
FOTO: Hans, 38 2.R – Gerds yndlingstræ 17.04.2016 
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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 504 

til blokrådsmødet torsdag den 4. maj 2017 kl. 19:30 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 4. april 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. Ændring af afregningsform for el (s 14) 
 b. Indkøb til Bladudvalget (s 17) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 504 

 Side Indhold 

 3 Sport uden sved 

 4 Mindeord – Gerd Karlsen 
 6 Ny følgegruppe – Blok 23 til BR-FU 
 7 Kun to måneder over budgettet 

 8 Niels graver stadig i tallene 
 9 Ingen 'rigtige', ingen forkerte – alle behandles ens 
 9 Stoppet lækage kan ses på vandforbruget i marts 
 10 2 dage uden vask – høje håndværkere – terrasserengøring 

 11 De grå i det blå og grønne 
 12 Suppleringsvalg til organisationsbestyrelsen 
 13 Fest og loppemarked for alle Farum Midtpunkts børn 
 21 Åbne terrassedøre = lukket varmeapparat 

 25 Omkring 3 mio. lune kroner retur til vores lommer 
 14 Blokrådssager 
 19 Referat af blokrådsmødet 4. april 2017 

 28 Praktiske oplysninger 
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SPIL FIFA I SERVICECENTRALEN 

Den 15. maj og den 29. maj kan du deltage i 
FIFA-turnering i 

Servicecentralen i Farum Midtpunkt 

 

Arrangementet afholdes begge dage kl. 16:30 – 20:30 
Den 15. maj for aldersgruppen 10 - 13 årige 

Den 29. maj for aldersgruppen 14 -18 årige 

Tilmelding kan ske fra den 4. maj, kl. 14 i Servicecentralen i Farum Midtpunkt 
(efterfølgende kan tilmelding ske i Ejendomskontorets åbningstid i Farum Midt-
punkt). 

Arrangementet er for alle unge, der bor i Furesø Boligselskab. 

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 
Hvis du ikke bliver en af de heldige spillere, kan du komme med som tilskuer.  

Der er mad og drikke til både spillere og tilskuere. 

Arrangementet afholdes i samarbejde med FURBO, FCN, Himmelev Boldklub, Fu-
resø Kommune, HRH Totalentreprise, VVS Solution, Elite Gulve APS, YS Furesø 
Maler Service og Slagter Jesper Aps. 
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Gerd Karlsen –  1. januar 1947,  27. marts 2017 

Gerd – en ildsjæl og  
et fantastisk menneske 

Gerds engagement i Farum Midt-
punkt var enestående. Hun involve-

rede sig i mange projekter, og i den 
forbindelse opstod der et tæt samar-
bejde mellem hende og personalet på 
Ejendomskontoret. Det blev til et 

samarbejde, der ikke kun handlede 
om projekter, men i høj grad også om 
Gerds interesse for de ansatte og de-

res trivsel og arbejdsmiljø – en inte-
resse, der bl.a. blev synlig ved, at hun 
både kendte alle ansatte ved navn og 
kendte til deres arbejdsopgaver. 

Da Gerd gik på pension og stadig var 
ved godt helbred, lagde hun altid ve-
jen forbi Ejendomskontoret på sine 
daglige ture med hunden – der skulle 

være tid til en snak og en kop kaffe, 
og hvis Gerd havde observeret noget, 
som hun mente krævede opmærk-

somhed, så fik vi en snak om det. 

Gerd var meget afholdt af alle ansat-
te, og igennem årene blev det en fast 
tradition, at alle ansatte og Gerd 

mødtes ved juletid til et glas glögg og 
et par æbleskiver, og ved nytårstid 
ønskede vi hinanden et godt nytår 

med et glas og et stykke kransekage. 
Ved disse højtidsarrangementer blev 
det også en tradition, at Gerd holdt 
en lille tale for de ansatte – sidste 

gang var ved årsskiftet 2016/17. På 
dette tidspunkt var Gerds sygdom 
begyndt at tage til, og vi havde en 
fornemmelse af, at det kunne være 

sidste gang, vi sammen fik ønsket 
hinanden godt nytår. Det blev en helt 
speciel tale og en helt speciel stem-

ning, men Gerd klarede det på sin 
helt egen måde. 

Vi vil altid huske Gerd for det menne-
ske hun var, og for den interesse og 

omsorg som hun udviste for de ansat-
te, og Gerd vil være savnet både fag-
ligt og personligt. 

Ejendomskontoret 

Stærke Gerd ville livet 

Gerd engagerede sig – lige fra hun i 
1978 flyttede hertil og i stadigt sti-
gende omfang – i Farum Midtpunkts 

beboerdemokrati. Hun var markant 
aktiv i klubber og udvalg, i husmøder 
og blokrådsmøder, og siden 1987 i 

boligselskabets bestyrelse – de sidste 
7 år som bestyrelsesformand. Gerd 
var ikke mindst primus motor i den 
store helhedsplan, som i hendes for-

mandstid i samarbejde med KAB og 
Furesø Kommune omdannede Farum 
Midtpunkt fra et kriseramt boligom-
råde til en attraktiv bydel – nu åbnet 

mod omverdenen og med ventelister 
til et langt mere varieret boligudbud 
end tidligere. 

Gerd nærede stor omtanke for Farum 
Midtpunkts beboerdemokrati. Hun 
deltog aktivt i bestyrelses- og ud-
valgsarbejde helt frem til februar i år. 

Senest sørgede hun for formandsskif-
tet i organisationsbestyrelsen. Planen 
var at træde ud af bestyrelsen ved 

førstkommende ordinære valg. 

Trods svigtende helbred insisterede 
Gerd på en aktiv livsførelse. Hun gik 
flere gange dagligt tur med sin hund, 

indtil alvorlig sygdom i 2016 tvang 
hende til at give den tilbage til den 
kennel, hvor hun havde købt den. Og 
i januar 2017 inviterede hun venner 

og familie til sin 70 års fødselsdag, 
som – naturligvis – blev afholdt i Fa-
rum Midtpunkts selskabslokaler. 

Typisk for Gerd var hendes interesse 
og omsorg for alle i hendes meget sto-
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re omgangskreds. Havde nogen en 
bekymring eller et problem, spurgte 
hun altid ind til, hvordan det gik, og 

gjorde hvad hun kunne for at hjælpe. 

I marts svigtede Gerds kræfter, og 
tirsdag den 21. blev hun flyttet fra 

lejligheden i Vestblok A til Svane-
punktets Rehabiliteringscenter her i 
bydelen Farum Midtpunkt, hvor hun 
omgivet af venner og familie tilbragte 

sine sidste dage og med sønnen Hen-
ning ved sin side sov ind sent natten 
til mandag. 

Gerd blev bisat fra Farum Kirke tirs-
dag den 4. april. Kirken var fyldt til 
bristepunktet, og der var blomster 

overalt. Familie og venner samledes 
efterfølgende i Farum Midtpunkts sel-
skabslokaler og tilbragte gode timer i 

mindet om Gerd. 

Gerd vil blive husket for sin utrætte-
lige indsats for Farum Midtpunkt og 
savnet af alle som kendte hende. 

Berit, 38 2.S 

 

Æret være Gerd Karlsens minde 
(Se også mindeord på KABs hjemmeside og på Furesø Avis’ hjemmeside)  
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
KANDIDATUR TIL EVENTUEL NY FØLGEGRUPPE 

Hvis blokrådssag 504.a ”Ændring af afregningsform for el” bliver vedtaget på 
blokrådsmødet den 4. maj, skal der nedsættes en følgegruppe, der sikrer formid-

ling af samt kontinuitet i det forestående projekt. 

TMU forslår en følgegruppe sammensat af repræsentanter med forskellige, be-
skrevne kompetencer (jf. BR-sag) – herunder en repræsentant fra Blokrådet med 

kompetence inden for beboerrelationer og evt. specialviden, der kan komme pro-
jektet til nytte. 

