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DAGSORDEN

til blokrådsmødet tirsdag den 4. april 2017 kl. 19:

1. Godkendelse af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra 7. marts 2017
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 
 b. Nyt fra Ejendomskontoret
 c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg
 d. Nyt fra andre udvalg
5. Blokrådssager: 
 a. Kig Ind 
 b. Lokalefordeling mellem 

Seniorklubben og Nørklerne
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

 

INDHOLD 

 Side Indhold 

 3 Genbrugsen genåbner med nyt navn og ny bemanding
 4 Oplevelser – Valg – 
 6 Gang i den i Seniorklubben
 7 Mild vinter gør, at vi ligger lunt i svinget
 8 Fra lærling til svend 
 9 Træværk – Ventilation 
 10 Morgenfriske teenagere begejstret for elbilen
 12 Trafikspejle gi'r falsk tryghed 
 12 Adskillige tønder faldt i staver
 13 Hank op i naboen og lær nye mennesker at kende
 14 Debatoplæg om økonomi i ændret elafregning
 20 Aaaalenlangt referat af afdelingsmøde
 21 Strukturudvalgsmøde om forbedret kommunikation
 22 Blokrådssager 
 23 Vi er forfulgt … af held!
 23 Overvågning gav pote 
 24 Referat af blokrådsmødet 
 40 Praktiske oplysninger

DAGSORDEN MIDTPUNKTET

til blokrådsmødet tirsdag den 4. april 2017 kl. 19:30 

Godkendelse af dirigent 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendelse af referat fra 7. marts 2017 

 

Ejendomskontoret 
Blokrådets Forretningsudvalg 

Nyt fra andre udvalg 

 (s 22) 
Lokalefordeling mellem  
Seniorklubben og Nørklerne (s 22) 

beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

 MIDTPUNKTET

Genbrugsen genåbner med nyt navn og ny bemanding
 Skiftedag – Grill – Diplom – Hjerteløber og 

Seniorklubben 
Mild vinter gør, at vi ligger lunt i svinget 
Fra lærling til svend – Tillykke Daniel! 

Ventilation – Oprydning!!! … Og en glad tømrer
Morgenfriske teenagere begejstret for elbilen 
Trafikspejle gi'r falsk tryghed – sænk farten i stedet 
Adskillige tønder faldt i staver 
Hank op i naboen og lær nye mennesker at kende 
Debatoplæg om økonomi i ændret elafregning 
Aaaalenlangt referat af afdelingsmøde 
Strukturudvalgsmøde om forbedret kommunikation 

Vi er forfulgt … af held! 
Overvågning gav pote – lækage stoppet 

lokrådsmødet 7. marts 2017 
Praktiske oplysninger 

Indstik om plantekasser

MIDTPUNKTET 503 

beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

MIDTPUNKTET 503 

Genbrugsen genåbner med nyt navn og ny bemanding 
Hjerteløber og -starter 

Oprydning!!! … Og en glad tømrer 

Indstik om plantekasser 
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Åbningsreception 
 

Lørdag den 22. april 2017 
kl 12 – 15 

fejrer vi åbningen af 
genbrugsforretningen 

(Paltholmterrasserne 2A) 
som skifter navn til 

 
Kom og vær med til et glas 

vin, øl eller sodavand 
og et pitabrød 

Har du noget, du gerne vil af med, 
kan du kontakte Jan via mail på 

ojlindeskov@msn.com 
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 NYT FRA BR
”HVERDAGENS GODE OPL
Bladudvalget vil rigtig gerne have en fast temaside i hvert nummer, hvor beboe
ne fortæller om hverdagens oplevelser.

Der er masser af gode, sjove og pudsige oplevelser i vores bydel hver eneste dag!
Hvad sker der i blokken? 
Har I gode husmøder? 
Vi vil gerne høre om klub- og foreningslivet!

Send en mail til BU eller blokrådssekretæren, har du behov for hjælp til at skrive 
assisterer vi dig gerne. 

Bladudvalget håber, at vi alle 

VALG TIL ØKONOMIUDVALGET
Da Erik/80F er udtrådt af økonomiudvalget, skal der findes et nyt medlem, som kan 
sidde til august, hvor der i henhold til Blokrådets Forretningso
alle 3 pladser. 
 Udvalgets opgave er at føre løbende kontrol med anvendelsen af Blokrådets disp
sitionskonto og at udarbejde budget og regnskab herfor i samråd med Blokrådets 
udvalg og personale. Interesserede kandidater skal 
april 2017 kl.18 i en mail til 
kasse. 

JUBILÆUM – OG FORMANDSSKIFTE
I april 2017 er det 30 år siden, at Gerd Karlsen, 206B, blev valgt ind i Farum B
ligselskabs bestyrelse. (Boligselskabet blev omdøbt til 
bindelse med kommunalreformen). I 2010 blev hun valgt som formand for org
nisationsbestyrelsen, da den tidligere bestyrelsesformand, John Ehrbahn, frafly
tede boligselskabet. 
 På organisationsbestyrelse
repræsentantskabsmøde (november 2016) blev det aftalt, at Thomas, 143F, skulle 
efterfølge Gerd som formand for 
 Gerd har i forbindelse med sit jubilæum valgt at træde tilbage som form
organisationsbestyrelsen, men fortsætter som almindeligt bestyrelsesmedlem 
frem til udløbet af sin valgperiode i november 2017.

TAG HENSYN, NÅR DU GRILLER
Med de varme sommeraftener kommer lysten til at tæ
de op under grillen og tilberede aftensma
sen. Duften af mad er skøn, men osen fra grillen kan 
være til stor gene for dine naboer.
 Det er tilladt at grille, så længe det ikke er generende 
for de omkringboende, så tænk over, hvor du placerer 
grillen, så naboerne også kan nyde de varme
tener på deres terrasser. 

NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
”HVERDAGENS GODE OPLEVELSER” – NYT TEMA I »MIDTPUNKTET«

vil rigtig gerne have en fast temaside i hvert nummer, hvor beboe
ne fortæller om hverdagens oplevelser. 

gode, sjove og pudsige oplevelser i vores bydel hver eneste dag!

og foreningslivet! 

Send en mail til BU eller blokrådssekretæren, har du behov for hjælp til at skrive 

alle får glæde af at dele vores gode oplevelser.

LGET 
Da Erik/80F er udtrådt af økonomiudvalget, skal der findes et nyt medlem, som kan 
sidde til august, hvor der i henhold til Blokrådets Forretningsorden skal være valg til 

Udvalgets opgave er at føre løbende kontrol med anvendelsen af Blokrådets disp
sitionskonto og at udarbejde budget og regnskab herfor i samråd med Blokrådets 
udvalg og personale. Interesserede kandidater skal indgive kandidatur senest 12. 
april 2017 kl.18 i en mail til blokraad@farum-midtpunkt.dk eller i Blokrådets pos

OG FORMANDSSKIFTE 
I april 2017 er det 30 år siden, at Gerd Karlsen, 206B, blev valgt ind i Farum B

ligselskabet blev omdøbt til Furesø Boligselskab
bindelse med kommunalreformen). I 2010 blev hun valgt som formand for org
nisationsbestyrelsen, da den tidligere bestyrelsesformand, John Ehrbahn, frafly

På organisationsbestyrelsens konstitueringsmøde umiddelbart efter det seneste 
repræsentantskabsmøde (november 2016) blev det aftalt, at Thomas, 143F, skulle 
efterfølge Gerd som formand for Furesø Boligselskab. 

Gerd har i forbindelse med sit jubilæum valgt at træde tilbage som form
organisationsbestyrelsen, men fortsætter som almindeligt bestyrelsesmedlem 
frem til udløbet af sin valgperiode i november 2017. 

RILLER 
Med de varme sommeraftener kommer lysten til at tæn-
de op under grillen og tilberede aftensmaden på terras-
sen. Duften af mad er skøn, men osen fra grillen kan 
være til stor gene for dine naboer. 

Det er tilladt at grille, så længe det ikke er generende 
for de omkringboende, så tænk over, hvor du placerer 
grillen, så naboerne også kan nyde de varme sommeraf-

FU & ANDRE UDVALG 
»MIDTPUNKTET« 

vil rigtig gerne have en fast temaside i hvert nummer, hvor beboer-

gode, sjove og pudsige oplevelser i vores bydel hver eneste dag! 

Send en mail til BU eller blokrådssekretæren, har du behov for hjælp til at skrive 

får glæde af at dele vores gode oplevelser. 

Da Erik/80F er udtrådt af økonomiudvalget, skal der findes et nyt medlem, som kan 
rden skal være valg til 

Udvalgets opgave er at føre løbende kontrol med anvendelsen af Blokrådets dispo-
sitionskonto og at udarbejde budget og regnskab herfor i samråd med Blokrådets 

indgive kandidatur senest 12. 
eller i Blokrådets post-

I april 2017 er det 30 år siden, at Gerd Karlsen, 206B, blev valgt ind i Farum Bo-
Furesø Boligselskab i for-

bindelse med kommunalreformen). I 2010 blev hun valgt som formand for orga-
nisationsbestyrelsen, da den tidligere bestyrelsesformand, John Ehrbahn, fraflyt-

ns konstitueringsmøde umiddelbart efter det seneste 
repræsentantskabsmøde (november 2016) blev det aftalt, at Thomas, 143F, skulle 

Gerd har i forbindelse med sit jubilæum valgt at træde tilbage som formand for 
organisationsbestyrelsen, men fortsætter som almindeligt bestyrelsesmedlem 
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DIPLOM FRA FURESØ BY OG LAND 
Ved en festligholdelse i Menighedshuset ved Hare-
skov Kirke tirsdag den 21. marts fik Farum Midt-
punkt overrakt et af årets diplomer for ombygningen 
af blok 12 og 13 til Svanepunktet. 

Her er begrundelsen for diplomet: 

”Blok 12 og 13 er en transformation af det oprindeli-
ge Farum Midtpunkt til et plejecenter med rehabilite-
ring og genoptræning samt et bofællesskab for funk-
tionsnedsatte, 8 almindelige familieboliger og 2 seni-
orbofællesskaber. 
 Ombygningen har skabt mindre arkitektoniske ændringer i den oprindelige ar-
kitektur. Der er etableret 2 elevatortårne samt en ny gangbro mellem de to blok-
ke. Udvendigt er facaderne, gangbro og elevatortårne beklædt med cortenstål som 
resten af Farum Midtpunkt. Mellem blokkene er der etableret en have for beboer-
ne. 
 Det er disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved 
tildeling af foreningens diplom til Furesø Boligselskab, JJW arkitekter og NIRAS 
totalrådgiver.” 

HJERTELØBER – HVORDAN OG HVORFOR 
I forlængelse af indlægget ”Løb for livet – bliv hjerteløber” i 
sidste nummer af Midtpunktet er en mere detaljeret beskri-
velse af, hvad hjerteløbere er, blevet efterlyst. Selve beskri-
velsen af dette er dog svær at gøre mere udførlig, da en hjer-
teløber som tidligere beskrevet er en person, der kan løbe 
efter hjertestarteren og bringe den til skadestedet. Procedu-
ren for, hvordan det hele fungerer, forsøges dog uddybet her: 
 Hvis ulykken er ude, og alarmcentralen bliver kontaktet 
med beskeden om, at en person har fået hjertestop, kan de 
se registrerede hjertestartere i området. De kan altså se, 
hvor nærmeste hjertestarter er, og hvis der er tilknyttede 
hjerteløbere til hjertestarteren, fremgår det også af deres 

oversigt.  Derfor kan de ringe hjerteløberen op og bede om, at denne løber efter 
hjertestarteren og bringer den til ulykkesstedet. 
 Dine oplysninger bliver altså kun tilgængelige for vagtcentralen og ikke for of-
fentligheden. 

Du kan ved at melde dig som hjerteløber være med til at redde liv. Du kan kon-
takte blokrådssekretariatet personligt, på mail eller telefon og fortælle, hvilken en 
af de fire hjertestartere i Farum Midtpunkt, hvorpå du gerne vil være tilknyttet 
som hjerteløber.  

INFORMATIONSMØDE OM BRUGEN AF HJERTESTARTERE 
Der afholdes informationsaften for beboere i Farum Midtpunkt vedr. brugen af 
de fire hjertestartere, der er sat op.  
Dato og tidspunkt er sat til d. 20. april 2017, kl. 19-21 i Servicecentralen. 
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Seniorklubben er åben alle ordinære  
tirsdage og torsdage kl.13.00 – 18.00 

Af  Seniorklubbens bestyrelse 

Aktiviteterne træder i kraft april 2017. 

1 og 3 tirsdag i måneden. 
1. kl. 13.00 Fællesspisning med egen medbragt mad. 
2. kl. 14.00 Fællessang efter maden og der efter stolegymnastik. 
3. kl. 14.30 Kreativt værksted for dem der har lyst. Hyggesnak og godt samvær. 

2. tirsdag i måneden. 
1. kl. 13.00 Banko. Undtagen juli og august.  
2. kl. 15.00 Kreativt værksted for dem der har lyst. Hyggesnak og godt samvær. 

4. tirsdag i måneden.  
1. kl. 13.00 Debat timen eller foredrag med billeder eller video. Se opslagstavlen. 
2. kl. 15.00 Eftermiddags hygge med bla. Ris og ros. 

Alle torsdage i måneden.  
1. kl. 13.00 Er store spille- og legedag. Brætspil – gætteleg m.m.  

Seniorklubbens billardklub spiller mellem kl. 15.00 – 18.00. 

Der vil udover disse aktiviteter være onsdagsudflugter med en kulturel tråd.  
Disse ture er med brugerbetaling.  

Formiddags bio m.m. Bestyrelsen vil arbejde på formiddagsbio samt nogen 
dag/aften arrangementer, såsom Teater-revy eller koncerter. Hvis vi er mange 
nok og rabatpriserne er i orden. Her er det hele brugerbetaling. 

I løbet af efteråret vil der blive arrangeret dag/aften Bowling. Se opslagstavlen. 

Husk at følg med på opslagstavlen hvornår de årlige traditionelle arrangemen-
ter ligger. 

Stavgang: Hvis der er tilslutning til stavgang, laver vi et hold med opstart 2. tirs-
dag i april kl.12.00.  

HUSK! Fredagshygge Se nærmere på opslagstavlen. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

Vedtaget af medlemmerne på mødet d. 22. februar 2017 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i februar var på 2.897 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for februar var på 3.315 MWh 
Besparelsen var således på  418 MWh 

 
 
Vi ligger fortsat og cirkulerer omkring 
vores budget – et godt sted at ligge! 

Forbruget i februar lå 12½ % under 
budgettet for måneden, men korrige-
rer vi for graddagene, ligger forbruget 
1½ % over budgettet. 

Februar måned var med 407 gradda-
ge, hvor ”normalen” har 486. 

Ser vi på regnskabsåret som helhed – 
altså de første 9 måneder, ligger vores 
forbrug 10 % under fjernvarmebud-
gettet. 

Og sammenligner vi efter en gradda-
gekorrigering, ligger besparelsen på 
godt 3 %. 

Budgetmæssigt ligger vi fornuftigt, og 
kan glæde os over et mildt år.  
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Forbrug 2016 – 2017

Forventet Aktuelt 2015-16

Vurdering af seneste måned: 
Indsæt vurdering her. 
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Tillykke til Farum Midtpunkts 
første færdiguddannede lærling 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

 
Foto Maiken: Ejendomsservicetekniker Daniel (med svendebrev) og driftsleder Palle 

Daniel har igennem de sidste 2,5 år som del i sit uddannelsesforløb været lærling 
i Farum Midtpunkt. Svendeprøven har han netop bestået, og den 17. marts 2017 
fik han overrakt sit svendebrev – samtidig med at han er modtager af den for-
nemme titel ejendomsservicetekniker.  



  

 NYT FRA EJENDOMSKONT
VEDLIGEHOLD AF TRÆVÆ
I løbet af foråret opstartes vedligehold at vinduer, døre og træværk på terrasserne 
i terrassehusene. Arbejdet startes op i Nygårdterrasserne, hvor Blok 31
vil blive varslet og herefter Blok 34

VENTILATIONSRENS 
Det er ved at være tid til rensning af ventilationskanaler.
Arbejdet påbegyndes i Paltholmterrasserne (undtaget Blok 1
perioden 18. april til 4. maj.
I Bybækterrasserne udføres arbejdet i perioden 4. maj til 8. juni og i Nygårdte
rasserne (Blok 31 og 32) fra 8.juni til 16. juni.
Resten af blokkene i Nygårdterrasserne samt Blok A, B og C vil få renset 
tionskanalerne efter sommerferien. I Birkhøjterrasserne vil der blive renset ta
ventilation. Alle berørte beboere modtager varsling om dette.

OPRYDNING I CYKEL- OG KNALLERTBURE
En spæd opfordring til, at man i de forskellige blokke rydder op i cykel
lertbure. Manillamærker kan fås i Servicecentralen, og eventuelle køretøjer kan 
afhentes efter aftale med Ejendomskontoret.

