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 p.t. 4434 0910 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag  (p.t. lukket) 14

00
 – 18

00
 

Torsdag  (p.t. lukket) 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 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-farummidtpunkt@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
 

P.t. i 

130D 
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Du kan altid indtale din besked på telefonsva-
reren 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 og følgegrupper: 
(å) = åbent udvalg 
BNU Bolignetudvalget 
BOU Boligudvalget (å) 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BU Bladudvalget (å) 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget (å) 
FAU Friarealudvalget (å) 
FGIG Følgegruppen for Indre Gangstrøg 
FGSC Følgegruppen for ombygning af SC 
MFU Markedsføringsudvalget (å) 
MSFG Miljøsagsfølgegruppen 
STRU Strukturudvalget (å) 
TMU Teknik/Miljø Udvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

Andre forkortelser: 
ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BR Blokrådet 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
EJK Ejendomskontoret 
FURBO Furesø Boligselskab 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
ITA IT for @lle 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
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 
Blok 16s fællesrum 
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 

LÆGEHUSET 

Nygårdterrasserne 204 tlf. 4495 4545 
   www.farumlaege.dk 

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 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 

TANDLÆGE 

Nygårdterrasserne 233A tlf. 4495 4200 
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk 

UNGDOMMENS 
UDDANNELSESVEJLEDNING 

i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal 
Paltholmterrasserne 11 telefon: 7268 4460 

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23 
Åbent alle ugens dage 07

00
 – 23

00
 

Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 495 OG 496 

MP 495 husstandsomdeles 28.07.16 

Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1.750 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

15.08.16 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 496, der udkommer 25.08.16. 

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 AUGUST 2016 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BR-FU 19:00 – 20:00 130D 

2.    

3.    

4. BR-møde 19:30 Stien 

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15. BR-FU 19:00 – 20:00 130D 

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25. MP 496 Husstandsomdeles 

26.    

27.    

28.    

29.    

30. BR-FU 19:00 – 20:00 130D 

31.    