Hvis du mener at være den rette kandidat til følgegruppen, kan du – såfremt BR-
sagen vedtages – afgive dit kandidatur til det kommende nummer af Midtpunktet. 

Indlevering af kandidatur skal ske senest d. 15. maj kl. 18.00 til Sekretariatet – 
personligt, via mail eller i brevkassen. 

NYT MEDLEM TIL BR-FU 

Der er en ledig plads i BR-FU, da medlemmet fra Blok 25 desværre måtte afgive 
sin plads grundet personlige årsager. Medlemsperioden løber indtil ultimo febru-
ar 2018 og skal besættes snarest. 

Blok 24 har ikke mulighed for at stille med en repræsentant, hvorfor turen nu går 

videre til Blok 23, som har fået brev herom.  

 
Foto: Berit, 38 2.S – Grønne Plads stien, ved fodboldbanen 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i marts var på 2.361 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for marts var på 2.895 MWh 

Besparelsen var således på  534 MWh 

 
 
Det går fortsat godt! Situationen er 

som i sidste måned: Vi ligger fortsat 
og cirkulerer omkring vores budget. 

Forbruget i marts ligger denne gang 

18½ % under budgettet for måneden.  

Korrigerer vi for graddage, kommer vi 
tæt på: Forbruget ligger 2½ % under 
vores budget. 

Marts måned var med 357 graddage, 

hvor ”normalen” har 444. 

Ser vi på regnskabsåret som helhed – 
altså de første 10 måneder – ligger 

vores forbrug 11 % under fjernvar-
mebudgettet. 

Og sammenligner vi efter graddage-
korrigering, ligger besparelsen på 

godt 3 %.  
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Forbrug 2016 – 2017 

Forventet Aktuelt 2015-16 

Vurdering af seneste måned: 
Vi har sparet 18½ % fjernvarme 
i forhold til vores budget. 
Graddagekorrigerer vi, er  
besparelsen dog kun på 2½ %. 
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Pist – væk ærlighed! 
Af Niels, 112E 

At Husmøderne og Blokrådsmødet 
læser nedenstående uden at reagere 
undrer. Udmeldingerne fra bestyrel-

sen i FURBO og andre mindre udo-
kumenterede negative påstande bur-
de styrke nysgerrigheden. Det skete 
ikke, derfor må jeg fremlægge lidt do-

kumentation, der begrunder det rej-
ste spørgsmål. Det viste skema er et 
eksempel fra FM. 

”I regnskabet indgår indtægten Byg-
gesags honorar (Nybyggeri og Forbed-

ringsarbejder) som en udgift (konto 
512) og som en indtægt (konto 605 og 
606) med eksakt samme beløb, uden 

en eller anden form for administrati-
onsomkostning. Hvem er slut modta-
ger af disse honorarer?” 

Tilsendte oplysninger: 

Bestyrelseshonorar beregnes som et 
samlet honorar for hele sagen ud fra 
en vis promillesats af sagens anskaf-

felsessum – se nedenfor. 

 

 
 

Bestyrelsesudgifter er det lovfastsatte 
honorar til organisationsbestyrelses-
medlemmer, der deltager i byggesa-
ger. Det skal dog fortælles, at Furesø 

Boligselskab har vedtaget, at besty-
relseshonorar for byggesager skal de-
les ligeligt mellem alle beboervalgte, 

der deltager i følgegrupper. Du kan 
eventuelt få flere oplysninger om det-
te hos de beboervalgte. 

Jeg håber, det er svar på dine 

spørgsmål – ellers er du velkommen 
til at vende tilbage. (underskrift ude-
ladt) 

Kurt Rytter var ikke helt glad over de 

indhentede oplysninger og skrev ind-
ledningsvis: 

”Hej Niels 

Indledningsvis vil jeg spørge dig om, 
hvorvidt her er tale om en privat fore-
spørgsel eller om du har fået mandat 
af Blokrådet til at få belyst problem-

stillingen samt hvilken interesse du 
har i sagen.” 

Et honorar på kr. 4.372.843 har min 
interesse, men en redegørelse kræver 
opbakning fra Blokrådet. Kan vi nøjes 
med en vejledende afstemning? 

P.S. 
Efter sagsbehandlingen af BR-sag 
502.c og det overraskende voldsomme 

personangreb, indsendt af FURBOs 
bestyrelse, fremsendte jeg den 16/3 
2017 denne svarskrivelse til MP503, 
således at læserne kunne sammen-

holde de indeholdte fakta med refera-
tet på side 37 - 38. Optagelsen blev 
nægtet, med den begrundelse at det 
var et personangreb, forstået sådan 

at FURBO skulle have mulighed for at 
bringe et svar og begge indlæg derfor 
bringes i MP 504. Den mulighed gæl-

der åbenbart kun de ”rigtige”.  
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Svar til Niels 
Af Bladudvalget 

Bladudvalget skal hermed fastslå, at 
alle indlæg til »Midtpunktet« gennem-
læses for, om de indeholder kritik af, 

angreb på, insinuationer vedrørende 
andre. I så fald videresendes indlæg-
get til den/de berørte parter med op-

fordring til at svare i samme nummer 
af »Midtpunktet«. Kan dette ikke nås 
til det førstkommende nummer, ud-

sættes indlægget og det eventuelle 
svar til det følgende nummer af 
»Midtpunktet«. 

Indlæg afvises ikke – med mindre de 

ingen relevans har for Farum Midt-
punkt eller er uegnede til offentliggø-
relse (sådanne har vi hen over årene 

haft et par stykker af). Undtaget fra 
Farum Midtpunkt-relevansen har 
Bladudvalget i enkeltstående tilfælde 
bragt indlæg, som omhandlede per-

soner af generel interesse. 

At udelukkende indlæg fra Niels/ 
112E er blevet udsat, skyldes at disse 

er de eneste indlæg i de seneste man-
ge år, som kritiserer, angriber, insi-
nuerer andre personer eller instanser, 
samt at indlæggene hver gang modta-

ges så sent, at den angrebne part ik-
ke kan nå at replicere i det først-
kommende nummer af »Midtpunktet«. 

Ingen af de berørte parter har ved af-

leveringsfristen for »Midtpunktet« 504 
indsendt svar på Niels’ indlæg. 

I betragtning af Blokrådets sagsbe-

handling af og afstemning vedrørende 
BR-sag 502.c (4 stemte for, 19 stemte 
imod, 9 undlod at stemme) kan det 
undre, at Niels stadig ønsker, at 

»Midtpunktet« skal bruge spalteplads 
på denne sag.  

 

 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. marts 2017 

Døgnforbruget for hele Midtpunktet de 
seneste 3 måneder: 

Januar: 480 m3/døgn 
Februar: 482 m3/døgn 
Marts: 456 m3/døgn 

Lækagen på den underjordiske vandled-
ning imellem blok 12 og 13 blev stoppet 
den 08. marts. 
Det har sat sit tydelige spor på døgnfor-
bruget i marts måned. 

Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen 
alene af blokke, som ikke er berørt af 
PCB-renovering og plejecenterbyggeri, 
får vi ved sammenligning med tidligere 
perioder: 

Mar. 2017 i forhold til  
mar. 2016 – merforbrug: ca. 1 % 

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

Regnskabsåret 2016/17 
i forhold til referenceåret 
2006/07– besparelse:  ca. 19 % 

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

Da der skal udføres serviceeftersyn på alle maskiner i vaskeriet, er det lukket den 
10. maj (hele dagen) og den 11. maj (indtil kl. 17). 

Som en lille sidebemærkning kan det nævnes, at driften så småt har påbegyndt 
fremtidig renovering af vaskeriet. 

HÅNDVÆRKERE PÅ HØJTAGENE 

Fra april til juni vil der færdes håndværkere på højtagene i Farum Midtpunkt i 
forbindelse med rens af ventilationskanalerne. Håndværkerne er fra Ventilux og 
bærer alle ID-kort udstedt af Farum Midtpunkt.  