MED VENLIG HILSEN TØMREREN

Med venlig hilsen 
Palle tømrer 
ALBERTSLUND TØMRER/SNEDKER

NYT FRA EJENDOMSKONTORET
VEDLIGEHOLD AF TRÆVÆRK PÅ TERRASSERNE 
I løbet af foråret opstartes vedligehold at vinduer, døre og træværk på terrasserne 

terrassehusene. Arbejdet startes op i Nygårdterrasserne, hvor Blok 31
vil blive varslet og herefter Blok 34-36. 

Det er ved at være tid til rensning af ventilationskanaler. 
Arbejdet påbegyndes i Paltholmterrasserne (undtaget Blok 12 og 13) og udføres i 
perioden 18. april til 4. maj. 
I Bybækterrasserne udføres arbejdet i perioden 4. maj til 8. juni og i Nygårdte
rasserne (Blok 31 og 32) fra 8.juni til 16. juni. 
Resten af blokkene i Nygårdterrasserne samt Blok A, B og C vil få renset 
tionskanalerne efter sommerferien. I Birkhøjterrasserne vil der blive renset ta
ventilation. Alle berørte beboere modtager varsling om dette. 

OG KNALLERTBURE 
En spæd opfordring til, at man i de forskellige blokke rydder op i cykel
lertbure. Manillamærker kan fås i Servicecentralen, og eventuelle køretøjer kan 
afhentes efter aftale med Ejendomskontoret. 

MREREN 
Vi har nu afsluttet isætning 
af nøglerør i Nygårdterra
serne blok 31
stk. Jeg vil
at sige et stort tak til alle 
beboere for at have respe
teret de varslinger, der er 
blevet delt ud i samarbejde 
med Maiken (ejd.kont.) og 
gårdmænd!
 Det har gjort, at vi har 
kunnet overholde tidspl
nen og rent faktisk har 
kunnet udføre 
den halve tid af det først 
varslede.

Tak for hjælpen beboere 
håber, det ikke har været til 
for stor gene.

 

ALBERTSLUND TØMRER/SNEDKER 
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ORET 

I løbet af foråret opstartes vedligehold at vinduer, døre og træværk på terrasserne 
terrassehusene. Arbejdet startes op i Nygårdterrasserne, hvor Blok 31-33 først 

2 og 13) og udføres i 

I Bybækterrasserne udføres arbejdet i perioden 4. maj til 8. juni og i Nygårdter-

Resten af blokkene i Nygårdterrasserne samt Blok A, B og C vil få renset ventila-
tionskanalerne efter sommerferien. I Birkhøjterrasserne vil der blive renset tag-

En spæd opfordring til, at man i de forskellige blokke rydder op i cykel- og knal-
lertbure. Manillamærker kan fås i Servicecentralen, og eventuelle køretøjer kan 

Vi har nu afsluttet isætning 
af nøglerør i Nygårdterras-
serne blok 31-36, i alt 177 
stk. Jeg vil gerne have lov til 
at sige et stort tak til alle 
beboere for at have respek-
teret de varslinger, der er 
blevet delt ud i samarbejde 
med Maiken (ejd.kont.) og 
gårdmænd! 

Det har gjort, at vi har 
kunnet overholde tidspla-
nen og rent faktisk har 
kunnet udføre arbejdet på 
den halve tid af det først 
varslede. 

Tak for hjælpen beboere – vi 
håber, det ikke har været til 
for stor gene. 
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Lommepengeprojektet
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder

Det er ikke alle teenagere, der prioriterer 
at sove længe, når de holder ferie fra sk
len. Her kan du læse om 3 af de 5 mo
genfriske fyre, der valgte at gå en 37 t
mers arbejdsuge i møde i deres vinterferie 
fra skolen. De 5 friske fyre mødte ind 
med gårdmændene hver morgen kl. 7. 
Hver af dem var tilknyttet en gårdmand, 
som de fulgte og arbejdede sammen med i 
løbet af ugen. 

Muhammed (t.h.) er 13 år –

Sami (t.h.) går i 7. klasse …
… og er helt tilfreds med at have et arbejde 
og tjene nogle penge. Her står han ved Blok 
A sammen med Floris, som han fulgte.

Sami synes, det har været en spændende 
uge, hvor han har talt med forskellige beb
ere, kørt i den berømte røde el
ne og hjulpet med at renholde områderne i 
FM.  

Han synes, det er et hårdt arbejde, går
mændene har, hvor man skal tidligt op om 
morgenen. 

I fremtiden ser han sig selv som bankdire
tør eller ingeniør. 

Lommepengeprojektet 
Maiken, kommunikationsmedarbejder 

der prioriterer 
at sove længe, når de holder ferie fra sko-
len. Her kan du læse om 3 af de 5 mor-
genfriske fyre, der valgte at gå en 37 ti-
mers arbejdsuge i møde i deres vinterferie 
fra skolen. De 5 friske fyre mødte ind 
med gårdmændene hver morgen kl. 7. 

r af dem var tilknyttet en gårdmand, 
som de fulgte og arbejdede sammen med i 

– snart 14. 
Han synes, det har været sjovt at være med 
ude som gårdmand – men også lidt hårdt. 

Han har bl.a. hjulpet Jørgen (t.v.) med at
fjerne affald samt rengøre vægge i gangstr
gene. Det har fået ham til at tænke over, at 
affald skal i skraldespandene og ikke bare 
smides. 

Sjovest var at køre ting på genbrugspladsen i 
den røde el-bil (som passager vel at mærke). 
Muhammed var dog overrask
ikke kørte hurtigere, end den gjorde.

Han drømmer om at blive bankdirektør, og 
han og Jørgen har øvet lidt på procentre
ning, da det er en smule kompliceret.

… 
og er helt tilfreds med at have et arbejde 

ne nogle penge. Her står han ved Blok 
A sammen med Floris, som han fulgte. 

Sami synes, det har været en spændende 
uge, hvor han har talt med forskellige bebo-
ere, kørt i den berømte røde el-bil med Bjar-
ne og hjulpet med at renholde områderne i 

s, det er et hårdt arbejde, gård-
mændene har, hvor man skal tidligt op om 

I fremtiden ser han sig selv som bankdirek-

OM LOMMEPENGEPROJEKTET

 Et boligsocialt initiativ hvor der a
sættes midler til at honorere unge 
med tilknytning til Farum Midtpunkt 
for at udføre arbejde i området 
gennem en kortere periode.

 Projektet har været aktuelt siden 
2008 

Han synes, det har været sjovt at være med 
men også lidt hårdt.  

Han har bl.a. hjulpet Jørgen (t.v.) med at 
fjerne affald samt rengøre vægge i gangstrø-
gene. Det har fået ham til at tænke over, at 
affald skal i skraldespandene og ikke bare 

Sjovest var at køre ting på genbrugspladsen i 
bil (som passager vel at mærke). 

Muhammed var dog overrasket over, at den 
ikke kørte hurtigere, end den gjorde. 

Han drømmer om at blive bankdirektør, og 
han og Jørgen har øvet lidt på procentreg-
ning, da det er en smule kompliceret. 

LOMMEPENGEPROJEKTET 

Et boligsocialt initiativ hvor der af-
sættes midler til at honorere unge 
med tilknytning til Farum Midtpunkt 
for at udføre arbejde i området 
gennem en kortere periode. 

et har været aktuelt siden 



  
Adam har været under kyndig oplæring ved gårdmand Kjell.

Og her har vi så det røde vidunder 
stret for: 

 
 

Adam har været under kyndig oplæring ved gårdmand Kjell.
Han synes, at gårdmændene arbejder meget, 
men han elsker at være aktiv, så det passer 
ham godt. 

Projektet har været sjovt, og han har hilst og 
snakket med mange forskellige beboere.

Arbejdet har fået ham til at tænke over, hvor 
meget affald der bliver smidt.

Også Adam fremhæver turen i el
Bjarne som den sjoveste oplevelse.

Han er ikke sikker på, hvad han vil i fremt
den, men overvejelserne peger i retning af et 
job som advokat. 

 

Og her har vi så det røde vidunder – elbilen, som alle drengene var svært bege
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Adam har været under kyndig oplæring ved gårdmand Kjell. 
Han synes, at gårdmændene arbejder meget, 

ker at være aktiv, så det passer 

Projektet har været sjovt, og han har hilst og 
snakket med mange forskellige beboere. 

Arbejdet har fået ham til at tænke over, hvor 
meget affald der bliver smidt. 

Også Adam fremhæver turen i el-bilen med 
m den sjoveste oplevelse. 

Han er ikke sikker på, hvad han vil i fremti-
den, men overvejelserne peger i retning af et 

elbilen, som alle drengene var svært begej-
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Trafikspejle – en trist 
Af Tove, 431D 

Gående skal benytte stien ovenfor v
jen, og det er forældrenes ansvar at 
lære børnene det – og det er de vok
nes ansvar at køre efter forholdene 
det er og bliver vel et faktum, 
trafikspejle ikke hjælper på. 

På blokrådsmødet den 7 marts 2017 
behandlede vi en blokrådssag o
kring trafikspejl monteret på blok 46, 
som blev nedstemt. 

Jeg bor i Birkhøj – blok 44, og jeg s
nes debatten er trist – hvorfor kan 
kørende til institutionerne ikke blot 
køre efter forholdene –  og dermed 
tage ansvar for egne og andres børn.

Personlig synes jeg det er rystende, at 
man som forælder eller ansat ikke 
synes man ”skal gribe i egen barm” 
kører man efter forholdene dvs. ove
holder den foreskrevne hastighed på 

Foto Berit/BU – 26.02.2017  – Fastelavn i tørvejr ved Aktivitetspladsen

en trist debat … 

Gående skal benytte stien ovenfor ve-
jen, og det er forældrenes ansvar at 

og det er de voks-
nes ansvar at køre efter forholdene – 
det er og bliver vel et faktum, som 

 

På blokrådsmødet den 7 marts 2017 
behandlede vi en blokrådssag om-
kring trafikspejl monteret på blok 46, 

blok 44, og jeg sy-
hvorfor kan 

ne ikke blot 
og dermed 

tage ansvar for egne og andres børn. 

Personlig synes jeg det er rystende, at 
man som forælder eller ansat ikke 
synes man ”skal gribe i egen barm” – 
kører man efter forholdene dvs. over-

astighed på 

max. 30 km i timen, bør der overh
vedet ikke være problemer.

Det er rystende at være vidne til, hvor 
mange der kommer kørende med gr
tesk høj hastighed, så snart de har 
passeret skildpadderne, 
uansvarligt og pinligt!

Færdselsloven foreskriver, at har man 
dårligt udsyn – (hvilket jeg heller ikke 
synes man har her) skal man nedsæ
te hastigheden yderligere 
til en afveksling. 

Så kør efter forholdene 
ver de voksnes ansvar, og lær børn
ne at benytte de sikre stier
forældrenes- og de voksnes ansvar, 
og Farum Midtpunkt er på alle måder 
gennemtænkt projekt også færdsel
mæssigt. 
 

Fastelavn i tørvejr ved Aktivitetspladsen 

max. 30 km i timen, bør der overho-
vedet ikke være problemer. 

Det er rystende at være vidne til, hvor 
mange der kommer kørende med gro-
tesk høj hastighed, så snart de har 
passeret skildpadderne, - det er da 
uansvarligt og pinligt! 

oreskriver, at har man 
(hvilket jeg heller ikke 

synes man har her) skal man nedsæt-
te hastigheden yderligere – prøv det 

Så kør efter forholdene – det er og bli-
ver de voksnes ansvar, og lær børne-
ne at benytte de sikre stier, det er 

og de voksnes ansvar, 
og Farum Midtpunkt er på alle måder 
gennemtænkt projekt også færdsels-
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Debatoplæg til BR-møde 503 … 

… om ændring af afregningsform for el i lejlighederne 
Af Ole Andersen konsulent for Teknik/Miljø Udvalget (TMU) 

Forudgående handling 
TMU havde i MP 500 indrykket artik-
len ”Skal vi afregne forbrug af el i vo-
res boliger på samme måde, som vi i 
dag afregner forbrug af vand og var-
me?” 

Artiklen var et debatoplæg som led i 
en modningsproces for ideen, og Jan 
Cronqvist fra KAB og Ole Andersen 
som konsulent for TMU deltog i BR-
mødet den 3. januar for at svare på 
spørgsmål fra Blokrådet. 
 Der blev stillet – og besvaret – man-
ge spørgsmål, og hovedindtrykket fra 
mødet var, at Blokrådet stiller sig po-
sitivt til ideen om at ændre. 
 Artiklen indeholdt imidlertid ikke 
noget om økonomi. Derfor var signa-
let fra Blokrådet, at man gerne så en 
debat mere, hvor der også kunne stil-
les spørgsmål til økonomien, inden 
der bliver fremsendt en egentlig BR-
sag. 
 Denne artikel er således oplæg til 
en debat mere. 

Indledende bemærkninger til sagen 
Teknik/Miljø Udvalget (TMU) har i 
flere år gerne set, at beboerne i Fa-
rum Midtpunkt afregner forbrug af el 
på samme måde, som man kender 
det i dag for vand og varme. Her er vi 
hidtil blot stødt på forhindringer hos 
el-forsyningsselskabet, for hos dem er 
der en indtægtskilde i form af leje af 
målere og administration af vores be-
talinger – på vores regninger hedder 
det: ”Elabonnement” og ”Netabo C 
forbrug skabelon”. En indtægt som 
forsyningsselskabet ikke har været 
meget for at slippe. 

 I forbindelse med projektet solcelle-
anlæg har TMU dog set en anledning 
til at tage problemstillingen op igen. 

Ændret afregningsform er en  
forudsætning for solcelleanlæg 
Vores projekt med solcelleanlæg er 
delt i to dele: 
1. Selve solcelleanlægget og 
2. Ændring af afregning af el til boli-

gerne. 

Ændret afregning er en forudsætning 
for, at vi kan anvende el fra solcelle-
anlægget i vores boliger, som igen er 
en forudsætning for at solcelleanlæg-
get bliver så rentabelt som muligt. 
 Det mest rentable er, at den el vi 
producerer i solcelleanlægget, så vidt 
muligt bruges i egne fællesanlæg og 
boliger. 
 Inden for én og samme time skal vi 
bruge så meget el som muligt, af den 
el vi producerer, for det, vi ikke selv 
kan aftage, bliver solgt over nettet til 
en ikke særlig attraktiv pris. Ved den 
omvendte situation, at vi har behov 
for mere el end vi kan producere, skal 
vi købe el hos forsyningsselskabet til 
markedspris. 
 For at udligne skævheder i solpro-
duceret el og behov for el på tværs af 
Midtpunktet, er det mest optimale, at 
vi ser solcelleanlægget som én produ-
cent og hele Midtpunktet som én af-
tager. Så enkelt er det blot ikke, for 
den el vi er nødt til at købe, vil blive 
afregnet gennem flere målere. Sådan 
er det, og sådan må det være, for så-
dan er vores el-forsyningsnet bygget 
op i Midtpunktet. 
 Med gældende regler ser forsy-
ningsselskabet derfor Midtpunktet 
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som en række aftagere, og for at få 
det til at virke som én aftager, skal 
forbrug på alle afregningsmålerne 
lægges sammen til, – som var det hele 
registreret på én måler. En sammen-
tælling man med et fint ord kalder 
virtuel måling. 
 Dette princip har imidlertid endnu 
ikke fået myndighedernes godkendel-
se, når solcelleanlæg indgår. Men da 
myndighederne samtidigt har en inte-
resse i, at der bliver bygget flere sol-
celleanlæg, arbejdes der på at finde 
en løsning på dette paradoks. 

Ændring af afregningsform  
er i sig selv en god idé 
Ændring af afregning er i sig selv en 
god idé – også selv om der vil gå me-
get lang tid, før vi kan komme i gang 
med solcelleanlægget. Eller i yderste 
konsekvens, at solcelleprojektet slet 
ikke bliver til noget. 
 Derfor foreslår TMU, at vi nu sætter 
målerdelen af projektet i gang. 
 Som sagt er el-afregning i eget regi 
en forudsætning for, at el produceret 
i solcelleanlægget kan anvendes til el 
i boligerne. Men der er også andre 
fordele ved at afregne i eget regi. 
 Vi vil selv kunne administrere et el-
fordelingsregnskab billigere end for-
syningsselskabet tager sig betalt. 

Samtidigt forventer vi, at forsynings-
selskabet i en årrække lader måleraf-
giften stige, da forsyningsselskabet 
planlægger at skifte alle elmålere i 
lejlighederne inden for få år til mere 
tidssvarende målere. 
 Endvidere vil vi ved en samlet af-
regning for hele Midtpunktet kunne 
opnå at købe el efter stortarif, som er 
lidt billigere, end den el vi hver især 
betaler for i dag. 
 Sidst men ikke mindst skal man 
ikke glemme, at forsyningsselskabet 
er et aktieselskab, der skal generere 
overskud til sine aktionærer. 