Se også opslag på opslagstavlerne herom. 

SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU DIN TERRASSE 

 Fliserne må fejes med kost og spules med haveslange. Du må aldrig højtryks-

spule terrassen, da underlaget ikke kan tåle det. 

 Algepletter på terrassen kan renses med ”Algefri N” fra Ecostyle, som er det 

eneste algemiddel, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Algepletterne forsvinder 
dog normalt af sig selv, når solen og varmen kommer. 

 Plankeværk, der adskiller terrasserne, kan behandles med transparent salt-

grøn træbeskyttelse, som du kan få på Ejendomskontoret. 

 Nye plantekasser skal stå på podiet med en afstand på 1 – 1½ cm mellem kas-

serne, så der kan cirkulere luft. Nye plantekasser skal ikke behandles med 

træbeskyttelse.  

 
Foto: Berit, 38 2.S – Gyvel i maj-sol 
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Furesø Boligselskab 

inviterer til pensionistskovtur 
fredag den 19.5.2017 kl. 0800 
med hjemkomst ca. kl. 1700 

 

Busserne går fra 
Nordvænget II – Ryttergårdsvej 60 – kl. 0800 

FM – stoppestedet på Frederiksborgvej – kl. 0810 

Tilmelding til pensionistskovturen kan ske hos: 
Vængerne – på tlf.: 4495 0673 kl. 0800-0900 
FM, Ejendomskontoret – på tlf.: 4434 0910 

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 4.5.2017 

På boligselskabets vegne 
Anette Ågård Nielsen 

Vel mødt!!! 

NB! Pensionistskovturen er kun for beboerne i Furesø Boligselskab. 
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Suppleringsvalg til Furesø Boligselskabs bestyrelse 
Af Blokrådssekretariatet 

Da Gerd Karlsen efter længere tids 
sygdom sov ind i slutningen af marts, 
skal Blokrådet indstille en kandidat 

fra Farum Midtpunkt til repræsen-
tantskabet, som skal sidde i Furesø 
Boligselskabs bestyrelse for resten af 
perioden, hvilket vil sige indtil no-

vember 2017. 

Hvis du ønsker at stille op, skal du 
afgive kandidatur i en blokrådssag, 

som afleveres til Blokrådssekretaria-
tet senest mandag d. 15. maj 2017, 
kl.18. 

Furesø Boligselskab ejer Farum 
Midtpunkt, Nordvænget, Sportsvæn-
get, Vuggestuen Nordvænget samt 
Plejecentrene Svanepunktet i Furesø 

kommune og Skovvang i Allerød 
kommune. 

Furesø Boligselskab administreres af 
KAB. 

Furesø Boligselskab er en almen bo-
ligorganisation, der er selvstyrende og 

selvejende. 

Furesø Boligselskabs bestyrelse har 
syv medlemmer, som alle vælges af 

beboerne i Furesø Boligselskabs be-
byggelser. Af disse udpeger Blokrådet 
i Farum Midtpunkt de fire medlem-
mer. De tre øvrige medlemmer forplig-

ter sig til at følge Blokrådets indstil-
linger til bestyrelsen – men det gælder 
selvfølgelig også omvendt: De mindre 

bebyggelser har fuldt selvstyre. 

Arbejdet i Furesø Boligselskabs be-
styrelse kan være ret omfattende. 
Foruden selve bestyrelsesmøderne er 

der deltagelse i blokrådsmøder, ud-
valgs- og arbejdsgrupper, så man hele 
tiden er opdateret med Blokrådets 
arbejde og holdninger. 

Bemærk! 
Ved valget forpligter man sig til at ar-
bejde efter beboernes og Blokrådets 

afgørelser.  

 
Foto: Berit, 38 2.S – Rhododendronhaven ved Grønne Plads 
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BØRNENES DAG 

I 

FARUM MIDTPUNKT 

 
Lørdag d. 27. maj 2017 

kl. 11 – 14 

 
er der fest for alle børn 

i Farum Midtpunkt 

 på Aktivitetspladsen 

 

Dagen byder på underholdning, 

forskellige lækkerier 

og en hel masse sjov og ballade. 

 

Der vil også være børneloppemarked, 

så hvis du har noget gammelt legetøj, 

så tag det med og find et lille bord 

eller et tæppe, hvor du kan lave 

din helt egen bod. 

Opstilling af boder kan ske fra kl. 10. 

 

Vi ses – bedste hilsner 

Børne- og Ungdomsudvalget 
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BR-sag 504.a:  

Ændring af afregningsform for el 

Forslagsstiller: Teknik/Miljø Udvalget 

Optakt 

For at gennemføre et solcelleanlæg i 
Farum Midtpunkt på rentabelt vis er 
det nødvendigt, at lejligheder indgår 
som aftagere af den producerede el i 

solpanelerne. 

Og for at det kan lade sig gøre, vil det 
være nødvendigt at ændre afregnings-
form for el i lejligheder til at foregå 

efter samme princip, som vi i dag 
kender det for afregning af vand og 
varme – altså, at vi i Midtpunktet selv 

står for fordeling af regningen for el i 

stedet for som i dag, hvor den enkelte 
beboer selv afregner med Dong eller 
andet tilsvarende forsyningsselskab.  

For at modne sagen har der været 
debat om emnet på et par blokråds-
møder her i år – BR-mødet i januar og 
senest på mødet i april. 

Vil man læse op på sagen, må man 
derfor finde beboerbladene MP 500 og 
MP 503 frem, da disse indeholder op-
læg til de to møder. Endvidere kan 

man læse referater af debatterne i MP 
501 og det MP 504, du sidder med i 
hånden.  

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-bimålere  
(1.543 målere á kr. 280,-) (målere skal ikke verificeres de første  
10 år, hvorfor der kun hensættes 25 % årligt 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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Herefter er vi nået til beslutningen om 

at sætte projektet i gang – selve 
blokrådssagen. Og med det lange til-
løb, vi har haft med oplæg i beboer-

blade og udveksling af synspunkter 
på BR-møder, beskrives sagen her 
derfor kun ganske kort. 

Highlights 

 Afregning af el i lejligheder i eget 
regi, som kendes for vand og var-

me, er en forudsætning for et ren-
tabelt solcelleanlæg. 

 Lejligheder i Blok 12 og 13 afreg-

ner allerede efter dette princip. 

 Ændring af afregning er i sig selv 

en god idé – også selv om der vil gå 
lang tid før, vi kan komme i gang 

med solcelleanlæg. Eller i yderste 
konsekvens, at solcelleprojektet 
slet ikke bliver til noget. 

 Projektet med ændring af afreg-

ningsform har en simpel tilbagebe-

talingstid på 7,3 år. 

 Vi kan finansiere projektet på me-

get favorable vilkår ved egenfinan-
siering – vi låner simpelt hen pen-
gene af os selv. 

 Ved at ændre afregningsform und-

går vi, at skulle betale for nye må-
lere, som Dong planlægger at ud-

skifte til inden for få år. 

 Ved at ændre afregningsform kan 

vi købe el til lejligheder efter stor-
tarif, som er billigere end den tarif, 
vi hver især betaler i dag. 

 Ændring af afregningsform for el i 
lejligheder vil fra dag ét give over-

skud. 

 Efter 10 år vil overskuddet stige. 

 Sidst men ikke mindst skal vi ikke 
glemme, at forsyningsselskaber er 

aktieselskaber, der skal generere 
overskud til deres aktionærer.  

Økonomi 

Se faktaboksene. 

Følgegruppe 

En følgegruppe skal være det organi-

satoriske virkemiddel, der bedst mu-
ligt sikrer formidling og kontinuitet 
fra opgavens idé og fødsel i TMU til 
gennemførelse i projektlederens regi, 

herunder at opgaven løses inden for 
rammer besluttet af blokrådet, og at 
opgaven fuldt ud kommer til at leve 
op til formålet. 

Derfor foreslår TMU vejledende en 
følgegruppe sammensat af: 
- Repræsentant fra KAB med refe-

rence til forretningsføreren og med 
kompetence inden for økonomi-
overvågning 

- Repræsentant fra TMU med kom-

petence inden for projektstyring og 
kvalitetssikring 

- Repræsentant fra ejendomskonto-
ret med kompetence inden for 

ejendomsdrift 
- Repræsentant fra blokrådet med 

kompetence inden for beboerrela-

tioner og evt. specialviden der kan 
komme projektet til nytte 

- Repræsentant fra det rådgivende 
firma der forstår projekteringen 

Projektlederen virker som sekretær 
for følgegruppen. 

Forslag 

På den baggrund foreslår TMU: 

- At der nedsættes en følgegruppe 
- At projektering med ændring af 

afregningsform af el i lejligheder 

sættes i gang 
- At der indhentes tilbud på nød-

vendige installationsarbejder for at 
kunne gennemføre ændringen 
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- At installationsarbejderne sættes i 

gang under forudsætning af, at 
indkomne tilbud ikke ændrer væ-
sentligt ved de økonomiske forud-

sætninger for BR’s beslutnings-
grundlag 

Afstemningstema: 

Blokrådet følger TMU’s indstilling om, 

under de beskrevne forudsætninger, 
at igangsætte og gennemføre projek-
tet med ændring af afregningsform for 
el i lejligheder. 

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,- 
Årlig 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            1,08 % 

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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BR-sag 504.b:  

Indkøb til Bladudvalget 

Forslagsstiller: Bladudvalget 

Hvorfor skal vi  

have et beboerblad? 

Fordi Farum Midtpunkts beboerblad 
bruges til lovpligtig information til 
beboerne om deadlines, blokrådssa-

ger og referater. Derfor er det en cen-
tral brik i beboerdemokratiet. 

Gennem beboerbladet får vi oplysning 
om nye tiltag, om det samlede vand- 

og varmeforbrug samt udviklingen i 
de forskellige udvalg. Desuden offent-
liggøres læserbreve og artikler fra be-

boerne samt en række praktiske op-
lysninger. 

Således er beboerbladet en essentiel 
og lovopfyldende del af beboerdemo-

kratiet. Derfor skal vi have en vis sik-
kerhed, både for produktion og for 
arkivfunktion. Samtidig skal Blok-
rådssekretær og andre kunne indgå 

som en aktiv del af processen. Det 
skal være nemt at indsætte andre 
formater i bladet. Sidst, men ikke 

mindst, er det et varmt ønske fra BR-
FU, at bladet opdateres, og at sikker-
heden øges. 

Hvad er problemet? 

Lige nu produceres bladet ved hjælp 
af en sær-udviklet Word-skabelon, 
som kun dele af Bladudvalget fuldt 
betjener. Word er udviklet til tekstbe-

handling og efterfølgende tilpasset 
brugen af grafik. Det giver en række 
udfordringer, når man modtager filer 

af forskellig karakter, bl.a. Adobe 
standarder som primært bruges til 
grafisk arbejde, hvilket gør det tunge-
re end nødvendigt at arbejde med. 

Det er uholdbart at fortsætte i en 

”Word-verden” i den digitale verden, 
som vi er og bliver ved med at gå i 
retning af. Det er heller ikke hen-

sigtsmæssigt ved systemnedbrud og 
evt. sygdom. 

Hvad gør vi ved det? 

Bladudvalget foreslår, at der købes 4 

laptops og tilhørende licens til langt 
mere egnet software. Ligeledes fore-
slår udvalget, at der tilkøbes en Drop-
box, der er et fælles online-arkiv. Det 

vil lette adgangen til arkivet for alle 
udvalgsmedlemmer. 

Bladet tænkes i fremtiden produceret 

i InDesign, da dette program har nog-
le fordele i forhold til grafik og layout, 
og er et værktøj, som mange vil kun-
ne tilgå. 

Vi ønsker at følge udviklingen og for-
ny os, så vi sikrer, at folk har lyst til 
at deltage i arbejdet og har de for-
nødne redskaber til rådighed. 

Som en konsekvens af den drøftelse 
af blokrådssagen der fandt sted i ja-
nuar, hvor det nærmest delte delta-

gerne i 2, har bladudvalget valgt den 
pragmatiske løsning, at man køber 2 
af hver type. På denne måde tilgode-
ses begge ”religioner/lejre”. 

Bladudvalget foreslår, at der købes 2 
Mac-books og 2 Windows-laptops og 
licens abonnementer til Adobes InDe-
sign. Det er de foretrukne produkter 

hos professionelle i den kreative 
branche.  Løbende opdatering er med 
i prisen. 

Hvad koster det? 

Økonomisk set giver forslaget ingen 
huslejekonsekvenser i indeværende 
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regnskabsår. Med skift af trykkeri 

forventes en besparelse på ca. 
95.000,- kr. i 2016-17. Af de sparede 
penge vil bladudvalget gerne bruge 

ca. 71.000,- kr. på de foreslåede ind-
køb. Der er altså tale om, at bladud-
valget vil komme ud af 2016-17 med 
4 Laptops, licens til InDesign, Drop-

box, Office-pakker, forsikring og ser-
vice og en forventet besparelse på ca. 
kr. 24.000,-. 

 
Uddannelse af udvalgets medlemmer 
i InDesign (kr. 26.500,- inkl. moms 
for et 2-dages firmakursus i Service-

centralen med op til 5 deltagere) sker 
via uudnyttede midler på uddannel-
seskontoen. 

I kommende budgetter skal der af-

sættes midler til abonnementer (kr. 
9.000,-) sammen med trykkeriudgif-
ten. 

Efteruddannelse og evt. uddannelse 
af nye i bladudvalget vil indgå i bud-
gettet for uddannelse af beboerdemo-
krater som hidtil. 

Afstemningstema: 

Der indkøbes laptops, licenser, sup-
port, forsikringer og lagerplads som 
angivet i ovenstående sagsbeskrivelse 
og i faktaboksen, til en pris af ca. kr. 

71.380,- samt en fremtidig årlig 
driftsudgift på ca. kr. 9.000,-. 

 

 
Foto: Hans, 38, 2.R – Forår – april 2009 

INDKØB TIL BLADUDVALGET – FAKTABOKS 

Indkøb Stykpris I alt i 2016-17 Årlig fornyelse 

2 Macbook 14.795,- kr. 29.590,- kr.  

Office-pakke 5 brugere 749.- kr. 749,- kr. 749,- kr. 

3-årig Apple-care service 2.699,- kr. 5.398,- kr.  

2 Lenovo Ideapad 700 8.999,- kr. 17.998,- kr.  

Office-pakke 5 brugere 599,- kr. 599,- kr. 599,- kr. 

3-årig forsikring 2.019,- kr. 4.038,- kr.  

Support 2.699,- kr. 5.398,- kr.  

4 InDesign abonnement 1.680,- kr. 6.720,- kr. 6.720,- kr. 

Business Dropbox 10€/md 890,- kr. 890,- kr. 890,- kr. 

I alt  71.380,- kr. 8.958,- kr. 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 503 4. APRIL 2017 
 

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

3. Godkendelse af referat fra marts 2017 (Godk. m/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Nyt fra Ejendomskontoret 
c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg 
d. Nyt fra andre udvalg 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Kig Ind (Trukket) 
b. Lokalefordeling mellem  

Seniorklubben og Nørklerne (25/0/0) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Tove 201G 
 Else-Marie 202B 

 Mehmet 204B 
 Martha 205B 
11 Steffen 31C 

 Kirsten 34F 
12  

og 13 

Morten 38 2.S 

Berit 38 2.S 
14 Hanni 55E 
15 Per 70E 

16 Erik 80F 
 Lis 80F 
21 Niels 112E 

Blok Navn Adresse 
22 Elke 118E 
24 Thomas 143F 

31 Anne-Charlotte 239A 
32 Leif  242B 
33 Vibeke 260A 

 Anita 259F 
36 Michael 294D 

41 Bo 401A 
 Merete 401A 
42 Niels 414F 

 Lars 419E 
43 Henrik 428D 
   

Gæster: Ole Andersen, konsulent for TMU 

Uden stemmeret: Bettina, KAB 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Hanni/BR-FU byder velkommen og 

meddeler Blokrådet, at Gerd Karl-
sen/tidligere formand for FURBO ef-
ter længere tids sygdom er sovet ind 
natten til d. 27. marts. 