En åbning har vist sig 
I forbindelse med solcelleanlægget 
har TMU’s rådgivere været i dialog 
med Radius/Dong for at aftale antal 
og placering af nye afregningsmålere, 
hvis man vælger at afregne hele 
Midtpunktet under ét. Her er man 
blevet enige om principperne, men 
mangler som sagt accept fra myndig-
hederne. Derfor er solcelleanlægget 
på stand by. 
 Rådgiverne har dog forstået, at når 
der ikke indgår solcelleanlæg, kan 
man godt afregne hele Midtpunktet 
under ét, ved at lægge registreringer-
ne af alle afregningsmålere sammen. 
Herefter skal boligselskabet selv stå 

FAKTABOKS – FYSISKE STØRRELSER OG FORBRUG 

Projektomfang 
Projektet omhandler alle familie- og ungdomsboliger i Midtpunktet med undtagelse af boliger i 
blok 12 og 13, der i forvejen afregner forbrug af el til lejligheder efter fordelingsprincippet: 

Boliger   Antal Skønnet el-forbrug pr. bolig pr. år* 
1-rums familieboliger på ca.   54 m2:  296 stk.  ca.  2.600 kWh/år 
2-rums familieboliger på ca.   74 m2: 133 stk.  ca. 2.900 kWh/år 
3-rums familieboliger på ca. 100 m2: 137 stk.  ca. 3.300 kWh/år 
4-rums familieboliger på ca. 129 m2: 951 stk.  ca. 3.700 kWh/år 

1-rums ungdomsboliger på ca. 42 m2:   25 stk.  ca. 2.400 kWh/år 
2-rums ungdomsboliger på ca. 66 m2:      1 stk.  ca. 2.800 kWh/år 

I alt 1.543 boliger  ca. 5.200.000 kWh/år 

*) Skønnet el-forbrug: Basisforbrug 1.800 kWh/bolig + arealrelateret forbrug 15 kWh/m2 bolig 
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for udarbejdelse af fordelingsregn-
skabet imellem alle lejere. 
 Og med det skulle der være en åb-
ning. 

Økonomisk konsekvens  
– ny tankegang 

Når vi ser på økonomien, tager vi to 
indfaldsvinkler: 
1. Rentabilitet og 
2. Finansiering 

Rentabilitet viser hvor god investerin-
gen er rent økonomisk. 
 Finansiering er grundlaget for den 
huslejestigning, en ændring af afreg-
ningsformen kommer til at medføre. 
Og med det tager vi hul på en ny si-
tuation, når vi skal vurdere økonomi. 
 Som alment boligselskab ligger bo-
ligafdelingens økonomi i et ”lukket 
system”. 
 Det betyder, at de samlede udgifter 
for at holde Midtpunktet i drift og den 
husleje vi betaler, skal være i økono-
misk balance. 
 Den tanke, vi skal vænne os til, er, 
at gevinst og udgift ikke begge tilhø-
rer dette system – men det, der er vig-
tigt at forstå, er, at både gevinst og 
udgift er forankret hos lejeren. 
 Udgiften ved ændring af afregnings-
formen ligger i det lukkede system og 
har dermed direkte indflydelse på 
huslejestigningen, vi kommer til at 
betale. Det gør administration af el-
fordelingsregnskabet også. 
 Gevinsten derimod indgår direkte i 
lejernes husholdning, da den er uden 
for det lukkede system. 
 Gevinsten viser sig på vores elreg-
ning. Regningen bliver mindre, end 
den vi betaler i dag. 
 Så det, vi skal vænne os til, er, at 
se totaløkonomisk på det. Vi får en 
huslejestigning. Til gengæld får vi en 
mindre elregning. 
 Se huslejekonsekvens i faktabok-
sen – økonomisk konsekvens pr. lej-
lighed (side 19). 

Rentabilitet 

Lige fra midten af 70’erne, hvor vi be-
gyndte at tænke i energibesparende 
baner, har det været sædvane at ud-
trykke rentabilitet i det meget enkle 
begreb ”simpel tilbagebetalingstid”, 
når der foretages bygnings- og instal-
lationsmæssige tiltag. 
 Simpel tilbagebetalingstid er at se 
en given investering i forhold til en 
opnået årlig besparelse. 
 Hvis du investerer kr. 100,- og in-
vesteringen fører til en årlig besparel-
se på kr. 10,- er den simple tilbagebe-
talingstid 100:10 = 10 år. Resultatet 
kan man holde op mod dagens rente-
niveau og så gøre sig sine tanker, om 
man finder det attraktivt. 
 Vi anvender samme metode, når vi 
ser på, hvor meget vi skal investere i 
ændret afregningsform af el til vores 
boliger, i forhold til det vi opnår i be-
sparelse.  Og i vores tilfælde giver en 
ændring af afregningsformen en sim-
pel tilbagebetalingstid på 7,3 år. 
 Se faktaboksen – projektets renta-
bilitet (side 17). 

Finansiering 

Finansiering af en investering i et al-
ment boligselskab er det ”fodaftryk”, 
der afsættes i huslejestigningen, der 
kommer efter. Jo mere lempelige vil-
kår for finansiering, jo mindre husle-
jestigning. 
 Der kan finansieres på flere måder, 
men i Midtpunktets tilfælde er den 
økonomiske situation sådan, at egen-
finansiering lader sig gøre. Samtidigt 
er det det, der bedst kan betale sig. 
Midtpunktet låner pengene af sig 
selv. Udgiften vil være afdrag på lå-
net, og den rente Midtpunktet går glip 
af ved ikke at have pengene stående i 
selskabet. Men da renten for tiden 
nærmest er nul, koster det stort set 
ikke Midtpunktet noget at låne. Ene-
ste betaling bliver afdrag på lånet, 
som kan ske over 10 år. 
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 Se faktaboksen – økonomisk konse-
kvens pr. lejlighed (side 19). 

El-forbrug i lejligheder 
Med Energistyrelsen som kilde om 
gennemsnitlige el-forbrug, fordelt på 
lejlighedsstørrelser og børn/voksne 
pr. lejlighed, er dette kildemateriale 
omdannet til en forenklet formel til 
brug i Midtpunktet. Årligt el-forbrug i 
lejligheder: 1.800 kWh + 15 kWh/m2. 
 Se fakta boksen – fysiske størrelser 
og forbrug (side 15). 

Levering fra andet forsynings-
selskab, bindingsperiode,  
opsigelser m.m. 
På BR-mødet den 3. januar stod et 
par deltagere frem og fortalte, at de 
på et tidspunkt havde valgt et andet 
forsyningsselskab som leverandør i 
stedet for Dong, og spurgte til, om det 
også ville være muligt fremover efter 

ændring af afregningsformen. 
 Lovgivningsmæssigt er der frit valg 
af el-leverandør – således vil det også 
fremover være muligt at have aftale 
med anden leverandør. Det kræver 
dog en fast overbevisning, for vælger 
man anden leverandør, deltager man 
i udgiften, der er forbundet med æn-
dring af afregningsformen, uden at 
man får gavn af den økonomiske ge-
vinst. Så det er en rigtig dårlig idé. 
 På mødet kom det også frem, at 
visse forsyningsselskaber har en bin-
dingsperiode på flere år. Det skal 
man også lige være opmærksom på, 
hvis man går i tanker om anden leve-
randør inspireret af aggressive sælge-
re, man er blevet kontaktet af ved sit 
indkøb på Bytorvet eller ved opring-
ning på hjemmetelefonen eller mobi-
len. 
 Generelt skal alle, der vælger den 

FAKTABOKS – PROJEKTETS RENTABILITET 

Udgift 
Udgift til ændring af afregning for el til boliger inkl. rådgiver-  
honorar, konsulentløn, forretningsførersalær og øvrige om- 
kostninger efter fase 1 kr. 9.230.000,- 

Årlig besparelse 
Fordelingsregnskab i eget regi (1.543 målere á kr. 488,-) ca. kr. 753.000,-  
(Radius/Dong-måler kr. 850,- ; Brunata kr. 150,- ; KAB-adm. kr. 212,-) 

Hensættelser til verificering, vedligehold og skift af el-bi målere  
(1.543 målere á kr. 280,-)(målere skal ikke verificeres de første  
10 år, hvorfor der kun hensættes 25 % årigt af det fulde beløb  
i denne periode) ca. ( kr. 108.000,-) 

Modregning af nye Dong/Radius afregningsmålere 
(26 stk. Radius/Dong-målere á kr. 850,-) ca. ( kr. 22.000,-) 

Besparelse ved ikke at deltage i Radius/Dongs plan- 
lagte målerskift (1.543 målere á skøn kr. 2.000,-/8år) ca. kr. 386.000,- 
(Radius/Dong kan/vil ikke oplyse årlig midlertidig stigning  
i målerudgift) 

Besparelse ved afregning efter stortarif  
(5.200.000 kWh á kr. 0,05)   kr. 260.000,- 
Årlig besparelse i alt ca.     kr. 1.269.000,- 

Simpel tilbagebetalingstid           Ca. 7,3 år 
– alle beløb er inkl. moms og ved nuværende prisindeks 
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ændrede afregningsform, opsige sin 
nuværende aftale med forsyningssel-
skabet – også dem, der i dag får leve-
ret el fra vores sædvanlige leverandør 
Radius/ Dong. 
 Hele denne proces vil dog blive sat i 
system fra boligselskabets side – så 
vent! Gør ikke noget nu! 

Huslejekonsekvens 
Se faktaboksen – økonomisk konse-
kvens pr. lejlighed (side 19). 

Hvorfor sparer store lejligheder 
væsentligt mindre end små? 
Når der er den store forskel på den 
resulterende besparelse imellem store 
og små lejligheder, skyldes det 2-
delingen i måden besparelsen gøres 
op på. 
 Langt størstedelen af besparelsen 
udgøres af en fast afgift pr. lejlighed. 
Det vil sige ens for store og små lej-
ligheder. Omsættes denne besparelse 
til pr. m2, bliver besparelsen for de 
store lejligheder væsentligt mindre pr. 
m2 end for de små. Besparelsen bliver 
simpelt hen delt ud på flere m2. 
 Ser vi så på udgifterne, der skal 
modregnes i besparelsen for at nå 
den resulterende besparelse, er det 
en huslejeforhøjelse. Her følges det 
sædvanlige reguleringsmønster i bo-
ligselskabet, som er en regulerings-
procent i forhold til den eksisterende 
husleje. På den måde bliver store lej-
ligheder belastet mere end små. 
Sammenfattende at resultatet bliver 
den skævvridning vi ser imellem store 
og små lejligheder. 

Er det besværet værd at ændre? 
Ja! Det er besværet værd. Nogen kan 
synes, at der økonomisk spares me-
get lidt ved at ændre – især når man 
ser resultatet for de store lejligheder. 
 Men her skal vi huske, at det, der 
er med til at udhule besparelsen de 
første år, er, at vi skal afdrage vores 
lån over kun 10 år. Det er betingelsen 
for lån, når der er tale om egenfinan-

siering. Det er det, vi må bøde for, ved 
den meget favorable finansiering med 
en rente på nærmest 0 %. 
 Men hvad betyder det så, når ren-
ten stiger? For på et eller andet tids-
punkt vil renten jo stige! 
 Her skal vi huske, at der er stor 
forskel på renten, om vi låner, eller 
om vi får forrentet vores kapital.  
 I vores tilfælde, når der er tale om 
egenfinansiering, går vi glip af for-
rentning af vores egen kapital. Altså 
opererer vi med en rente i det lave 
interval. Og skulle den stige til f.eks. 
1½ % i gennemsnit over de næste 10 
år, vil renten udgøre 1½ % af et gen-
nemsnitligt lån på kr. 4.615.000,- = 
kr. 69.225,- årligt, hvilket igen svarer 
til en årlig huslejestigning på ca. 
1/23 af huslejestigningen i faktabok-
sen. 
 En anden væsentlig faktor, der ind-
går i huslejestigningen, og som redu-
cerer besparelsen, er hensættelser til 
verificering, vedligehold og udskift af 
bi målere. De første 10 år hensætter 
vi kr. 108.000,- om året. Efter 10 år 
stiger beløbet til kr. 432.000,- om 
året. 
 Det er ikke til at vide, hvordan det 
går. Vi mener selv, at vi her er meget 
forsigtige. Vi kan håbe på, at det bli-
ver billigere for os, for vi påregner, at 
der ikke skal verificeres eller skiftes 
de første 10 år. Og hvad udskift an-
går, er dagens elektroniske målere 
godt nok ikke lige så holdbare som 
tidligere tiders mekaniske målere. 
Men hvor stor er forskellen? Vi kan 
blot konstatere, at mekaniske målere 
i danske husstande stadigt kører ef-
ter 30 – 40 år. 
 Medvirkende i perioden efter 10 år 
er også, at Radius/Dongs midlertidige 
ekstra afgift for udskift af måler for-
mentligt er faldet væk. 
 Endeligt skal der erindres om, at 
forudsætningen for rationel udnyttel-
se af solenergi, hvis man senere be-
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slutter sig for det, er, at vi ændrer af-
regningsform for el til lejlighederne. 

Tidsperspektiv 
Huslejestigning i relation til ændring 
af afregningsformen indgår ikke i 
budgettet for 2017/18. 

 Projektet med ændring af el-afreg-
ning vil dog alligevel kunne sættes i 
gang kort tid efter en beslutning i 
blokrådet. Det kan ske ved et 3-må-
neders varsel om huslejestigning. 

  
 

FAKTABOKS – ØKONOMISK KONSEKVENS PR. LEJLIGHED 

Besparelse på elregningen i de første 10 år  
Årlig besparelse i målerafgift til forsyningsselskab   kr. 850,-  
Årlig besparelse ved at forsyningsselskab ikke skifter måler kr. 250,-   
I alt fast afgift pr. lejlighed    kr. 1.100,-  

Årlig besparelse ved stortarif, stor lejlighed* (3.700 kWh á kr. 0,05)  kr.  185,- 
Årlig besparelse ved stortarif, lille lejlighed** (2.600 kWh á kr. 0,05)  kr.  130,- 

Besparelse i alt stor lejlighed*  ca. kr. 107,-/md kr. 1.285,-/år 
Besparelse i alt lille lejlighed**  ca. kr. 102,-/md kr. 1.230,-/år
   
Har man et andet kWh-forbrug pr. år end i eksemplet, kan man omregne med sit eget forbrug. 

Huslejestigning pr. år i de første 10 år 
Huslejestigningen beror på: 
Årlige afdrag på lån egenfinansiering 1/10 x kr. 9.230.000,-  kr. 923.000,- 
Årlige udgift til fordelingsregnskab 1.543 boliger á kr. 362,- ca.  kr. 559.000,- 
Årlige hensættelser til verificering, vedligehold  og skift af 
1.543 bi målere á 25 % af kr. 280,- ca.  kr. 108.000,-.  
I alt huslejestigning pr. år i de første 10 år     kr. 1.590.000,-  
I forhold til en samlet bolighusleje på ca. kr. 147 mio. svarer  
det til en stigning i forhold budgetår 2016/17 på            1,o8 % 

Huslejestigning i alt stor lejlighed*  ca. kr. 97,-/md kr. 1.167,-/år 
Huslejestigning i alt lille lejlighed**  ca. kr. 55,-/md kr.  661,-/år 
 
Resulterende besparelse i de første 10 år 
Besparelse stor lejlighed*  ca. kr. 10,-/md kr.  118,-/år 
Besparelse lille lejlighed**  ca. kr. 47,-/md kr.  569,-/år 

Resulterende besparelse i efterfølgende år  
Efter 10 år skal der ikke mere afdrages på lån. Til gengæld har vi ikke mere nytte af ikke at skul-
le betale til Radius/Dongs målerskift, ligesom hensættelser til verificering, vedligehold og skift 
af bimålere hæves til 100 %, hvilket resulterende betyder: 

Besparelse stor lejlighed*  ca. kr. 47,-/md kr.  560,-/år 
Besparelse lille lejlighed**  ca. kr. 68,-/md kr.  814,-/år 

*) Stor lejlighed er på ca. 129 m2  
**) Lille lejlighed er på ca. 54 m2  Prisniveau som ved nuværende prisindeks 
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Referat af ordinært afdelingsmøde 7. marts 2017 
Referent: Berit, 38 2.S 

 

Mødet blev afholdt i Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15, kl. 19:00-19:12 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Thomas/143F vælges som diri-
gent. Blokrådssekretæren er opta-
get andetsteds, så Berit/38 2.S 
vælges som referent. 