 Gerd har haft en enorm betydning 
for Farum Midtpunkt og har haft 
kontakt til et stort antal beboere. 

Æret være Gerds minde! 

Henrik/BR-FU godkendes som diri-

gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 
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3. Godkendelse af  
referat fra marts 2017 

Referatet godkendes med bemærk-

ninger: 

Niels/Blok 21 fortæller, at husmødet 
var meget begejstret for referatets ty-

delighed – man kunne få en forståelse 
af mødet på trods af, at man ikke 
havde været til stede. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ændring af afregningsform  

for el i lejlighederne 

Ole/TMU præsenterer oplægget, som 
skal ses i forlængelse af den debat, 
der var på BR-mødet i januar. Af 

nærværende oplæg fremgår de øko-
nomiske forhold, der gør sig gældende 
ved et eventuelt nyt tiltag. 
 Ole tager udgangspunkt i de 3 fak-

tabokse (jf. »Midtpunktet« 503). 
 Han forklarer, at en grundlæggende 
betingelse for at kunne regne på øko-
nomien er, at man ved, hvor meget el 

hver enkelt lejlighed bruger i Farum 
Midtpunkt. Disse oplysninger findes 
dog kun hos den enkelte forbruger, 

og det er derfor erfaringstal fra Ener-
gistyrelsen, som danner grundlag for 
beregningerne. Erfaringstallene in-
kluderer faktorer som lejlighedens 

størrelse og antallet af beboere i den 
enkelte lejlighed, men man har for-
søgt at simplificere tallene. Med ud-
gangspunkt i dette skønnes det årlige 

el-forbrug til 1.800 kWh/bolig (angi-
velserne for de enkelte boliger findes i 
faktaboksen ”Fysiske størrelser og 

forbrug” i »Midtpunktet« 503 s.15). 
Ole forklarer dog, at selve el-forbruget 
kun har en marginal indflydelse på 
resultatet, da man med den foreslåe-

de ændring vil opnå stortariffordele. 

I faktaboksen ”Projektets rentabilitet” 
på side 17 i »Midtpunktet« 503 er ren-

tabiliteten beregnet ved brug af be-
grebet ”simpel tilbagebetalingstid” 
(læs om dette i debatoplægget). 

 Den samlede udgift er beregnet til 
9.230.000 kr., som tilbagebetales 
over 10 år. Den samlede årlige bespa-

relse vil være 1.269.000 kr. Denne 
opnås dels ved, at afgiften til Dong 
bortfalder, henlæggelser til verifice-
ring, vedligehold og skift nedsættes, 

udgift til planlagt målerskift foretaget 
af Dong bortfalder, samt at der opnås 
besparelse ved indkøb af el til storta-
rif. Dette giver en simpel tilbagebeta-

lingstid på 7,3 år, som vil være en 
attraktiv investering med det nuvæ-
rende renteniveau. 

Berit/38 2.S spørger, om nogle af de 
tal, der fremgår under besparelse, er 
engangsudgifter og dermed tal, der 

kun får indflydelse på regnskabet det 
første år. 

Ole/TMU svarer, at alle de anførte be-

løb under besparelse er penge, der 
spares hvert år i de næste 10 år. 
 Af den næste faktaboks bliver det 
tydeligt, hvad størrelsen på besparel-

serne er både i og efter de første 10 
år. 

Anne-Charlotte/239A undrer sig over, 

at Ole refererer til en periode på 10 
år, men at han under punktet ”be-
sparelse ved ikke at deltage i Radius/ 
Dongs planlagte målerskift” skriver 8 

år? 

Ole/TMU forklarer, at det skyldes, at 
det er nogle skøn, han har lavet. For 

at kunne regne med mere runde tal 
har han sat perioden til 8 år – det har 
ikke den store betydning i det store 
regnskab – hvilket er Anne-Charlotte 

dog ikke enig i. 

Lis/80F spørger, hvordan projektet 
skal finansieres? 
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Ole/TMU svarer, at Farum Midtpunkt 
låner pengene af sig selv. Derfor ses 

der bort fra renter i regnestykket. 

I den tredje og sidste faktaboks ”Øko-
nomisk konsekvens pr. lejlighed” (jf. 
»Midtpunktet« 503 s. 19) er besparel-

sen for hhv. en stor og en lille lejlig-
hed skitseret. Af disse tal kan man 
se, at antallet af brugte kWh ikke har 
den store indflydelse på det samlede 

beløb. 
 Projektet medfører også en husleje-
stigning på 1,08 %, svarende til hhv. 

1.167 kr. årligt for en stor lejlighed og 
661 kr. årligt for en lille lejlighed (se 
kvadratmeterangivelser i oplægget). 
 Når man betragter tallene totaløko-

nomisk (det samlede resultat) viser 
de, at man i en stor lejlighed opnår 
en besparelse på 118 kr. om året og i 
en lille lejlighed opnår en besparelse 

på 569 kr. om året i de første 10 år. 
Efter de første 10 år stiger disse be-
sparelser til 560 kr. årligt for en stor 

lejlighed og 814 kr. årligt for en lille 
lejlighed.  
 De små lejligheder opnår den stør-
ste besparelse, fordi den største be-

sparelse ligger ved bortfald af den fa-
ste målerafgift. 

Charlotte/239A ser umiddelbart in-

gen nedgang i huslejen ud fra talle-
ne? 

Ole/TMU forklarer tallene igen (jf. 

ovenfor). 

Berit/38 2.S spørger, om Ole kan give 
et bud på, hvor meget indkøbt el, FM 
vil kunne spare på sigt ved at få etab-

leret solcelleanlæg? 

Ole/TMU svarer, at der af de første 
beregninger fremgår en besparelse. 

Han understreger, at projektet om 
solceller kun sættes i gang, hvis det 
vil medføre en besparelse. Det forven-
tes dog ikke, at besparelsen bliver 

høj, men det er også vigtigt at have 
bidraget til en mere grøn profil i Fa-
rum Midtpunkt for øje. 

Erik/80F betragter det som to regnin-
ger, der bliver lagt sammen hver må-
ned, og som så giver en samlet bespa-

relse. Efter 10 år stiger besparelsen 
pga. ændring i afskrivninger på lån. 

Ole/TMU siger, at det netop er det, 

han refererer til i sit oplæg ved at si-
ge, at man skal betragte projektet to-
taløkonomisk. 

ENERGIHJØRNET 

Det er nu, du skal være  
opmærksom på åbne  
vinduer og terrassedøre! 

Solen får mere og mere magt. Masser af 
sol ind af vinduerne får indetemperaturen 
til at stige. Måske endda så meget, at vi 
bliver fristet til at åbne vinduer og terras-
sedør. 

Det er så liiige her, vi skal passe på! 

For selv om solen skinner, og det er ret 
varmt inde, kan det sagtens være koldt 
ude. Ja, det behøver ikke engang at væ-
re særligt koldt – for er temperaturen 
under 20 Co, vil udeluften få termostat-
ventilerne til at åbne for varmen på radia-
torer og konvektorer. 

Og det var jo ikke lige det, der var me-
ningen!   

Uhensigtsmæssigt – og dyrt! 

Så husk at skrue ned, før du åbner døre 
og vinduer. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Elke/118E synes, projektet giver me-
ning – solcellerne taget i betragtning. 

Hun vil dog gerne vide mere om per-
spektivet ved projektet – regner man 
med, det bliver effektueret? 

Ole/TMU fortæller om paradokset i, at 

der fra regeringens side er et ønske 
om etablering af solceller, men samti-
dig er der en regel om, at Farum 

Midtpunkt skal have 26 målere leve-
ret af Dong. Der er nedsat en ar-
bejdsgruppe, der arbejder på at få til-
ladelse til, at disse 26 målere lægges 

sammen til én måler, men det er 
denne problemstilling, der hindrer 
solcelleprojektet på nuværende tids-

punkt. 

Henrik/Blok 43 spørger, om der er 
nogle risici ved projektet? Dette er 
vigtigt, da besparelsen ikke er stor. 

Ole/TMU mener, at de har gjort deres 
skøn med forsigtighed, så det burde 
falde ud positivt. Når det er sagt, så 

er der skøn i beregningerne, der er 
svære at spå om – de er dog lavet af 
rådgiveren på projektet. 

Per/70E er nervøs for en evt. usik-

kerhed i forbindelse med afgifter til 
Dong – hvad kan de finde på? 

Ole/TMU svarer, at jo mere man frigør 

sig fra Dong (jf. selve projektet), des 
mere sparer man også. 

Anne-Charlotte/239A spørger, om der 

er mulighed for at få en bedre pris på 
el? 

Ole/TMU svarer, at det ikke er under-

søgt, men at el-selskaberne hovedsa-
geligt konkurrerer på afgifter, hvorfor 
der ikke er store besparelser at hente 
på selve el-prisen. 

 Han understreger, at det er en de-
bat, så der skal ikke tages nogen be-
slutning i dag. 

Anne-Charlotte/239A mener, at en 
anden god ting ved projektet er, at 

udgifterne kører over huslejen. Dette 
kan have betydning for beboere, der 
har svært ved at få betalt deres reg-
ninger til tiden.  

Berit/38 2.S synes, at udgiften til 
KAB for administration er meget høj. 
Det handler vel blot om at sende nog-

le regnskaber ud en gang om året. 

Ole/TMU henviser til størrelsen af 
administrationsgebyret som en liste-

pris ved KAB. 

Jørgen/410F ser det lidt som et 0-
projekt, og at der derfor ikke skal me-
get til at vælte det. Han spørger, hvor 

beløbet på de 9 millioner som an-
lægsprojekt kommer fra, hvortil Ole 
svarer, at de er sat af rådgiver. 

 Jørgen er også inde på eventuelle 
risici ved projektet. Som han ser det, 
så er det på nuværende tidspunkt 
Dongs problem, hvis målerene er de-

fekte – dette kommer med projektet til 
at være Farum Midtpunkts eget pro-
blem.  

Henrik/dirigent takker for en god de-

bat. 

4.b Nyt fra Ejendomskontoret 

Paraboler 

Bettina/KAB fortæller, at driften har 
påbegyndt oprydning af ikke-god-
kendte opsatte paraboler og netop 

har udsendt en del breve til beboere 
herom. Der gælder nogle helt speciel-
le regler efter Ejendomskontorets an-
visning. Det er en stor og tidkræven-

de opgave – ved fysisk gennemgang i 
Farum Midtpunkt er der registreret 
158 ulovligt opsat paraboler. Hvis 
man har opsat paraboler ulovligt, er 

det beboeren selv, der hæfter for de 
skader, der er påført bebyggelsen. 
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Berit/38 2.S mener at huske en regel 
om, at paraboler, hvis de er synlige 

udefra, skal være malet i en bestemt 
farve – og det er der mange, som ikke 
er. Er dette også er en del af regelsæt-
tet? – Det bekræfter Bettina, at det er. 

Elke/118E vil gerne kunne se nogle 
tyske kanaler, som hun ikke kan se 
nu. Hun har forhørt sig på Ejen-

domskontoret og er blevet fortalt, at 
man skal søge om det, men at hun 
indtil reglerne kom, bare kunne sætte 
parabolen op, som hun ville. Hun 

turde dog ikke gøre det, og hun efter-
lyser nogle klare retningslinjer. 

Bettina/KAB er glad for, at Elke ikke 

har sat parabolen op. Elke burde ikke 
have fået et sådant svar, men det kan 
skyldes, at reglerne ikke har været 
opdateret – det er først sket i sidste 

uge. Hun understreger, at den rigtige 
vej at gå er at henvende sig på Ejen-
domskontoret. 

Vibeke/Blok 33 er en smule uforstå-
ende, da hun med sin standard ad-
gang kan se 4 tyske kanaler? 

Elke/118E forklarer, at det er nogle 

andre kanaler, hun efterlyser. 

Ventilationskanaler 

Bettina/KAB fortæller, at ventilati-

onskanalerne skal renses, og de før-
ste 14-dages varslinger er omdelt. Det 
er vigtigt, at håndværkerne får ad-

gang til boligerne – og hun opfordrer 
til, at det gode samarbejde mellem 
håndværkere og beboere, som tømre-
ren har rost for i forbindelse med 

montering af nøglerør (jf. »Midtpunk-
tet« 503), fortsætter. 

Bo/401A nævner, at der i forbindelse 

med nøglerør er en problematik, da 
forsikringen ikke dækker, hvis man 
selv har givet håndværkerne adgang 

til boligen. Selve nøglerøret er dog 
godkendt af forsikringen. 

Bettina/KAB er ikke klar over dette og 

vil undersøge det nærmere. 

Thomas/143F forklarer, at det er en-
treprenørens ansvar at have en for-

sikring, der dækker. De sager, hvor 
man gør brug af underleverandører, 
kan derfor være vanskelige. 

Per/70E efterlyser en beskrivelse af, 
hvordan nøglerøret virker. Han er be-
kymret, hvis den nøgle, håndværker-

ne får udleveret til nøglerør, gælder til 
samtlige nøglerør i Farum Midt-
punkt? 

Bo/401A forklarer, at man jo kun 

skal have en nøgle liggende i sit 
nøglerør, når man venter besøg af en 
håndværker eller lign.  

Per/70E mener ikke, at det giver ham 
svar på hans spørgsmål. Er der kun 
én nøgle til hele Farum Midtpunkt, og 
hvad sker der i tilfælde af, at den 

bortkommer? 

Bettina/KAB må være ham svar skyl-
dig, men siger, at Palle kan forklare 

det ved et kommende BR-møde. 

Belysning 

Bettina/KAB fortæller med reference 

til sidste BR-møde, at processen om-
kring udskiftning af lyskilder i bryst-
værnslamperne er godt i gang. De 
mangler nu kun at blive skiftet i både 

syd og nordgavle i Blok 15, 16, 25, 
26, 34, 36 og 46. Desuden mangler 
de at blive skiftet i Paltholmterras-
serne (sydgavle) og Birkhøjterrasserne 

(nordgavle). 
 For at forbedre refleksion af lyset, 
er der lavet et forsøg med hvid opma-

ling af betonen ved brystværnslam-
perne i Blok 12 (nord) og Blok 22 
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(syd). Bettina er spændt på tilbage-
meldingerne i forhold til dette. 

Per/70E fortæller, at udendørsbelys-

ning er tændt selv om dagen, hvortil 
Bettina svarer, at Ejendomskontoret 
følger op på sagen og ser, om der kan 

gøres noget ved det. 

Kirsten/34F oplyser, at nogle dage er 
lyset tændt, for at man kan tjekke, 

om alle pærer fungerer. 

Hærværk 

Orientering og efterfølgende debat fø-
res ikke til referat. 

E-sport (FIFA) 

Bettina/KAB oplyser, at der i samar-
bejde med FURBO, Furesø kommune, 

FCN, Himmelev Boldklub samt Bør-
ne- og Ungdomsudvalget afvikles 2 
aftener, hvor man kan spille FIFA og 
hygge sig med andre jævnaldrende. 

Projektet køres som et pilotprojekt og 
er for unge bosiddende i Furesø Bo-
ligselskab, og det afholdes i Service-

centralen om eftermiddagen. Datoer, 
tidspunkt, tilmelding mv. annonceres 
snarest. Driften er ved at undersøge 
forskellige muligheder for sponsorer. 