2. Bestyrelsens beretning 
Afdelingsbestyrelsens formand, 
Hans/38 2.R, oplyser, at afde-
lingsbestyrelsen har holdt de lov-
pligtige 2 møder i løbet af året – 
det første umiddelbart efter sidste 
års afdelingsmøde 3. marts 2016, 
det andet umiddelbart inden dette 
afdelingsmøde. 
 Han henviser til blokrådsbeslut-
ninger og udvalgsarbejde som be-
skrevet i »Midtpunktet« nr. 491-
501. Der er behandlet 27 sager i 
Blokrådet: 5 af sagerne har om-
handlet valg, 17 er blevet vedtaget, 
4 er trukket og en enkelt er afvist. 
 Hans takker alle udvalg og ar-
bejdsgrupper, Blokrådet og andre 
aktive for deres indsats i det for-
løbne år. 

3. Godkendelse af  
afdelingens budget for 2017-18 
En mødedeltager undrer sig over, 
at afdelingsmødet godkender bud-

gettet inden behandlingen på 
Blokrådsmødet. 
 Hans vejleder om Farum Midt-
punkts struktur, hvor afdelings-
mødet og dermed også afdelings-
bestyrelsen har overdraget sine 
kompetencer til Blokrådet. 
 Det er således husmøderne og 
dermed Blokrådet, som 11 gange 
om året træffer beslutning om sa-
ger vedrørende Farum Midtpunkt. 
Der foregår derfor ingen sagsbe-
handling på afdelingsmødet, som 
udelukkende afholdes for at over-
holde lovgivningen. 

4. Forslag 
Der er ikke indkommet forslag til 
behandling. 

5. Valg af medlemmer  
til afdelingsbestyrelsen 
Berit/38 2.S, Christian/149D, 
Gerd/206B, Hedy/104F og Micha-
el/452D genopstiller og genvælges. 
 Afdelingsbestyrelsen opstiller 
Tove/431D og Esben/275D. De 
vælges begge uden modkandida-
ter. 

6. Eventuelt 
Intet til dette punkt.  
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Hvordan får vi forbedret kommunikationen? 
Af Niels Kjerulff, Strukturudvalget 

Strukturudvalget holder sit næste møde 

kl. 19 tirsdag den 25. april 2017 
i Servicecentralens store mødelokale 

 
Mødets emne er: 
Hvordan får vi forbedret kommunika-
tionen? Det er uheldigt, når et stort 
flertal af lejerne ikke læser bladet 
»Midtpunktet« eller deltager i BR-
møderne. De opdager først en BR-
godkendt sag, når "håndværkerne" 
påbegynder arbejdet. De går glip af 
debat og deltagelse i beslutningspro-
cessen, og vi lejere mister det vær-
diskabende fælles ejerskab til BR-
beslutningen. 

Som det er nu, er det et repræsenta-
tivt mindretal der træffer BR-
beslutningerne, og de fastholder ved 
implementeringen af beslutningen, at 
man loyalt har fulgt den beslutning 
Blokrådet har truffet, når utilfredse 
eller overraskede beboere kommer 
med indvendinger. 

Ofte anvendes der for lidt energi på at 
nå ud til det store flertal af ikke ori-
enterede lejere, specielt i de BR-sager 
der koster mange huslejekroner. Den 
udfordring skal løses, deltagerdemo-
kratiet skal styrkes. 

Vær med – du er altid velkommen til at 
deltage i debatten.  

 

 

VANDSTATUS 
Situationen pr. 28. februar 2017 

Døgnforbruget for hele Midtpunktet de 
seneste 3 måneder: 

December: 474 m3/døgn 
Januar: 480 m3/døgn 
Februar: 482 m3/døgn 

Lækagen på den underjordiske vandled-
ningen imellem blok 12 og 13 har sat sit 
spor på forbruget. Lækagen er stoppet 
den 08. marts. 

Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen 
alene af blokke, som ikke er berørt af 
PCB-renoveringen og plejecenterbygge-
riet, får vi ved sammenligning med tidli-
gere perioder: 

Feb. 2017 i forhold til  
feb. 2016 - besparelse: ca. 12 % 

Regnskabsåret 2016/17 
i forhold regnskabsåret 
2015/16 - merforbrug:  ca. 3 % 

Regnskabsåret 2016/17 
i forhold til referenceåret 
2006/07- besparelse:  ca. 21 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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BR-sag 503.a: Kig Ind 
Forslagsstiller: Jan, Genbrugsgruppen

Af BR-sag 501.b 
fremgår det, at 
de forhåbentligt 
generede midler 
fra det komme
de Kig 
bruges til s

arbejde i Farum Midtpunkt, fo
vis til børn og unge, og at peng
låst af Blokrådet til disse for

Det fremgår dog ikke, hvordan
nerede penge kan frigives. Det for
slås, at generede penge fra Kig
kan anvises ved at rette henvendelse 
til BR-sekretæren og ØU, så frigivelse 
ikke kræver blokrådssag. 

Afstemningstema: 
Blokrådet vedtager, at penge gener
ret i Kig Ind konteres som en b
under konto 119, og som følge deraf 
kan anvises som ovenfor beskrevet

 
 

BR-sag 503.b: Lokalefordeling me
lem Seniorklubben og Nørklerne
Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg

Nørklerne er en 
forening, hvor 
kreative pers
ner bosat i Fur
sø Boligse
mødes for at 
nørkle i fælle

skab. Nørklerne har igennem længere 
tid haft et ønske om at have et sted 
på lige fod med de andre foreninger i 
Farum Midtpunkt. 

BLOKRÅDSSAGER 

Forslagsstiller: Jan, Genbrugsgruppen 

sag 501.b 
fremgår det, at 
de forhåbentligt 
generede midler 
fra det kommen-

 Ind skal 
bruges til socialt 

arbejde i Farum Midtpunkt, fortrins-
vis til børn og unge, og at pengene er 

rmål. 

hvordan de ge-
nerede penge kan frigives. Det fore-
slås, at generede penge fra Kig Ind 
kan anvises ved at rette henvendelse 

sekretæren og ØU, så frigivelse 

lokrådet vedtager, at penge genere-
konteres som en b-post 

under konto 119, og som følge deraf 
s som ovenfor beskrevet. 

sag 503.b: Lokalefordeling mel-
lem Seniorklubben og Nørklerne 

Blokrådets Forretningsudvalg 

Nørklerne er en 
forening, hvor 

ve perso-
ner bosat i Fure-
sø Boligselskab 
mødes for at 
nørkle i fælles-

skab. Nørklerne har igennem længere 
tid haft et ønske om at have et sted 
på lige fod med de andre foreninger i 

Tilbage i 2016 blev der
slutning i BR-FU-regi om, at Nørkle
ne og Seniorklubben i en prøveper
de skulle dele de lokaler, som Sen
klubben har haft stillet til rådighed 
(lokalerne i nr. 215). Seniorklubben 
råder over et stort antal af kvadra
meter set i forhold til d
tal samt antallet af mødedage. De 
mange kvadratmeter koster huslej
kroner for alle beboere i Farum Mid
punkt, og derfor er sigtet at udnytte 
dem bedst muligt. 
 Blokrådets Forretningsudvalg har i 
samarbejde med Seniorklubben og 
Nørklerne udarbejdet et forslag til, 
hvordan lokalerne kan bruges af be
ge foreninger. 

Løsningsforslag 
Der er tre rum i lo-
kalerne, hvoraf to 
af dem er mindre og 
et enkelt er stort. 
Hver af foreninger-
ne får stillet et af de 
mindre rum til rå-
dighed. Det store 
rum betragtes som 
et fællesrum. 
 Dagene bliver for-
delt mellem de to 
parter, så Nørklerne kan bruge lok
lerne mandag og on
rerne kan bruge dem tirsdag og tor
dag. Fredag og wee
les mellem de to klubber, så de har 
enten lige eller ul
henstiller til, at lok
de forskellige parter på de afsatte d
ge, og at man derfor planlægger a
rangementer på de d
over lokalerne. De mindre rum låses 
ikke af, men foreningerne kan selv 
bekoste indkøb af skabe, de

 BR-MØDE 503 
Tilbage i 2016 blev der taget en be-

regi om, at Nørkler-
ben i en prøveperio-

de skulle dele de lokaler, som Senior-
klubben har haft stillet til rådighed 
(lokalerne i nr. 215). Seniorklubben 
råder over et stort antal af kvadrat-
meter set i forhold til deres medlems-
tal samt antallet af mødedage. De 
mange kvadratmeter koster husleje-
kroner for alle beboere i Farum Midt-
punkt, og derfor er sigtet at udnytte 

Blokrådets Forretningsudvalg har i 
samarbejde med Seniorklubben og 

det et forslag til, 
hvordan lokalerne kan bruges af beg-

o-
kalerne, hvoraf to 

dre og 
et enkelt er stort. 

r-
ne får stillet et af de 

-
re 

tes som 

-
delt mellem de to 
parter, så Nørklerne kan bruge loka-

onsdag, og Senio-
dem tirsdag og tors-

dag. Fredag og weekender kan forde-
les mellem de to klubber, så de har 
enten lige eller ulige uger. BR-FU 
henstiller til, at lokalerne benyttes af 
de forskellige parter på de afsatte da-
ge, og at man derfor planlægger ar-
rangementer på de dage, man råder 

De mindre rum låses 
eningerne kan selv 

bekoste indkøb af skabe, der kan af-



Hvad egner sig bedst til vores terrasser? 
Af: Friarealudvalget 

 
Mulighederne er i virkeligheden me-
get mangfoldige. Blot skal egentlige 

skovtræer helt undgås, f.eks. bøg, eg, 
lærk, birk, pil, gran, fyr. Japansk 
boghvede kan der heller ikke advares 
nok imod! 

Hovedvægten må lægges på små bu-
ske, højst små træer som f.eks. hjer-
tetræet. 

 
Hjertetræ 

Udvalget er meget stort, afhængigt af 

hvad man foretrækker: Blomstring, 
duft, bærbærende arter, høstfarver, 
særlige vækstformer som f.eks. hos 

troldhassel. 

De alt for kraftigt voksende prydbu-
ske er nok heller ikke for smart. Dog 

kan en fornuftig beskæring af de æld-
ste grene i bund gøre anvendelse mu-
lig. 

 
Nogle forslag 

Dværgsyren: Syringa microphylla, 
stærkt duftende, moderat vækst og 

flot blomstring. 

Japansk kvæde: Chaenometes japo-
nica, rosa ”æbleblomster”, gule kvæ-

defrugter. 

Hydrangea-arter: fin blomstring, 
kendt som hortensia. 

Cotoneaster: mange arter, smuk 
vækst, røde bær. Undgå den store C. 
billata, eller C. ’Brandkær’. 

Japansk benved: Euoninues planipes, 
graciøst overhængende grene, sjove 
særprægede frugter. 

Perlerøn: Sorleus koehneana, smuk 
lille røn, hvide bær. 

Dværg-sommerfuglebusk: Buddleia 

’Nanhoe Purple’, lille busk, behøver 
ingen beskæring, purpurrøde blom-
ster, sikker på at tiltrække Nældens 
Takvinge og Dagpåfugleøje m.fl. 

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

Hibiscus syriacus: kræver lun plads, 
men fås som blå, rosa eller hvid. Flot 
blomstring. 

Et par værdifulde små lønne, begge 

fra Japan: Acer japonicum Aconiti-
folium og Acer palmatum atropurpu-
rea. 

 
Rose 

Og så er der roserne. Udvalget er me-
get stort. Blot ét navn: Ingrid Berg-
mann. 

Specielt surbundskrævende er der 

først og fremmest de små rhodo-
dendronarter, der er Pieris japonica 

med de rosafarvede nye skud og mas-
ser af hvide klokkeblomster. 

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

skønhedspletter. 

Er man til stedsegrønt, er der en lang 
række dværgarter af gran, ædelgran, 

taks og enebær. Desuden er der de 
bladbærende buske, Prunus fauroce-
rasus ’Otto Luyken’ eller Schipkean-

sis med hvide blomster og sorte bær. 

Mahonia aquifolium: gule blomster, 
blå bær 

 
Paradisæble 

 
Jord og gødning 

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

mindelig god havejord. 

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

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

Desuden er det en god idé til rhodo-
dendron med en ’topdressing’ af fyr-
renåle, som kan beskytte mod sol-
udtørring, holde på fugtigheden og 

dæmpe ukrudt. 

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

vandes efter behov. Det bedste er at 
anvende den langsomt virkende Ani-
mix, som findes til både roser og rho-
dodendron. 

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

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

dorthealiljer blot gode ideer. 
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Planteliste 

 
Gyvel 

Plantekasserne fra nord til syd: 

Rosa Heidelberg 

Lavendula angistifolia: smalbladet 

lavendel 

Magnolia sieboldii: blomstring fra juli 

Caryopteris x claudonensis: blåskæg, 

september 

Chaenomeles japonica: japansk kvæ-

de, maj 

Cotoneaster dammeri Coral Beauty 

Kalmia latifolia Elf: juni-juli 

Rosa Ingrid Bergmann: maj 

Rosa Troika: maj 

Rhododendron carolinianum Ramapo: 
maj 

Corylus avellana contorta: troldhassel 

 
I krukker langs plantekasserne: 

Chamaerops humilis: dværgpalme 

Fuchsia magillanica Riccartonii 

Syringa microphylla: dværgsyren, 

maj-juni 

Potentilla fruticosa Goldfinger: 
buskpotentil, juni-august 

Buddhia dav. Nanhoe Purple: dværg-
sommerfuglebusk, august 

Abies koreana: koreaædelgran. 

Pieris japonica: maj 

I krukker langs stuevæggen: 

Hibiscus syriacus Bluebird: syrisk 

rose, juli-august 

Rosa Easy Cover: bunddækkerose, 
juni-august 

Rhododendron Scarlet Wonder: 
repenshybrid, juni 

Skimmia japinica (han): april-maj 

Cercidiphyllum japonicum (han): hjer-
tetræ 

I krukker langs østfløjen: 

Lonicara x heckrottii: kaprifoliehybrid 

Sorbus koehneana: perlerøn, Kønne 

Anna 

Eunocimus planipes: japansk benved 

Hydrangea serrula Bluebird: 
hortensia, juli-august 

Acer jap. Aconitifolium: venusvogns-
bladet japansk løn 

 

 
Stemningsbillede 44D 

Amelanchier spicata: bærmispel, 
april-maj 

I krukker langs sydvæggen: 

Clematis Comtesse de Bouchard: rød, 
juni-august 

Clematis Jackmanii: blå, juni-august 
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Clematis Etoile violette: violet, juni-
august 

Hydranga sargentiana: kinesisk hor-
tensia, juli 

Clematis tangutica: gul, juli-august 

Clematis Ville de Lyon: vinrød, juni-
august 

Clematis, alpina: m. blå klokker, maj 

Bundplanter: 

Asarum europaeum: hasselurt 

Gypsophila repens: krybende brude-
slør 

Omphalodes cornifolia: kærmindesø-

ster 

Leucojum vernum: dorthealilje 

Lunaria annua: judaspenge 

Aquilegia: akelejer 

Ajuga repens: krybende læbeløs 

Campanula portenschlagiana: 

stenbedsklokke 

Vinca minor: lille singrøn 

Cystopteris montana: bjergbæger-

bregne 

Polypodium vulgare: engelsød 

Dysimachia nummularia: pengebladet 

fredløs 

+ vintergæk, erantis, påskelilje, tuli-
pan, primula m.fl.  
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låses. Nørklerne får adgang til køkken 
og skal have tildelt skabsplads i kø
kenet.  
 Seniorklubben og Nørklerne ne
sætter i fællesskab et samarbejdsu
valg, som skal sætte rammerne for, 
hvordan lokalerne bruges i fællesskab 
(herunder rengøring, fælles faciliteter 
mv.). Samarbejdsudvalget sætter selv 
dato for møder, men disse skal afho
des mindst 1 gang i kvartalet. Der vil 
blive monteret et briklåsesystem, så 
både Nørklere og Seniorklub skal b
nytte samme ”nøgle”. 

VARMEØKONOMI
Status pr. 28. februar 

Variabel fjernv. kr. 6.923.613,
Aconto rådighed kr. 9.284.981,
Overskud kr. 2.361.368,

Man taler ofte om folk, der er forfulgt af 
uheld. 

Vi er så i den komfortable situation, at vi 
varme aconto mæssigt er forfulgt af held 
i form af den ene milde vintermåned e
ter den anden. 

Prognosen for året viser et overskud på 
ca. kr. 2,9 mio. 

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

BLOKRÅDSSAGER 
låses. Nørklerne får adgang til køkken 
og skal have tildelt skabsplads i køk-

Seniorklubben og Nørklerne ned-
sætter i fællesskab et samarbejdsud-

som skal sætte rammerne for, 
hvordan lokalerne bruges i fællesskab 
(herunder rengøring, fælles faciliteter 

Samarbejdsudvalget sætter selv 
dato for møder, men disse skal afhol-
des mindst 1 gang i kvartalet. Der vil 
blive monteret et briklåsesystem, så 
både Nørklere og Seniorklub skal be-

Huslejekonsekvenser:
Sagen har ingen huslejekonsekve
ser. 