Per/70E spørger, hvad det er, og Bet-
tina forklarer, at det er et fodboldspil, 
der foregår elektronisk. 

Hårde hvidevarer 

Bettina/KAB har siden sidste BR-
møde undersøgt de problemer, der 
blev nævnt i forbindelse med beslag 

på nogle af køleskabene i Birkhøjter-
rasserne. Det viser sig, at der er pro-
duktionsfejl i 271 køle/fryseskabe. 

Driften er begyndt at kontakte de le-
jemål, der har fået monteret det på-
gældende køle-/fryseskab, og der er 
allerede kommet henvendelser fra be-

boere, der gerne vil have skiftet 
hængslerne. 

Berit/38 2.S spørger, hvem der beta-
ler for udbedring – det er jo en pro-

duktionsfejl. 

Bettina/KAB svarer, at da hængs-
lerne skal skiftes hurtigst muligt, på-
tager driften sig udgiften indtil videre. 

Den videre procedure klarer driften 
internt med leverandøren. 

Garagebure 

Bettina/KAB orienterer om gennem-
gang af garagebure. Blok 31 er færdig 
(1 bur er sendt til husorden-teamet). 

Blok 32 er igangsat. Der bliver frem-
sendt påmindelse til de berørte lejere. 

Beboervejledning – terrasser 

Maiken/kommunikationsmedarbejder 

oplyser, at den hidtidige folder om 
vedligeholdelse af terrasser er under 
revision. Den er lige ved at være fær-
dig, og når den ligger klar, bliver den 

husstandsomdelt til samtlige beboere. 

Per/70E orienterer om, at der på Fa-
cebook er godt gang i debatten vedr. 

rens af fliser på terrassen, og der bli-
ver rejst en række forslag. Hver gang 
han har spurgt på Ejendomskontoret, 
er svaret, at man ikke må højtryks-

spule – er det stadig gældende, eller 
hvad kan man rense med? Per efter-
lyser desuden svar på, hvornår bro-

churen kommer, da han gerne vil 
kunne indtage sin terrasse. 

Leif/242B fortæller, at der på Face-

book ligger noget om, hvordan man 
kan rengøre sine fliser. Leif nævner et 
par eksempler, der involverer brun 
sæbe og salt, hvortil Maiken kan op-

lyse, at der ikke står nævnt noget om 
dette i folderen. 

Erik/80F fortæller, at de i Boligudval-

get arbejder med den udvendige råde-
ret, og at de har diskuteret rens af 
fliser på terrasserne. Herunder har de 
diskuteret, om det skal være tilladt at 
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bruge en Nilfisk-renser (læs: ikke høj-
tryk), da denne er effektiv. De arbej-
der på sagen. 

Thomas/143F forklarer, at problem-
stillingen i forhold til højtryksrens er, 
at tagdugen under fliserne ikke kan 

tåle det. Da der ikke ligger sten eller 
sand, er der ikke noget, der beskytter 
tagdugen. 

Maiken/kommunikationsmedarbejder 

svarer Per, at hun har redigeret i fol-
deren, men da hun ikke har den fag-
lige ekspertise, skal den også lige 

rundt om andre folk, før den kan 
færdiggøres. 

Per/70E kommenterer, at det ikke gi-

ver ham et svar. 

Maiken/kommunikationsmedarbejder 
kan ikke give Per et eksakt svar, men 
kan sige, at det bliver indenfor nær-

meste fremtid. Hun opfordrer Per til, 
at han gør, som der står beskrevet i 
den gamle folder, da det stadig er det, 
der er gældende. 

Supplerende kan nævnes, at der 
kommer en vejledning til rengøring af 
terrasser i kommende nummer (læs: 

dette nummer) af Midtpunktet. 

Økonomisk rådgivning 

Der er kommet en ny folder om, at 
man som beboer kan modtage øko-

nomisk rådgivning hos KAB. Af folde-
ren fremgår, hvordan man får hjælp, 
og at man kan få hjælp til at få: 

 overblik over sin økonomi 

 overblik over eventuel gæld samt 

afvikling af denne 

 lagt et budget 

 undersøgt, om man er berettiget til 

ydelser, man ikke får 

 rådgivning om mulighed for flyt-

ning til bolig med billigere husleje 

 NemID, netbank og budgetkonto 

 Folderen vil være at finde i Service-
centralen, og den erstatter den tidli-
gere folder ”Gældsrådgivning ved køk-

kenbordet”. 

Thomas/FURBO forklarer, at det tid-
ligere har vist sig, at den hjælp, der 

tilbydes, har en positiv effekt på an-
tallet af udsættelser. 

4.c Nyt fra Blokrådets  
Forretningsudvalg 

Medlem til BR-FU fra Blok 23 
Da Blok 24 ikke kunne stille med et 
medlem til BR-FU, er Blok 23 blevet 

orienteret om, at turen er gået videre 
til dem. Funktionsperioden løber til 1. 
marts 2018. 

Henrik/BR-FU orienterer om, at der 

endnu ikke er kommet en tilbagemel-
ding fra blokken og konstaterer, at 
der ikke er nogen tilstede fra blokken. 

Kandidatur til  
Økonomiudvalget (ØU) 

Hvis man vil opstille som kandidat til 
Økonomiudvalget, skal man afgive sit 

kandidatur inden deadline for input 
til »Midtpunktet« 504. Deadline er 12. 

VARMEØKONOMI 

Status pr. 31. marts 2017 

Variabel fjernv. kr. 7.956.599,- 
Aconto rådighed kr. 10.817.810,- 
Overskud kr. 2.861.211,- 

Det milde vejr giver fortsat ”rygvind på 
cykelstierne”. 

– Og den afsmittende virkning, at prog-
nosen for året nu viser et overskud i 
varme aconto regnskabet på ca. kr. 3,1 
mio. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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april kl.18. Man kan sende det til 
blokraad@farum-midtpunkt.dk eller 
aflevere det i sekretariatet. 

Opstramning af procedure  
for udlevering af nøglebrikker 
Som følge af møde om tryghed i Fa-

rum Midtpunkt mellem driften og an-
dre interessenter er der udarbejdet et 
forslag til opstramning af procedure 
for udlevering af nøglebrikker. BR-FU 

støtter op om dette tiltag, hvor der 
differentieres imellem, hvornår nøgle-
brik er nødvendig i modsætning til, 
hvornår den er bekvemmelig. 

Informationsaften om brug af hjer-
testartere og hjertelungeredning 
Torsdag d. 20. april kl. 19-21 i Ser-

vicecentralen afholdes der informati-
onsaften om brugen af hjertestartere 
samt om hjertelungeredning. 
 Alle beboere er velkomne.  

Maiken/kommunikationsmedarbejder 
fortæller, at der kommer opslag op 
om dette. 

4.c Nyt fra andre udvalg 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er nogle, der har noget til dette 
punkt.  

5. Blokrådssager 

BR-sag 503.a: Kig Ind 

Henrik/dirigent oplyser, at forslags-

stiller ikke er til stede, og han forkla-
rer kort, at sagen handler om, hvor-
dan de genererede midler i Kig Ind 
skal konteres. 

Hans/Økonomiudvalget (ØU) fortæller, 
at den nye Genbrugsgruppe har øn-
sket at skifte navn. Derfor er det ikke 

sikkert, at den momsfritagelse, der 
burde ligge, er gældende – dette bør 
undersøges. Det har dog ikke været 
muligt for ØU at finde en konkret 

momsfritagelse – der er blot fundet 
nogle generelle betragtninger fra KAB. 

 Desuden mener ØU ikke, at det 
fremgår, hvem der kan stille forslag 
om, hvad pengene skal bruges på – er 

det Kig Ind eller Blokrådet? 