Afstemningstema
Blokrådet vedtager, at lokalerne i 
215, der tidligere kun har været b
nyttet af Seniorklubben
så tildeles Nørkler
sker som ovenfor
dige praktiske foranstaltninger vedt
ges i et samarbejdsudvalg bestående 
af repræsentanter fra Nørklerne og 
Seniorklubben. 

VARMEØKONOMI 
Status pr. 28. februar 2017 

6.923.613,- 
9.284.981,- 
2.361.368,- 

Man taler ofte om folk, der er forfulgt af 

Vi er så i den komfortable situation, at vi 
varme aconto mæssigt er forfulgt af held 

ntermåned ef-

Prognosen for året viser et overskud på 

mail: oledp132@gmail.com  

ENERGIHJØRNET
Så har vi set det igen:

Systematisk overvågning 
af de tekniske anlæg 

betaler sig!

Driftspersonalet har identificeret og sto
pet en lækage på den 
vandledning imellem blok 12 og 13.

Lækagen, der er blevet afsløret via 
driftspersonalets systematiske overvå
ning af de tekniske anlæg, kunne ellers 
være blevet et dyrt bekendtskab, hvis 
den ikke var blevet opdaget.

Problemet er, at vand fra 
ledninger i jord simpelt hen forsvinder i 
undergrunden eller til nærmeste dræn 
uden synlighed i terræn.  

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

 BR-MØDE 503 
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Huslejekonsekvenser: 
Sagen har ingen huslejekonsekven-

Afstemningstema: 
Blokrådet vedtager, at lokalerne i 
215, der tidligere kun har været be-
nyttet af Seniorklubben, fremover og-
så tildeles Nørklerne. Lokalefordeling 
sker som ovenfor beskrevet. Fremti-
dige praktiske foranstaltninger vedta-
ges i et samarbejdsudvalg bestående 
af repræsentanter fra Nørklerne og 

 

ENERGIHJØRNET 
Så har vi set det igen: 

Systematisk overvågning 
af de tekniske anlæg  

betaler sig! 

Driftspersonalet har identificeret og stop-
pet en lækage på den underjordiske 
vandledning imellem blok 12 og 13. 

Lækagen, der er blevet afsløret via 
driftspersonalets systematiske overvåg-
ning af de tekniske anlæg, kunne ellers 
være blevet et dyrt bekendtskab, hvis 
den ikke var blevet opdaget. 

Problemet er, at vand fra utætheder på 
ledninger i jord simpelt hen forsvinder i 
undergrunden eller til nærmeste dræn 
uden synlighed i terræn.   

Teknik/Miljø Udvalget 

mail: oledp132@gmail.com 
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 REFERAT 
 

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

a. Indlæg fra gæster 
b. Nyt fra Ejendomskontoret
c. Nyt fra Blokrådets F
d. Nyt fra andre udvalg

5. Blokrådssager: 
a. Driftsbudget 2017-
b. Trafikspejl ved blok 46
c. Pist – væk 4 millioner kr.

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BL

Blok Navn 
A Martha 
 Tove 
 Alice 
 Mehmet 
12  

og 13 
Morten 
Berit 

14 Hanni 
 Ingvar 
15 Steen 
 Anne 
16 Katja 
 Erik 
21 Niels 
24 Thomas 
26 Jakob 
 Casper 
31 Brian 

Gæster: Ingen 

Uden stemmeret: Bettina/KAB, Anne/KAB

 
1. Godkendelse af dirigent 
Henrik, BR-FU godkendes 
gent. 

Henrik/dirigent bemærker, at orient
ring samt debat om hærværk og try
hed ikke føres til referat.  

 AF BLOKRÅDSMØDE 502

Godkendelse af dirigent (Henrik, BR
Godkendelse af dagsorden (Godk. u
Godkendelse af referat fra februar 2017 (Godk. u

 

Ejendomskontoret 
Forretningsudvalg 

ndre udvalg 
 (afstemning:)

-18 (ÆF trukket, 32/0/1
Trafikspejl ved blok 46 (14/16/3

væk 4 millioner kr. (4/19/9

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Adresse 
205B 
201G 
208B 
204B 
38 2.S 
38 2.S 
55E 
55E 
71D 
75D 
85D 
80F 
112E 
143F 
161B 
163F 
236A 

Blok Navn 
 Anne-Charlotte
32 Leif 
33 Vibeke 
34 Esben 
35 Maiken 
 Mikkel 
36 Søren  
 Michael 
41 Merete 
 Bo 
42 Stema 
43 Henrik 
 Vivi 
44 Mogens 
 Tove 
46 Michael 
 Carl 

Bettina/KAB, Anne/KAB 

 
 som diri-

bemærker, at oriente-
debat om hærværk og tryg-

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes
mærkninger. 

502 7. MARTS 2017 
Henrik, BR-FU) 

u/bemærkn.) 
u/bemærkn.) 

(afstemning:) 
trukket, 32/0/1) 

14/16/3) 
4/19/9) 

Adresse 
Charlotte 239A 

242B 
260A 
275D 
287E2 
287E2 
298D 
294D 
401A 
401A 
414F 
428D 
428D 
437A 
431D 
452D 
450A 

2. Godkendelse af dagsorden 
godkendes uden be-
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3. Godkendelse af  
referat fra februar 2017 
Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 
4.a Indlæg fra gæster 
Ingen 

4.b Nyt fra Ejendomskontoret 
Genbrugsen 
Bettina/KAB fortæller, at der var afle-
vering af Genbrugsen d. 3. marts. Der 
var enkelte små fejl, som dog nu er 
udbedret. 

Hjertestartere 
Bettina/KAB orienterer om, at der er 
arrangeret informationsaften for be-
boere i Farum Midtpunkt vedr. bru-
gen af de fire hjertestartere, der er sat 
op. Dato og tidspunkt er sat til d. 20. 
april 2017, kl. 19-21 i Servicecentra-
len. 
Der opfordres til, at man downloader 
Trygfondens hjertestarter app – man 
kan læse mere herom på www.hjerte-
starter.dk. 

Hjerteløbere 
Bettina/KAB efterlyser flere der mel-
der sig som hjerteløbere. Hjerteløbere 
er folk, der melder sig til at løbe efter 
hjertestarteren og bringe den til ska-
desstedet – læs mere herom i Midt-
punktet 502 og 503. 

Casper/163F efterlyser en mere ud-
førlig forklaring af, hvad hjerteløbere 
er, end den der fremgår af Midtpunk-
tet 502. På husmødet i hans blok 
havde der været tvivl omkring prak-
tikken i det. 

Bettina/KAB svarer, at det kommer 
der (jf. Midtpunktet 503). 

Rengøringsydelser 
Bettina/KAB orienterer om, at der har 
været statusmøde med rengørings-

firmaet Strøyer+Strøyer. Med referen-
ce til sidste BR-møde, hvor driften 
fortalte, at firmaet havde lovet at følge 
op på kvaliteten i deres leverede ydel-
ser, så er det nu gjort, og der er sket 
en forbedring. Driften fører løbende 
tilsyn med kvaliteten af deres arbejde. 
 Under ”Nyt fra Blokrådets Forret-
ningsudvalg”, orienteres der om ren-
gøring i Blok 41. 

Hærværk 
Bettina/KAB giver status på hær-
værk, og der debatteres. 

E-sport 
Bettina/KAB fortæller, at hun, Palle 
og Maiken har afholdt møde med FC 
Nordsjælland. Der arbejdes på at op-
starte FIFA-spilleaftener for unge be-
boere i Farum Midtpunkt. Konceptet 
er stadig under udvikling, men tan-
ken er, at der også serveres mad mod 
et symbolsk beløb til spillere (ca.16 
stk.) samt tilskuere. Prisen for op-
sætning af konsoller samt instruktø-
rer er ca. 1000 kr. per arrangement. 

Berit/38 2.S spørger, hvor arrange-
mentet skal afholdes? 

Bettina/KAB svarer, at det vil blive i 
Servicecentralen, da den netop dan-
ner en perfekt ramme til sådanne ar-
rangementer. 

Charlotte/239A foreslår, at de midler, 
som Kik Ind forhåbentlig genererer, 
kan bruges på disse arrangementer. 

Lavtage 
Bettina/KAB fortæller, at der er blevet 
lavet en serviceaftale i forbindelse 
med gennemgang og gødning af lavta-
gene. Arbejdet påbegyndes til foråret. 

Berit/38 2.S spørger om Blok 12 og 
13 er en del af den aftale? 

Bettina/KAB svarer, at det er de ikke, 
da de ligger i et andet regi. 
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Casper/163F spørger, hvordan gød-
ningen foregår? 

Bettina/KAB oplyser, at det er et fir-
ma, der kommer og gør det – hun er 
ikke helt klar over, om det udføres fra 
stige, stillads eller andet. 

Michael/452D husker, at Palle tidlige-
re har oplyst, at han regnede med, at 
arbejdet ville blive udført ved brug af 
liftvogn. 

Blokgennemgang 
Bettina/KAB oplyser, at ledelsen fore-
tager gennemgange af blokkene sam-
men med servicemedarbejderne, hvor 
der bliver fulgt op på de opgaver, der 
skal udføres i blokkene – herunder 
rengøring, opslagstavler mv. Bettina 
var meget positiv over det, hun så i 
blokkene – medarbejderne gør et rig-
tig godt stykke arbejde for at holde 
blokke og områder pæne. 

Belysning 
Bettina/KAB henviser til, at driften 
på sidste BR-møde oplyste, at de var i 
gang med at skifte pærer i brystvær-
nene for at opnå en kraftigere belys-
ning. Processen er i gang – pt. er be-
lysningen skiftet i Blok 41. 

Hanni/55E foreslår, at man kan male 
bunden hvid i brystværnslamperne 
for at få mere lys reflekteret på en bil-
lig måde. 

Bettina/KAB fortæller, at de skal i 
gang med dette på forsøgsbasis. Det 
skulle have været sat i gang, men 
vejrforholdene har gjort, at det ikke er 
påbegyndt endnu. Bettina kommen-
terer yderligere, at der ikke er regnet 
på økonomien endnu, men det vil 
kræve afrensning og opmaling samt 
løbende vedligeholdelse. 

Thomas/TMU fortæller, at nogle af de 
forsøg der er lavet med lys, kan ses i 

stisystemet mellem Bybæk- og Ny-
gårdterrasserne (efter aktivitetsplad-
sen). 

Michael/452D  har fået positive til-
kendegivelser fra beboere på den nye 
belysning. 

Berit/38 2.S foreslår, at man opfri-
sker den indvendige hvide maling på 
cortenlamperne.  

Garagebure 
Bettina/KAB orienterer om, at opryd-
ningen af garageburene er påbegyndt, 
og at driften er blevet mødt af mange 
bure, der bliver brugt til opbevaring 
af alverdens ting. 
 Husk at holde dem ryddet, og hen-
stil kun det, der må stå der. Der 
kommer påmindelser om dette ud i 
blokkene.  

Brian/236A spørger hvad der må 
henstilles i burene? 

Fra forskellige steder i salen lyder, at 
der står i lejekontrakten, hvad der må 
henstilles – et indregistreret køretøj, 4 
dæk og en tagboks. 

Maiken/287E2 spørger til en status 
på udskiftningen af varmemålerne. 

Bettina/KAB svarer, at der er sendt 
6-ugers varsling ud for godt en må-
ned siden, så 14-dages varslingen 
burde være på trapperne. 

Vibeke/260A siger, at hun dags dato 
har modtaget 14-dages varslingen.  

Mikkel/Blok 35 ved, at der er blevet 
efterlyst en 3-ugers varsling. 

Maiken/BR-sekretær oplyser, at der 
ikke eksisterer en 3-ugers varsling. 
Efter 6-ugers varslingen varsles der 
yderligere 14 dage samt 3 dage før det 
aktuelle arbejde udføres.  
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4.c Nyt fra Blokrådets  
Forretningsudvalg 
Velkommen til nyt medlem i BR-FU 
Anne-Charlotte fra Blok 31 er tiltrådt 
BR-FU d.1. marts 2017 – alle nuvæ-
rende medlemmer ser frem til det 
kommende samarbejde. 

Medlem til BR-FU fra Blok 24 
Da Blok 25 ikke kan stille med et 
medlem til BR-FU, er Blok 24 blevet 
orienteret om, at turen gået videre til 
dem. Funktionsperioden løber til 1. 
marts 2018. 

Henrik/BR-FU oplyser, at BR-FU dags 
dato er blevet informeret om, at Blok 
24 ikke kan stille med et medlem, 
hvorfor turen går videre til Blok 23. 

Thomas/Blok 24 fortæller, at de 
egentlig havde et medlem, men der lå 
nogle udfordringer i, at vedkommende 
kun kunne deltage i lige uger. Det 
kan måske være med i fremtidige 
overvejelser – dermed ikke sagt at der 
findes en løsning på dette.  

Berit/38 2.S mener ikke, at der er en 
løsning, da en forskydning af ugerne 
ville medføre samme problematik.  

Mailadresser til udvalg 
På BR-møde 499 blev der stillet som 
forslag, at man arbejdede på at opret-
te fælles mailadresser til udvalgene 
for at undgå personlige mailadresser i 
udvalgsøjemed samtidig med, at ar-
bejdsgangen lettes, når man skal ha-
ve kontakt til udvalgene. Administra-
tion samt support af dette kommer til 
at ligge ved KAB mod et årligt gebyr 
på 600 kr. per udvalg.  
 Der er pt. 10 udvalg, som vil blive 
oprettet med adresserne ”udvalgs-
navn@farum-midtpunkt.dk”. Dette 
betyder, at kontaktpersonerne fra alle 
udvalg skal indgive udvalgsmedlem-
mernes respektive mailadresser, 

hvortil de ønsker udvalgspost sendt, 
til blokrådssekretariatet. Fremadret-
tet vil det også være kontaktperso-
nernes opgave at informere, hvis 
medlemmer ind- eller udtræder. 

Henrik/BR-FU supplerer, at med 10 
udvalg beløber dette sig til en årlig 
udgift på 6000 kr. Han understreger 
desuden, at ansvaret med at indmel-
de mailadresser ligger i udvalgene. 

Michael/BNU er ikke helt klar på, om 
videreformidlingen til KAB skal vare-
tages af BNU eller af sekretariatet (og 
det er Blokrådssekretæren i øvrigt 
heller ikke)? 

Tove/BR-FU mener, at det tidligere er 
blevet aftalt, at det var BNU der skul-
le være ansvarlige for det. 

Berit/38 2.S synes, at det principielt 
er forkert at kontakten til KAB foregår 
gennem et udvalg. Derfor mener hun, 
at opgaven skal ligge i sekretariatet. 

Michael/BNU og Maiken/Kommunika-
tionsmedarbejder er indforstået med 
dette. 

Casper/163F vil gerne have husleje-
konsekvenserne af dette præciseret i 
referatet. 

Den efterlyste præcisering kommer 
her: Beløbet konteres på konto 119 – 
8282 (kommunikation), hvorfor den 
ikke medfører huslejekonsekvenser. 

Grundlov og Forretningsorden  
revideret 
Med dette nummer af »Midtpunktet« 
er der blevet omdelt et lille hæfte med 
den reviderede udgave af Grundlov og 
Forretningsorden – de ligger også på 
hjemmesiden. 
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Erik/80F udtræder af  
Økonomiudvalget (ØU) 
Erik har meldt, at han grundet per-
sonlige årsager træder ud af ØU. Det 
betyder, at der skal vælges et nyt 
tredje medlem til ØU. Hvis man øn-
sker at opstille som kandidat, skal 
man afgive sit kandidatur til Midt-
punktet 504 – der bliver orienteret 
yderligere om dette i kommende 
nummer af Midtpunktet (503).  

Henrik/BR-FU takker Erik for hans 
indsats. 

Ændring af åbningstider  
i sekretariatet 
På nuværende tidspunkt har Blok-
rådssekretariatet åbent 8 timer 
ugentligt for personlige henvendelser. 
På baggrund af statistik ført over 13 
åbningstider (52 timer), tydeliggøres 
det, at der ud af de 52 timer har væ-
ret brugt 3,5 timer (6,25%) på per-
sonlige henvendelser. Kun to henven-
delser har været udenfor almindelig 
arbejdstid (efter kl.16). For at udnytte 
kommunikationsmedarbejderens/ 
blokrådssekretærens arbejdstid mere 
optimalt har BR-FU besluttet, at åb-
ningstiderne ændres, så træffetiden 
om torsdagen bortfalder. Mandagens 
træffetid forbliver uændret fra kl. 14-
18 og suppleres med telefontid tirs-
dag og torsdag fra 12.30 -13.30. Det-
te iværksættes fra uge 11. 
 Dette vil medføre, at der bliver frigi-
vet mere tid til kommunikative opga-
ver, som vil komme beboere og Farum 
Midtpunkt til gode. 

Maiken/Kommunikationsmedarbejder 
og BR-sekretær supplerer, at der vil 
blive skiltet med telefontiderne. 

Rengøring Blok 41 
Den ændrede rengøringsprocedure i 
Blok 41, hvor man anvender mopper i 
stedet for maskiner, beløber sig til 

1.700 kr. ekstra om måneden. For 
hele Birkhøj vil denne eventuelle ud-
gift beløbe sig til ca. 100.000 kr. eks-
tra om året. Dette er en betydelig sum 
penge, der bruges ud over det allere-
de afsatte, hvorfor BR-FU bakker op 
om, at forsøget nedlægges, så der 
fremover kun blev vasket med maski-
ne. 

Carl/450A er uforstående overfor, at 
rengøringen medfører ekstraudgifter. 
Rengøringsfirmaet burde vide, hvad 
det er for en belægning, de skal gøre 
rent, eftersom de har deltaget i licita-
tionen. De har fået penge for at nul-
stille det, men det kan ikke komme 
som en overraskelse for dem, at de 
skal overholde kontrakten, derfor for-
stå han ikke, at der er indgået en af-
tale om ekstrabetaling. 

Bettina/KAB forklarer, at de forhold, 
som Carl fremlægger, ikke er korrek-
te. Af udbudsmaterialet fremgår det, 
at der skal vaskes med maskine, 
hvorfor vask med moppe ikke er in-
kluderet i kontrakten. 

Thomas/143F husker ikke, om der er 
blevet evalueret på resultatet af 0-
stillingen, og om det er en løsning, 
man ønsker at køre videre med? 

Bettina/KAB svarer, at de ud fra re-
sultaterne har vurderet, at det er den 
bedste løsning. 

Berit/ 38 2.S spørger, om der er taget 
højde for en 0-stilling eller to i den 
årlige rengøringsudgift? 

Bo/401A oplyser, at han har fulgt 
rengøringsprojektet med egne øjne. 
Han mener, det afgørende i forbindel-
se med den kontrakt, der er skrevet 
med rengøringsfirmaet, er, at de skal 
holde gulvet rent – og det gør de ikke. 
Han er egentlig ikke fortaler for 0-
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stillingen, men mener blot, at man 
bør lade gulvet stå som det nu en-
gang står. Han mener ikke, der er no-
gen grund til at bruge flere penge på 
gulvet. 

Casper/163F undrer sig over, at man 
i kontrakten har fokuseret på værktø-
jet, der benyttes, fremfor kvalitet. 

Bettina/KAB svarer, at kontrakten 
kører i 3 år, så det står ikke til at 
ændre nu. Man vil derimod kunne 
tage højde for dette ved et kommende 
udbud. 

Thomas/143F siger, at man må for-
mode, at kontrakten er udarbejdet 
efter producenten af gulvets anvis-
ninger, som antageligvis har været 
mangelfuld. 

Michael/tidligere følgegruppe for PCB-
sagen forklarer, at det netop forhol-
der sig, som Thomas siger. Anvisnin-
gen fra producenten var, at gulvet 
skulle vaskes med maskine – derud-
over var det beskrevet, hvilke børster 
der skulle bruges. Michael efterlyser 
at se de rigtige børster blive brugt. 
Han oplyser, at rengøringsfirmaet 
glemmer at skifte vandet i maskiner-
ne samt at udføre almindelig egen-
kontrol. Michael har tidligere nævnt, 
at det evt. kræver, at man ”uddanner” 
gårdmændene i de specifikke kvarte-
rer, så de bliver i stand til at vurdere, 
hvornår det er godt nok. 

Bo/401A undrer sig over det, der er 
blevet nævnt om vaskeanvisningerne 
fra producenten, idet han har talt 
med producenten, som oplyste, at de 
udelukkende brugte mopper. Bo ori-
enterer om, at da man i sin tid skulle 
ud og se på det valgte gulv, var det på 
et apotek, hvor gulvet blev håndva-
sket hver dag – det er der vel en for-
skel i! 

Carl/450A opfordrer til, at man i ste-
det for at bruge penge på 0-stilling 
hvert år, dropper det, indtil man får 
et nyt rengøringsselskab. I producen-
tens vejledning står der, at det skal 
vaskes med rød rondel og rent vand, 
hvilket vil sige, at der ikke må benyt-
tes nogen former for sæbe, da det 
fjerner det beskyttende fedtlag i gul-
vet. Pt. ligger der et beskyttende lag 
sæbe over hele gulvet, som gør, at de-
res rengøringsmidler ikke fjerner det 
beskyttende fedtlag. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at de-
batten omkring gulvvask afsluttes.  

Kommende BR-sag om lokaleforde-
ling mellem Nørklere og Seniorklub 
BR-FU har afholdt møde med både 
repræsentanter fra Nørklerne og Se-
niorklubben i forbindelse med udar-
bejdelse af kommende blokrådssag. 
Der arbejdes fortsat på sagen, så den 
kan blive rejst ved kommende BR-
møde. 

Bevar Den Grønne Støjvold  
Skrivelse fra Blok 46:  
”Efter husmødet i Blok 46 søndag af-
ten, har vi vedtaget, at vi vil bede For-
retningsudvalget rejse følgende punkt 
på det kommende blokrådsmøde. 
 Furesø Kommune vil bygge et seni-
orbofællesskab på Bybækgrunden. 
Det medfører, at beplantning langs 
Paltholmvej – også kaldet Den Grønne 
Støjvold, skal fjernes. 
 Når støjvolden fjernes vil det give 
øgede støjgener i de sydlige blokke. 
Både fordi beplantningen fjernes, og 
fordi erhvervsbyggeriet og antallet af 
boliger i Farum øges, med dertilhø-
rende mere trafik. Desuden stiger tra-
fikforureningen betydeligt – igen både 
grundet manglende beplantning 
kombineret med øget trafik. 
 Der står anslået mellem 300 og 400 
træer langs Paltholmvej. De er vigtige 
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i bekæmpelse af forureningen, et 
punkt Furesø Kommune gentagne 
gange sætter som mål både i Kom-
muneplan, Lokalplan og Miljøplan. 
 Samtidig er det bekymrende, at 
støjgenerne øges i op til en fjerdedel 
af vores lejligheder. Farum Midtpunkt 
har rigeligt at slås med i forvejen. 
Hvis vi skal til at kæmpe med udlej-
ningsproblemer grundet øget trafik-
støj i dele af bebyggelsen, bliver det 
nemt en hurtig deroute mod ghetto-
listen. Det kan hverken vi eller Fure-
sø Kommune vel være tjent med? 
 Derfor ønsker blok 46, at Furesø 
Boligselskab/Farum Midtpunkt aktivt 
lægger pres på Furesø Kommune for 
at få gennemført en bevarelse af den 
Grønne Støjvold. Det betyder bare, at 
man bygger indenfor den mere end 
40 gamle beplantning, og dermed 
skåner beboere i både Farum Midt-
punkt såvel som i det kommende se-
niorbofællesskab. Vi sigter altså ikke 
mod at forhindre byggeriet. 
 Da det første spadestik forventes 
foretaget inden længe, føler vi derfor i 
blok 46, at der er et akut tidspres!” 

Henrik/dirigent viser på et kort, hvor 
Støjvolden ligger – området ved By-
bækhallen og Ungehuset.  

Michael/Blok 46 forklarer, at den na-
turlige bevoksning dæmper lyden be-
tydeligt mere end bygninger, hvorfor 
en nedlægning af bevoksningen vil 
medføre støjgener fra Paltholmvej.  

Kirsten/34F mener, at der for godt et 
halvt års tid siden var en under-
skriftsindsamling om at bevare støj-
volden, men hun er ikke klar over, 
hvor dette er endt. 

Thomas/143F konstaterer, at der har 
været indgivet høringssvar i sagen, så 
han er uforstående overfor, hvad det 
er for et pres, Blok 46 ønsker, der 
skal lægges. 

Henrik/428D mener, at byrådet har 
vedtaget lokalplanen. 

Casper/163F finder det relevant at 
finde ud af, om der er lavet støjmålin-
ger. Han forstår ikke, at der ikke er 
gjort indsigelser fra FM tidligere? 

Henrik/428D forklarer, at der er ble-
vet lavet indsigelser, men kommunal- 
bestyrelsen kan have valgt at overhø-
re dem. 

Michael/Blok 46 fortæller, at han 
primært taler på vegne af sin kone, 
der blandt andet har stået for under-
skriftsindsamlingen og har afholdt 
møde med borgmesteren m.fl., som 
faktisk var lydhør. Hovedpointen er, 
at hvis der lægges et vedvarende pres, 
så er der mulighed for, at støjvolden 
bevares. 

Erik/80F fortæller, at Naturstyrelsen 
har godkendt, at volden fjernes, hvor-
for han ikke mener, at der er så me-
get at gøre.  

Hans/38 2.R  supplerer Eriks udta-
lelser med, at efter lokalplanen var 
vedtaget, så kom der en indsigelse fra 
Naturstyrelsen, som havde en udsæt-
tende virkning – derfor er opførelsen 
af det Seniorbofælleskab, der skal 
bygges, blevet et år forsinket. Hans 
mener, at man skal være varsom med 
indsigelser så sent i processen, da det 
kan have konsekvenser i form af, at 
man bygger højere som en kreativ 
løsning – og det vil ikke gavne FM. 

Ingvar/55E fortæller, at han er for-
mand for kommunens miljøråd, og at 
de også har haft gjort indsigelser 
vedr. Bybækgrunden. Vedtagelserne 
for grunden ligger i 6-8 år gamle pla-
ner. Den byretsgivende lokalplan har 
været sendt i offentlig høring, og sva-
ret fra FM bestod af to intetsigende 
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indsigelser, hvorfor de blev afvist som 
ligegyldige. Der er en juridisk grænse 
for, hvornår man kan gøre indsigelser 
mod vedtagelsen – to dage før denne 
grænse rejses problematikken af Blok 
46 – indflydelse foregår dog på et helt 
andet tidspunkt i processen, mener 
Ingvar. 

Thomas/143F orienterer om, at der 
d.8. marts er møde i Miljøplan- og 
Teknikudvalget, hvor et af punkterne 
på dagsordenen omhandler udviklin-
gen af Bybækgrunden. Det fremgår 
også af dagsordenen, at der vil være 
borgerinddragelse med repræsentan-
ter fra FM, hvorfor Thomas siger, at 
der måske findes en løsning på pro-
blematikken her. 

Berit/38 2.S spørger til, hvad blokrå-
det praktisk kan gøre for at bakke op 
om kreative løsninger i og med, det 
rejses som debatpunkt? 

Michael/452D svarer, at man kan 
komme med idéer på Facebook under 
gruppen ”Bevar den Grønne Støjvold”. 
Han foreslår også, at man kan rette 
henvendelse til politikerne. 
 Det drejer sig blot om, at byggeriet 
skal flyttes et par meter, og hvis 
kommunen har råd til at støtte hver 
lejlighed i byggeriet med 200.000 kr., 
så kan der vel også findes midler til 
førstnævnte. 

Erik/80F nævner, at det måske bare 
drejer sig om et par meter, men der er 
samtidig et flertal på 21 kommunal-
bestyrelsesmedlemmer som skal på-
virkes. 

Ingvar/55E glemte at sige, at der af 
dagsordenen for Miljøplan- og Tek-
nikudvalget står, at der afsættes 5,3 
millioner til at lave veje, cykelstier og 
fortove på området. Arbejdet påbe-
gyndes umiddelbart efter, det er ved-
taget på mødet.  

Carl/450A supplerer med at minde 
om, at der er kommunalvalg i efter-
året 2017, hvorfor der måske også er 
en mulighed for påvirkning denne vej. 

Henrik/dirigent konkluderer af debat-
ten, at hvis man vil påvirke beslut-
ningen, kan man gøre det gennem de 
kanaler, som Michael har nævnt. 

4.d Nyt fra andre udvalg 
Bolignetudvalget (BNU) 
Michael/BNU orienterer om, at 
Parknet har vundet udbuddet til leve-
ring af internet. De vandt på alle pa-
rametre – herunder pris, ydelser og 
service. Det første møde er afholdt, og 
det tyder på et godt fremtidigt samar-
bejde. Der er blevet spurgt til 
hastighedhed, og det dyreste bud er 
indtil videre på 53 kr. for en 300 
Mbit. 

Casper/163F går ud fra, at alt, der 
kan genbruges fra tidligere, bliver 
genbrugt? Han spørger desuden til, 
om der skal graves nye kabler ned. 

Michael/BNU svarer, at det ikke er ret 
meget, der kan genbruges. Michael 
fortæller, at udgangspunktet er, at 
der ikke skal graves, men han tør ik-
ke at love, at der intet gravearbejde 
bliver overhovedet.  

Henrik/dirigent anbefaler, at man ik-
ke går for meget ind i sagsbehandlin-
gen, men at man har tiltro til, at ud-
valget tager de bedste beslutninger. 

Mikkel/BNU fortæller, at det, de har 
fået forespørgsel på pt., er en æn-
dring i sugecentralen. 

Søren/298D mener, at det er en selv-
følge, at der skal graves, da den fiber, 
der køres på nu, har en teoretisk be-
grænsning. Han spørger, om det er 
planen at udskifte krydsfelterne – og 
det er der, svarer Michael/BNU. 
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Katja/85D ser frem til den længe ven-
tede nye løsning, eftersom hun har 
været nødsaget til at købe internet 
ved en anden udbyder, da den eksi-
sterende forbindelse er så langsom, at 
man ikke kan bruge den. 

Boligudvalget (BOU) 
Erik/BOU efterlyser flere medlemmer, 
eftersom udvalget pt. består af cirka 3 
aktive medlemmer. Der har igennem 
den sidste tid været langt imellem 
møderne, hvorfor der skal udarbejdes 
en mødekalender, så fremtidige mø-
der bliver fastlagt. BOU beskæftiger 
sig bl.a. med vedligeholdelse af boli-
gen og råderet, og de kan med ønske 
fra beboere være bisiddere ved ind- og 
udflytninger.  

Maiken/287E2 foreslår Bladudvalget 
(BU), at de i næste nummer af Midt-
punktet bringer noget om, hvilke ud-
valg der er, og hvad de laver. 

Berit/BU oplyser, at der er en oversigt 
over udvalgene i bladet under ”Prak-
tiske oplysninger”. Man kan gå på 
hjemmesiden eller henvende sig til 
Sekretariatet, hvis man vil vide, hvad 
de forskellige udvalg beskæftiger sig 
med. 

5. Blokrådssager 
BR-sag 502.a:  
Driftsbudget 2017-18 
Der var indkommet et ændringsfor-
slag fra Blok 12: 

Budgetforslaget på budgetmødet 9. 
januar havde beregnet en husleje-
stigning på kun 1,35 %. På mødet 
blev der talt om besparelser, men og-
så om behovet for yderligere henlæg-
gelser, blandt andet til kommende 
projekter som indre gangstrøg, skrå-
lysvinduer og el-målere. Besparelser-
ne er medtaget i det endelige budget-
forslag, men det er behovet for yderli-
gere henlæggelser ikke. Derfor ender 

det budgetforslag, som er til afstem-
ning, på 0 %. 

Blok 12 foreslår, at huslejestigningen 
på 1,35 % fastholdes og henlægges til 
fremtidige projekter, således at kom-
mende huslejestigninger i forbindelse 
med igangsætning af ønskede projek-
ter minimeres. 
 
Afstemningstema: 
Blokrådet fastholder en huslejestig-
ning på 1,35 %. Besparelserne i bud-
getforslaget i MP502 fastholdes, og 
stigningen henlægges til fremtidige 
projekter. 

Niels/112E er uforstående overfor, 
hvordan Blok 12 kan stille et æn-
dringsforslag uden at have Blok 13 
med – de går jo som en enhed. 

Berit/Blok 12 forklarer, at de består 
af 3 forskellige enheder i blokkene, 
hvorfor hver enhed holder separate 
husmøder, og at hver enhed også kan 
stille ændringsforslag – det giver sig 
selv. Det er antallet af Blokråds-
repræsentanter, der tilsammen udgør 
2 for blokkene. 

Henrik/BR-FU citerer § 3 i Forret-
ningsordnen: ”BR består af 2 repræ-
sentanter fra hver blok. Undtaget 
herfor er: familieboligerne i blok 12 og 
13, der har status af én enhed med 2 
repræsentanter i blokrådet, og vest-
blok A der har 4 repræsentanter. 
Hver repræsentant har én stemme. 
BR-repræsentanterne vælges af de 
enkelte husmøder.” 

Michael/452D er enig med begge par-
ter, da han ikke synes, det fremgår 
tydeligt af Forretningsordenen, hvilke 
regler der er gældende her. Han me-
ner dog ikke, det er det store pro-
blem, da forslaget bare kunne være 
stillet med beboere fra Blok 12 som 
afsendere. 
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Henrik/BR-FU supplerer det tidligere 
citerede med at læse § 9, stk.4: 
”Ændrings-, udsættelses- og andre 
slags forslag vedtaget på et husmøde 
skal være BR-FU i hænde senest kl. 
18:00 på dagen for BR-mødet, idet 
BR- 3 FU er til stede på BR-kontoret 
fra kl. 18:30. Sådanne forslag kan 
også lægges i BRs postkasse inden 
denne frist. Forslagene vil da foreligge 
renskrevet og mangfoldiggjort på BR-
mødet.” 

Der er fortsat uenighed om, hvordan 
dette skal tolkes i forhold til ovenstå-
ende debat. 

Henrik/dirigent spørger Blokrådet, 
om de kan acceptere, at ændringsfor-
slaget er stillet af Blok 12, hvilket der 
udelukkende er positive tilkendegivel-
ser på.  

Berit/Blok 12 læser ændringsforslaget 
op. 

Erik/80F ser et problem i, at alle be-
boere skal have mulighed for at for-
holde sig til et ændringsforslag af 
denne karakter, og da det ikke har 
været diskuteret i blokkene, kan han 
ikke stemme for det. Hvis der skal 
kunne stemmes for forslaget, mener 
han, at det bør udsættes.  

Henrik/BR-FU henviser til, at det tid-
ligere er besluttet, at når sager med-
fører økonomiske konsekvenser, så 
tages debatten før, der tages beslut-
ninger. Derfor er hans opfordring og-
så, at det udskydes.  

Berit/38 2.S mener ikke, at oven-
nævnte procedure er holdbar, når det 
drejer sig om beløb af aktuel karak-
ter, da det gør beslutningsprocesser-
ne alt for langsommelige. Det har al-
tid – i de knap 40 år, Berit har boet i 
Farum Midtpunkt – været muligt at 
stille et ændringsforslag og få det se-

riøst behandlet – også selvom det har 
økonomiske konsekvenser. 

Carl/450A spørger, om øgede hen-
læggelser til eksempelvis indre gang-
strøg kan være afgørende for, hvad 
man får af midler fra Landsbyggefon-
den? 

Thomas/143F svarer, at der ikke er 
nogen chance for, at de modtager 
midler fra Landsbyggefonden til dette 
– de mener, det er en vedligeholdel-
sessag. 

Casper/163F er af den mening, at 
når noget har økonomiske konse-
kvenser, så vil han ikke stemme om 
det, uden det har været over blokken.  

Erik/80F er ikke fortaler for, at man 
henlægger til projekter, som man ikke 
er sikker på, kan blive gennemført – 
herunder indre gangstrøg. 

Michael/452D giver Berit delvist ret. 
Selvfølgelig kan Blokrådet tage øko-
nomiske beslutninger, hvis der er be-
hov for det, og såfremt man er udpe-
get til det af sin blok. Han mener dog, 
at denne beslutning bør tages tilbage 
til husmøderne.  

Anne/KAB forklarer, at huslejen lov-
givningsmæssigt skal varsles inden 
31. marts, hvorfor der kan være et 
problem i at udskyde sagen. Man kan 
dog godt varsle med forbehold, men 
da man med driftsbudgettet fremlæg-
ger en 0-løsning, må man ikke varsle 
en huslejestigning per. 1. juli. 

Henrik/dirigent udleder heraf, at så-
fremt Blok 12 ikke ønsker at trække 
forslaget, så må man gå til afstem-
ning om ændringsforslaget. 

Thomas/143F henviser til de 3 punk-
ter vedr. renoveringsprojekter, der 
nævnes i ændringsforslaget, hvortil 
han bemærker, at projektet om indre 
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gangstrøg er et selvstændigt finansie-
ret projekt med en 6-årig tidshori-
sont, inden en huslejestigning ville 
træde i kraft. 
 I forhold til skrålysvinduerne, så 
foreligger der på nuværende tids-
punkt ikke en løsning, der peger i 
retning af udskiftning af vinduerne – 
derimod laves der forsøg, hvor man 
arbejder med isolering af væggene 
under vinduerne. Dette vil være en 
markant billigere løsning end ud-
skiftning af vinduer. 
 Hvad angår udskiftning af el-
målere, så er det også et selvstændigt 
finansieret projekt, hvorfor det også 
vil blive fremlagt sådan, når der skal 
stemmes om det. 
 Thomas mener dog godt, man kan 
overveje henlæggelser af mere generel 
karakter til f.eks. udskiftning af gam-
le køkkener, men han opfordrer til, at 
sådanne indstillinger kommer fra de 
udvalg eller lignende, der arbejder 
med disse områder, så det foregår i 
de rigtige tempi. 

Berit/Blok 12 forklarer, at baggrun-
den for ændringsforslaget bl.a. skyl-
des Kurt Rytters udtalelse på bud-
getmødet om, at hvad angår henlæg-
gelser, er Farum Midtpunkt en ”kolos 
på lerfødder”. Det synes Berit, er pro-
blematisk, og de nævnte renoveringer 
har været debatteret i årevis. 
 Berit så gerne, at det blev diskute-
ret på husmøderne, men på baggrund 
af Annes udtalelser, ser hun ikke det-
te som en mulighed, hvorfor hun 
trækker forslaget. Med det sagt lyder 
der en opfordring til, at man på 
husmøderne tager debatten omkring 
øgede henlæggelser, så man i fremti-
den er forberedt på dette. 

Henrik/dirigent gennemgår blokråds-
sagen konto for konto, så blokrådet 
kan byde ind, hvis der er kommenta-
rer under de enkelte konti (af refera-
tet nævnes kun de konti, hvortil der 

knyttes kommentarer/stilles spørgs-
mål). 

Konto 106 
Jakob/161B spørger til den fremlagte 
sag i bladet, hvor der står, at ejen-
domsskatter udgør 10,57 % – men af 
hvad? 

Anne/KAB svarer, at det er af de faste 
udgifter. Der er dog uenighed om det-
te i salen, og Anne bliver også i tvivl, 
hvorfor hun lige bliver nødt til at un-
dersøge det. 

Anne/KAB er vendt tilbage med en 
forklaring på, at ”ejendomskatter” i 
budgettet dækker over udgifterne til 
ejendomskatter, vandafgift, renovation 
og forsikringer. Det er en ældre beteg-
nelse, som stadig lever. Konklusionen 
er, at summen af disse udgør 10,57 % 
af de samlede udgifter. 

Konto 109 
Erik/80F er ikke helt med på, om nye 
tiltag som kildesortering er medtaget i 
stigningen på 800.000 kr.? 

Anne/KAB svarer, at da man stadig 
arbejder videre med det, så er der 
fortsat afsat penge til det. Stigningen 
på 800.000 kr. dækker dog ikke kun 
over dette, da der i den også er inde-
holdt stigning i faste afgifter samt 
tømning af ekstra molokker. 

Konto 114 
Katja/85D opfordrer til, at beboerne 
selv bør gøre en indsats ved ikke at 
smide storskrald ved containerne 
samt dagrenovation i de små skralde-
spande mellem blokkene. 

Konto 120 
Berit/38 2.S bemærker, at det var 
her, Kurt Rytter gjorde opmærksom 
på, at FM er en ”kolos på lerfødder”. 
Det er altså her, der bør afsættes flere 
penge, så der bliver råd til kommende 
vedligeholdelsesprojekter. 
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Erik/80F siger med henvisning til 
budgettet, at niveauet af henlæggel-
serne stemmer fint overens med de 
planlagte tiltag i budgettet. Det er dog 
klart, at de bør stige, hvis der lægges 
nye projekter ind. 

Berit/38 2.S forklarer, at når ønsket 
om vedligehold af eksempelvis skrå-
lysvinduer har været debatteret, har 
argumentet for ikke at opstarte pro-
jekter af en sådan karakter været, at 
der ikke var henlæggelser til det – 
derfor mener hun, at man bør øge 
henlæggelserne i fremtiden. 

Michael/452D mener, at henlæggelser 
primært er til at vedligeholde bygnin-
gen. Han mener ikke, at diskussionen 
omkring øgede henlæggelser til frem-
tidige byggesager skal tages nu men 
opfordrer Berit til at lave et debatind-
læg til et kommende BR-møde. 

Konto 123 
Michael/452D bemærker kort, at det 
er her, man skal være opmærksom 
på, at udgiften ikke stiger. 

Konto 202 
Erik/80F fortæller, at de bygger på et 
estimat, da man ikke ved, hvordan 
renterne udvikler sig i løbet af det ak-
tuelle år. 

Thomas/143F knytter som afslutten-
de bemærkning til budgettet, at den 
ikke-aktuelle huslejestigning reelt set 
er at betragte som en huslejenedsæt-
telse, når man tager de generelle 
prisstigninger i betragtning. 

Afstemning 
Den oprindelige sag vedtages med 32 
stemmer for, ingen imod og en blank 
stemme. 

BR-sag 502.b:  
Trafikspejl ved blok 46 
Henrik/dirigent læser sagen op, og 
forslagsstiller har ingen yderligere 
bemærkninger. 

Tove/431D fortæller, at hun har prø-
vekørt i det område, der nævnes i sa-
gen, og hendes opfattelse er, at folk 
kører alt for hurtigt. Hvis hastigheds-
grænsen overholdes, er udsigtsfor-
holdene fine. Hun opfordrer derfor til, 
at man beder folk om at køre efter 
forholdene, for så er der ikke et pro-
blem. 

Vivi/428D er enig med Tove. Vivi fær-
des også i området og mener ikke, der 
er et problem. Hun kommenterer 
yderligere, at hun ikke forstår, hvor-
for en eventuel udgift skal pålægges 
Farum Midtpunkt og ikke de foræl-
dre, der har ønsket om trafikspejlet.  

Casper/163F spørger, hvad opsæt-
ning af chikaner ville koste – da han 
mener, at dette ville være en langt 
bedre løsning? 

Michael/452D fortæller, at der tidlige-
re har siddet et spejl, som evt. er for-
svundet ved ombygning af Birkhøjter-
rasserne. Han er enig i, at folk kører 
for stærkt men mener ikke, at dette 
er et argument imod et spejl. 

Vivi/428D mener stadig, at den udgift 
det medfører, bør pålægges forældre 
og personale. Hun mener dog, at 
spejle vil medføre øget hastighed, da 
det netop kan få folk til ikke at brem-
se op. 

Henrik/Blok 43 mener, at opsætning 
af spejle ved Blok 46 vil danne præ-
cedens for spejle over hele Farum 
Midtpunkt. Hvis der skal opsættes 
spejle, hvorfor skal udgiften så på-
lægges Farum Midtpunkt, som også 
betaler for, at de kan køre på stamve-
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jen? Desuden mener Blok 43, at af-
standen fra stikvejen til spejlet vil væ-
re stor, og endnu en udfordring er, 
hvem der betaler for vedligeholdelse. 

Anne/Blok 15 stemmer for. Hun har 
selv været tæt på at blive påkørt af en 
bil (som i øvrigt kørte alt for hurtigt) 
på netop det omtalte sted. De mener, 
at risikoen er for stor, og derfor 
stemmer de for. 

Hans/FAU mener, det er ærgerligt, 
hvis der er et trafikproblem. Han me-
ner dog, man skal være påpasselig 
med, hvilke tiltag man gør, da et spejl 
kan opmuntre til øget hastighed 
grundet frit udsyn. Han synes, man 
bør stræbe efter en bedre løsning – 
måske i form af chikaner eller lignen-
de. Da det er kommunale institutio-
ner, opfordrer han til, at man retter 
henvendelse der. 

Esben/275D synes også, der er en 
generel udfordring med de chikaner, 
der er sat op i det øvrige Farum Midt-
punkt, da det får folk til at køre over i 
modsatte vejbane. 

Tove/431D er også bange for at spejle 
vil medføre øget hastighed. Hun sy-
nes, det er bekymrende, at forældre, 
der skal aflevere deres børn i institu-
tionen, ikke overholder hastigheds-
grænsen og kører efter forholdene. 

Michael/452D mener også, at man 
kunne anmode kommunen om finan-
siering. Han kommenterer yderligere 
på, at mange af de børn, der er til-
knyttet institutionen, bor i Farum 
Midtpunkt, hvorfor det er dem, det 
kommer til gode. Han mener, at et 
tiltag bør bestå i helt almindelige 
bump på vejen. 

Søren/298D er rystet over, at man 
kan tale imod større trafiksikkerhed. 
Han er selv meget påpasselig i det 
omkring 75 graders omtalte sving 

grundet de dårlige udsigtsforhold. 
Han mener ikke, at de betragtninger 
BR-FU har gjort sig i området er påli-
delige, da de ikke færdes der til dag-
lig. Han mener, at man bør lytte til de 
bekymringer, der er for brugere i dag-
institutionen eller beboerne i Blok 45 
og 46. Han kommenterer yderligere, 
at det ikke kun er forældre, der fær-
des i området. Det er ikke en udgift, 
der bør pålægges institutionerne, da 
området tilhører Farum Midtpunkt. 
Der er tidligere anmodet om at få et 
spejl op, der er finansieret af andre 
end Farum Midtpunkt, men det blev 
også afvist af BR-FU. At et spejl skul-
le øge hastigheden opfatter Søren 
som spekulationer. 

Casper/163F kan berette om et fortil-
fælde, hvor et trafikspejl netop har 
kostet to børn livet, fordi folk ikke 
kiggede sig for. Han mener, det er en 
rigtig dårlig løsning – også fordi, de 
skal fremstå rengjort for at have den 
ønskede effekt. 

Søren/298D fortæller, at der allerede 
er trafikspejle, og han aldrig har ople-
vet problemer med, at man ikke kan 
bruge dem. Han nyder godt af de 
spejle, der allerede er sat op. 

Casper/163F er ikke enig i, at spej-
lende er brugbare, men giver Søren 
ret i, at det er et farligt sted. Han 
fastholder dog, at et spejl ikke er løs-
ningen.  

Michael/452D siger, at det spejl, der 
tidligere var opsat, altid fremstod 
brugbart. 

Mikkel/287E2 bruger spejlene ved 
den blå bro dagligt. Han indrømmer, 
at det øger hans fart, men han mener 
samtidig at det øger hans opmærk-
somhed i forhold til andre trafikkan-
ter – og det vil et andet spejl også gø-
re. 
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Berit/38 2.S refererer til, at det af 
blokrådssagen fremgår, at der er 
mange andre trafikspejle i Farum 
Midtpunkt – det er hun dog ikke be-
kendt med. Til dette svares, at der er 
tre. 

Anne/75D spørger, om Ejendomskon-
toret ligger inde med nogle ekstra 
chikaner, da der er fjernet to fra en af 
stamvejene? Hertil svarer Micha-
el/452D, at der ligger en masse ved 
Blok 46. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at man 
går til afstemning. 

Afstemning 
Forslaget forkastes med stemmefor-
delingen 14 stemmer for, 16 imod og 
3 blanke stemmer.  

BR-sag 502.c:  
Pist – væk 4 millioner kr. 
Henrik/dirigent læser sagen op. 

Niels/112E supplerer, at det er skre-
vet med lidt humoristisk sans. Han 
mener, det er en almindelig regn-
skabsmæssig oplysning, han efter-
spørger. 

Erik/80F og medlem af organisations-
bestyrelsen har givet et personligt 
svar til Niels, som også er bragt i 
»Midtpunktet«. Han forklarer Niels, at 
når det fremgår, at det er rådgiv-
ningshonorarer, må det være rimeligt 
at antage, at det er gået til rådgivere. 
Der har været tilknyttet mange rådgi-
vere på de store byggesager, der har 
været. Af almenlovgivningen er man 
pålagt at rådføre sig med rådgivere 
ved byggesager, hvorfor man ikke kan 
undgå disse. Der er ikke noget, der er 
pist væk! Eriks opfordring til Niels 
lyder (direkte citeret): ”Kom ud af bu-
sken og ind i arbejdet i stedet for at 
sidde på bagperronen og spidse pen-
nen.” 

Morten/38 2.S fortæller, at de har 
diskuteret det på deres husmøde og 
stort set ingen af dem, der er udenfor 
det politiske spil, fattede, hvad sagen 
drejede sig om. Morten mener, at 
hverken Niels’ sagsfremstilling eller 
svaret fra Erik var forståeligt for 
mange beboere. Han mener, at FUR-
BO burde have givet et svar, der var 
til at forstå og som var skrevet i en 
ordentlig tone i modsætning til det 
svar, der fremgår i Midtpunktet.  

Niels/112E mener, at der må være 
nogle i forsamlingen, der har været 
modtager af de nævnte beløb og spør-
ger derfor om, hvem der har fået pen-
gene? 

Thomas/FURBO svarer, at det er, som 
Erik siger, netop gennemfakturering 
af rådgiverydelser fra byggesager. 
Disse kører via boligselskabet, så det 
er der ikke noget mystik i. 

Michael/FURBO tilslutter sig Thomas. 
Hverken boligselskabet, revisor eller 
kommunen har haft noget at indven-
de. 

Berit/38 2.S svarer Niels, at Erik net-
op har forklaret, at pengene er gået til 
rådgiverhonorarer, og eftersom ingen 
beboere i Farum Midtpunkt har været 
rådgivere, så er der ikke nogen her, 
der har været modtagere af disse 
penge.  

Niels/112E forklarer, at grunden til 
at han rejser denne blokrådssag er et 
svar fra Kurt Rytter, hvoraf det frem-
gik, at Niels ikke kunne få aktindsigt. 

Hans/diverse følgegrupper fortæller, 
at rådgiverydelser ved større byggesa-
ger ikke er indeholdt i administrati-
onsbidraget til KAB, hvorfor de mod-
tager et konsulenthonorar. Honoraret 
bliver betalt af Farum Midtpunkt til 
Furesø Boligselskab, der betaler det 
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videre til KAB, og det er derfor, det 
kommer til at fremstå som både en 
indtægt og en udgift i regnskabet for 
boligselskabet. 

Erik/80F har ikke haft til hensigt at 
støde Niels i det svar, han gav. Erik 
forklarer Niels, at bestyrelsesarbejdet 
belønnes med et honorar på 15.000 
kr. årligt, så der er ingen i bestyrel-
sen der har taget del i de 4 millioner 
kroner. 

Thomas/163F mener, at problemstil-
lingen i denne blokrådssag sag er den 
kommunikationsvej, der vælges. Han 
opfordrer til, at man går til kilden 
fremfor at gå til forretningsføreren og 
blokrådet. 

Niels/112E forklarer, at han søgte et 
svar et sted, men ikke fik det, og der-
for gik han videre med sagen. 

Afstemning 
Forslaget forkastes med stemmetalle-
ne 4 stemmer for, 19 imod og 9 blan-
ke stemmer. 

6. Eventuelt 
Michael/452D opfordrer til, at man 
afleverer sit stemmekort og gør op-
mærksom på det, hvis man forlader 
forsamlingen før tid. 

Carl/450A fortæller, at de i Blok 46 
har 12 ud af 36 lejemål, hvor køle-
skabsdøren er faldet af – grundet 
problemer med beslagene. Køle-
skabsdørene er meget tunge, og han 
mener, at de udgør en potentiel fare, 
hvorfor KAB bør advare beboerne om 
dette. 

Bettina/KAB har ikke hørt om dette 
før nu, men hun vil selvfølgelig un-
dersøge sagen. 

Michael/452D fortæller, at han tidli-
gere har rettet henvendelse til Ejen-

domskontoret omkring problemet 
med køleskabe. Ejendomskontoret 
rettede henvendelse til Vestfrost, som 
er leverandøren af skabene, men her 
var meldingen, at der ikke var noget 
problem. 

Thomas/tidligere PCB-følgegruppe 
mener, at de omtalte køleskabe for-
modentligt er udskiftet udenfor den 
normale turnus, og derfor er spørgs-
målet, om de er købt via PCB-sagen 
eller via driften? 

Hans/formand for afdelingsbestyrel-
sen gør afdelingsbestyrelsen op-
mærksom på, at der er møde i umid-
delbar forlængelse af blokrådsmødet. 

Vibeke/260A kommenterer på, at 
sagsbehandlingen af BR-sag 502.c 
giver anledning til at tage stilling til 
det, der tidligere har været debatteret 
i forhold til, hvorvidt BR-sager burde 
sagsbehandles på mødet, inden man 
stemmer om sagen. Hvis der skal rej-
ses en BR-sag for at en sådan regel 
kan træde i kraft, gør hun gerne det. 
Hun kan fortælle, at holdningen i 
Blok 33 havde været en helt anden, 
hvis de havde haft indblik i den de-
bat, der nu har været.  

Maiken/BR-sekretær svarer, at hun 
vil mene, at der både skal en 
blokrådssag samt vedtægtsændringer 
til. 

John/57D har ikke fulgt med i pro-
jektet omkring de indre gangstrøg, 
men ønsker nu forklaring på følgende 
spørgsmål: 

1. Hvornår er det blevet besluttet, at 
gangstrøgene skal renoveres, og er 
beboerne er klar over, at det med-
fører huslejestigninger? 

2. Er der taget højde for slitage i den 
omtale, der fremgår om prøvefeltet 
(jf. »Midtpunktet«)? 
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3. Hvis beboerne ikke har adgang til 
deres bolig i arbejdstiden, mens 
arbejdet står på, må dette medføre 
en huslejereduktion. 

4. En billigere måde at renovere på er 
at male gangarealet. 

John kommenterer yderligere, at det 
virker som om, at administrator ud-
øver kassetænkning. Desuden mener 
han, at renoveringen af gangstrøgene 
er et luksusproblem og dermed unød-
vendigt. 

Thomas/følgegruppen for Indre gang-
strøg (FGIG) oplyser, at der d.27. fe-
bruar var beboermøde, hvor hele pro-
jektet blev gennemgået. Det er en be-
boerbeslutning, at projektet er op-
startet, og altså ikke en beslutning 
der ligger ved administrator. Der er 
aftalt møde, hvor der skal arbejdes på 
det beslutningsgrundlag, der skal 
fremstilles i en blokrådssag (dermed 
også sagt, at beslutningen om renove-
ring altså ikke er truffet endnu). Den 
huslejestigning, der har været frem-
lagt, lød på 2,85 %. 
 Det nuværende gulv kan ikke va-
skes, da vandet trænger ned i kon-
struktionen. Hvis man vælger at male 
væggene, er der en udfordring i ved-
varende vedligehold, og man får ikke 
løst problemet med nedsivning i be-
lægningen under gulvet. Holdbarhe-
den af de valgte fliser er robust, og 
opbygningen af gulvet ændres.  

 Adgangsforholdene til lejlighederne 
er en udfordring. Projektet er lavet, så 
det skal kunne gennemføres, uden at 
folk skal genhuses. Der arbejdes 
med, at der ikke vil være adgang til 
lejlighederne i arbejdstiden i 6 dage 
fordelt over forskellige perioder. 

Berit/38 2.S advarer stærkt imod, at 
man maler, som John forslår. Det 
kommer til at koste en formue i drift. 

Ingvar/55E fortæller, at der ikke blev 
oplyst et beløb på udgiften til projek-
tet men derimod en procentvis stig-
ning af huslejen. Ingvar mener, det er 
”rablende åndssvagt”, at man skal 
tage stilling til så store beløb, uden at 
beboerne i Farum Midtpunkt er ble-
vet oplyst. 

Hans/FGIG er ærgerlig over, at Ingvar 
nævner, at beboerne ikke er blevet 
oplyst. Der har været indkaldt til mø-
de, hvor teknikere, projektledere mv. 
var til stede. Måske kan det være 
vanskeligt at forstå nogle af tingene, 
men det er uhørt at anklage gruppen 
for ikke at oplyse! 

Erik/80F oplyser, at en blokrådssag 
jo skal indeholde beskrivelse, husle-
jekonsekvenser mv., som man kan 
tage stilling til i blokkene. 

I forlængelse heraf debatteres der 
yderligere om hærværk og utryghed, 
hvorefter mødet afsluttes. 

BR-MØDER 2017 
3. januar | 4. maj | 5. september 
2. februar | 6. juni | 5. oktober 
7. marts | juli mødefri | 2. november 
4. april  | 3. august | 5. december 
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 PRAKTISKE OPLYSNINGE
 
BEBOERHOTEL 
2 værelser i blok B. 

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 15A 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15A 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk

Beboerne kan træffe BR-FU i Service
centralen mandag i ulige uger 
samt før blokrådsmødet 
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl
(se datoer i kalenderen s. 20) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn Bopæl  
Hanni 55E  
Anne-Charlotte 999X  
Leif 242B  
Henrik 428D  
Tove 431D  
 

Følgende blokke står for tur til BR-
Blok 12-13 01.06.17 – 30.11.18
Blok 22 01.09.17 – 28.02.19
Blok A 01.03.18 – 31.08.19
Blok 42 01.12.17 – 31.05.19

Besked om medlemskab af BR-FU skal gives 
i god tid, da turen ellers skal gå videre til n
ste blok. 

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15A 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGE

 
Leje sker gennem Ejendomskontoret. 
Værelserne er møblerede, har dynetæpper 

toilet med håndbruser.  

midtpunkt.dk 

FORRETNINGSUDVALG 

midtpunkt.dk 

Service- 
 1900 – 2000  

 1900 – 1930  
FU medlemmerne mødes allerede kl 1830 

FU er for tiden: 
 Blok 
 14 
 31 
 32 
 43 
 44 

-FU 
30.11.18 
28.02.19 
31.08.19 
31.05.19 

FU skal gives 
gå videre til næ-

 

midtpunkt.dk 

Telefontid: 
Tirsdag og torsdag 

Personlige henvendelser:
Mandag   

I Sekretariatet kan du få information om alt i 
Farum Midtpunkt; om lejlighederne,
boerdemokratiet; om udvalgene,
blokrådssager m.v. 

”BLØDE GÅRDMÆND
Anita telefon: 2058 60
 hverdage 
 
 

BOLIGNET 
Ved problemer kontakt 
Dansk Kabel TV  
eller læs bloggen: 
  http://bolignet.farum

BORETIDER 
Mandag – fredag: 
Lørdag, søndag, helligdage:

DAGINSTITUTIONER 
Børnegalaxen Farum  
(privat institution) 
Nygårdterrasserne nr. 225A

Furesø Kommunale Børnehave
Nygårdterrasserne 209A

Kærnehuset 
Paltholmterrasserne 6A

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
Mail: ejk-midtpunkt@kab

Personlige henvendelser:
Mandag og torsdag: 
Tirsdag og fredag: 
Onsdag:   

Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:  

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 1230 – 1330 

Personlige henvendelser: 
 1400 – 1800 

få information om alt i 
; om lejlighederne, om be-

; om udvalgene, få hjælp til 

GÅRDMÆND” 
2058 6048 

 kl 0700 – 1500 

 
 telefon: 6912 1212 

http://bolignet.farum-midtpunkt.dk 

 0900 – 1800 
Lørdag, søndag, helligdage: 1000 – 1400 

 
 

Nygårdterrasserne nr. 225A tlf: 4499 9295 

Furesø Kommunale Børnehave 
Nygårdterrasserne 209A tlf: 4495 3964 

Paltholmterrasserne 6A tlf: 7235 8550 

 

A 
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911 

midtpunkt@kab-bolig.dk 

Personlige henvendelser: 
 1400 – 1800 

 0800 – 1000 
 Lukket    

Telefoniske henvendelser: 
 1230 – 1330 
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Du kan altid indtale sin besked på telefonsva-
reren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 

Kontakt via email kan forventes besvaret 
Mandag til torsdag 0730 – 1430 
Fredag   0730 – 1300 

FOREBYGGELSESKONSULENT 
Michael: Telefon: 3045 8033 
 Mail:  forebyggelse@kab-bolig.dk 

EL-DELEBIL 
Greenabout: 
 www.greenabout.dk/gam1/farum-midtpunkt 

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) 
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 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
MP Beboerbladet »Midtpunktet« 
NB Nærbiksen 
SC Servicecentralen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 

GENBRUGSFORRETNINGEN KIG IND 
Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag, torsdag og fredag: 1300 – 1800 
Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. 
Kig Ind drives af frivillige. 

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 facebook frem- og efterlyses katte på: 
- debatgruppe 
- de gyldne blokken 
- kat i farum 

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

Henvendelse: 
Annelise og Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 
Backgammon klubben 
Sidste torsdag i måneden kl. 1900 
Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A 
Formand: Sonny Laebel telefon 2178 0540 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100 
Kontakt Jan Malmros telefon 2891 1184 

Nørklerne 
Flere steder 
Mandag aften el. onsdag formiddag 
Kontaktpersoner: 
Anne Harrysson  telefon 5190 0950 
Vibeke Boyesen  telefon 2256 7742 
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt

Nygårdterrasserne 215A 
For alle beboere i Furesø Boligselskab
over 50 år. 
Alle tirsdage kl. 1300 samt 
1. og 3. torsdag i måneden kl. 1400

Formand: 
Torben Saunte Schjerning telefon 2612

Tyrkisk Forening 
Nygårdterrasserne 207A 
Formand: Abidin Amik telefon: 

LADESTANDERE TIL EL-BILER
Paltholmterrasserne 7 i P-arealet 
E.ON:   www.eon.dk

LÆGEHUSET 
Nygårdterrasserne 204A tlf. 4495 4545
   www.farumlaege.dk

NÆRBIKSEN 
Nygårdterrasserne 212A 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405

Åbningstider 
Mandag – fredag 0900 – 1900 
Lørdag:   0900 – 1800 
Søn- og helligdage: 1000 – 1800 

Udbringning 25,- kr.  
Ring onsdag eller fredag  
kl. 1000 – 1200 og få varerne  
bragt om eftermiddagen.  
Dankort-automat. Lynlotto og tips. 
Købmand: Seref Baran 

PRAKTISKE TIPS 
Det er ikke tilladt at have frysere 
terrummene. Strømmen går over fællesmåler 
og afbrydes med tilfældige mellemrum

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

Der må ikke stilles u-indregistrerede
i parkeringsarealerne. 

Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. 
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.

Alle elevatorer i vestblokkene aktiveres med 
nøglebrikken til egen blok. 

Tilladelse til opsætning af parabol
driftschefen i KAB. 

Tilladelse til hunde- og kattehold fås på 
domskontoret (max. 4 dyr i alt). 

Farum Midtpunkt 

Boligselskab  

00 

telefon 2612 6350 

telefon: 2628 4458 

BILER 
 
www.eon.dk 

tlf. 4495 4545 
www.farumlaege.dk 

Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 

automat. Lynlotto og tips.  

 o.lign. i pul-
terrummene. Strømmen går over fællesmåler 

med tilfældige mellemrum. 

arealerne fås på 
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. 

de køretøjer 

kr. pr. md. pr. 
kr. pr. md. 

i vestblokkene aktiveres med 

parabol fås hos 

fås på Ejen-

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,- 

Grundpakke:  
Mellempakke, evt. Bland
Fuldpakke, evt. Bland-selv:

Abonnement betales kvartalsvis forud.

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV
Oprettelse og portering 
af telefonnummer: 
Kontakt Dansk Kabel TV
mation og priser. 

YouSee Plus 
kræver minimum grundpakke; 
kontakt YouSee direkte.

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206A

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.
(inklusiv almindelig rengøring).

Pris hverdage: 1.200 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

SSG DØGNVAGT 
Vagttelefon ved vand-
skade, skade efter 
brand, elevatorstop, manglende vand
varme og lignende katastrofer:
   

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

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

Dansk Kabel TV: 
 
 kr. 

 121,60 kr./md 
Mellempakke, evt. Bland-selv: 317,43 kr./md 

selv: 431,34 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Dansk Kabel TV 
Oprettelse og portering  

 gratis 
TV for yderligere infor-

kræver minimum grundpakke;  
kontakt YouSee direkte. 

SELSKABSLOKALER 
A 

 

 
 

Alt i service og køkkengrej,  

 

. + depositum 500 kr. 
rengøring). 

. + depositum 500 kr. 
rengøring). 

brand, elevatorstop, manglende vand eller 
katastrofer: 

 Telefon: 7020 8126 

Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået 
skade, som ikke kan vente til ejendomskonto-
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Billedet kan ikke v ises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok  
til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart  
computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig v ises,  
skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen.

SPISEHUSET 
Nygårdterrasserne 201A 
Telefon:  4495 7022 

Åbningstider: 
Mandag – torsdag 1200 – 2300 
Fredag og lørdag 1200 – 0200 
Søndag   1200 – 2100 

Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan 
spille backgammon og billard. 
Restauratører: Sabine og Christian 

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

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

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

VEDR. »MIDTPUNKTET« 503 OG 504 
MP 503 husstandsomdeles 28.03.17 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

12.04.17 kl. 1800: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 504, der udkommer 27.04.17. 

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: BU og BR-sekretariatet 

Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og 
forfatterangivelse. 

Originale tegninger må kun bruges af andre 
efter indhentning af tilladelse. 

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 
Farum Midtpunkts officielle hjemmeside. 
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

 

KALENDER FOR APRIL 2017 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. Loppemarked 10:00 – 14:00 bl. 21 

2.    

3.    

4.    

5. BUU 19:30 SC 

6.    

7.    

8.    

9.    

10. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

11.    

12. 
Frist for MP 504 
BU 

18:00 
18:30 

SC 
SC 

13. Skærtorsdag 

14. Langfredag 

15.    

16. Påskedag 

17. 2. påskedag 

18.    

19.    

20. Info Hjertestarter 19:00 – 21:00 SC 

21.    

22. Åbning af Kig Ind 12:00 – 15:00 2A 

23.    

24. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

25. STRU 19:00 SC 

26.    

27. MP 504 Husstandsomdeles 

28.    

29.    

30.    