Maiken/Blokrådssekretær siger, at 
det af den tidligere BR-sag 501.b, 

som der refereres til i nærværende 
sag, fremgår, at det er Blokrådet, der 
skal beslutte, hvad pengene skal bru-
ges til inden for de rammer, der tyde-

liggøres i sagen. 

Niels/112E synes, det er vigtigt, at 
det fremgår, at beslutninger om, hvad 

pengene skal bruges til, går gennem 
Blokrådet, og Kirsten/Blok 11 tilslut-
ter sig dette. 

Lis/Kig Ind understreger vigtigheden 
af, at disse forhold bliver undersøgt, 
og trækker sagen på vegne af Kig Ind. 

Afstemning 
Sagen trukket. 

BR-sag 503.b: Lokalefordeling mel-

lem Seniorklubben og Nørklerne 

Henrik/BR-FU takker Seniorklubben 
og Nørklerne for et godt og konstruk-

tivt samarbejde i forbindelse med ud-
arbejdelse af sagen. 
 Henrik læser afstemningstemaet op 
og oplyser, at det samarbejdsudvalg, 

der refereres til i sagen, allerede eksi-
sterer. 

Lis/Nørklerne fortæller, at samarbej-

det mellem de to foreninger fungerer 
godt – Seniorklubben er samarbejds-
villige. 

Kirsten/34F tror, den problematik, 

der tidligere har været omkring sam-
arbejdet, beror på misforståelser. Alt 
tyder nu på et godt fremtidigt samar-

bejde.  

Henrik/dirigent går til afstemning. 
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Afstemning 

Sagen vedtages med 25 stemmer for, 
ingen stemmer imod og ingen blanke 
stemmer. 

6. Eventuelt 

Steffen/31C vil gerne høre, hvordan 
det forholder sig med adgang til blok-
kenes dispositionskonti. 

Thomas/Blok 24 svarer, at de i deres 
blok netop har fået adgang til konto-
en. Det har krævet, at de indsendte 
billedlegitimation til Anne Brønnum i 

KAB. 

Maiken/Blokrådssekretær spørger 
Thomas, om det er noget, Anne skal 

have af alle blokke, hvortil han sva-
rer, at Anne bad underskriftsberetti-
gede om at indsende det. 

Niels/414F fortæller også, at de i 

hans blok har fået adgang til deres 
penge, og at netbank og hævekort 
virker. 

Per/70E har fået en del forskellige 
svar fra Ejendomskontoret vedr. skift 
af liste på køkkenbordet, der trænger 

til maling. Det sidste svar var, at det 
skulle gå over vedligeholdelseskonto-
en, og at han skulle kontakte en ma-
ler. For et par år siden havde han 

samme problem, og der blev det lavet 
udenom vedligeholdelseskontoen in-
denfor et par dage. Derfor undrer han 

sig over, at det nu skal tages over 
vedligeholdelseskontoen. Hvorfor får 
Per så mange forskellige svar? 

Bo/Boligudvalget (BOU) svarer Per, at 

udvalget gerne vil se på hans liste – 
han kan bare kontakte dem. 

Lis/80F fortæller, at de har et pro-

blem med Flexbusserne (til Svane-
punktet), som bruger vendepladsen 
som parkeringsplads. Det er blevet 
påtalt overfor chaufførerne utallige 

gange, at de ikke må parkere der, 
hvortil svaret er, at de blot holder der. 
Men ifølge Lis holder de der helt op til 

en time af gangen. På skiltet ved ven-
depladsen, står der ikke, at det er 
forbudt at parkere, og i øvrigt kan 

man slet ikke se, hvad der står, da 
skiltet er beskidt. 

Elke/Blok 22 fortæller, at blokkens 
konto er lukket, og de ved ikke, hvor 

de skal henvende sig. For nytilflyttede 
er det utroligt vanskeligt at finde ud 
af, hvad man skal gøre, og hvem man 

skal kontakte. 

Maiken/blokrådssekretær orienterer 
om, at meldingen fra Anne Brønnum 

har været, at man kunne kontakte 
hende i den periode, hvor blokkene 
grundet bankskifte ikke havde ad-
gang til deres respektive konto. Hvis 

man kontakter sekretariatet kan man 
få oplyst mailadressen til Anne. 

Berit/38 2.S forklarer, at hvis en blok 

ikke har afleveret regnskaber, bliver 
kontoen lukket. Det kan være tilfæl-
det i Blok 22, hvorfor kontoen sikkert 
skal åbnes. Det er stadig Anne Brøn-

num, man skal kontakte. 

Thomas/FURBO oplyser, at organisa-
tionsbestyrelsen mangler et medlem, 

eftersom Gerd er afgået ved døden. 
Funktionsperioden kører indtil no-
vember, hvor pladsen er på valg igen. 

Henrik/dirigent takker for god ro og 

orden.  

 

 

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 

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 OPLYSNINGER 
 
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 19

00
 – 20

00
  

samt før blokrådsmødet 19
00

 – 19
30

  
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18

30
 

(se datoer i kalenderen s. 31) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Hanni 55E  14 
Anne-Charlotte 239A  31 
Leif 242B  32 
Henrik 428D  43 
Tove 431D  44 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
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 næ-
ste blok. 
 

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 

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

Personlige henvendelser: 
Mandag   14

00
 – 18

00
 

Telefoniske henvendelser: 
Tirsdag og torsdag 12

30
 – 13

30
 

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

”BLØDE GÅRDMÆND” 

Anita telefon: 2058 6048 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00
 

 
 

BOLIGNET 

Ved problemer kontakt 
Dansk Kabel TV  telefon: 6912 1212 
eller læs bloggen: 
  http://bolignet.farum-midtpunkt.dk 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 09
00

 – 18
00

 
Lørdag, søndag, helligdage: 10

00
 – 14

00
 

DAGINSTITUTIONER 

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

Furesø Kommunale Børnehave 
Nygårdterrasserne 209A tlf: 4495 3964 

Kærnehuset 
Paltholmterrasserne 6A tlf: 7235 8550 

EJENDOMSKONTOR 

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

Personlige henvendelser: 
Mandag og torsdag: 14

00
 – 18

00 

Tirsdag og fredag: 08
00

 – 10
00

 
Onsdag:   Lukket    
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Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  12

30
 – 13

30
 

Du kan altid indtale din besked på telefonsva-
reren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 

Kontakt via email kan forventes besvaret 
Mandag til torsdag 07

30
 – 14

30
 

Fredag   07
30

 – 13
00

 

FOREBYGGELSESKONSULENT 

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

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:   16

00
 – 18

00
 

Onsdag:   14
00

 – 18
00

 
Første lørdag i måneden: 12

00
 – 15

00
 

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 blokke 
- 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. 19

00
 

Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A 
 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontakt Jan Malmros telefon 2891 1184 

Nørklerne 
Nygårdterrasserne 215A 
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. 13

00
 samt 

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14
00

 
Formand: 
Torben Saunte Schjerning telefon 2612 6350 

Tyrkisk Forening 
Nygårdterrasserne 207A 
Formand: Abidin Amik telefon: 2628 4458 

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 09

00
 – 19

00
 

Lørdag:   09
00

 – 18
00

 
Søn- og helligdage: 10

00
 – 18

00
 

Udbringning 25,- kr.  
Ring onsdag eller fredag  
kl. 10

00
 – 12

00
 og få varerne  

bragt om eftermiddagen.  
Dankort-automat. Lynlotto og tips.  
Købmand: Seref Baran 

PRAKTISKE TIPS 

Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pul-
terrummene. Strømmen går over fællesmåler 
og afbrydes med tilfældige mellemrum. 

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

Der må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer 
i parkeringsarealerne. 

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

Alle elevatorer i vestblokkene aktiveres med 
nøglebrikken til egen blok. 

Tilladelse til opsætning af parabol fås hos 
driftschefen i KAB. 

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

RADIO/TV & TELEFONI 

Dansk Kabel TV telefon: 6912 1212 
YouSee  telefon: 8080 4040 
  www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: 
Oprettelse, pakkeskift  
eller flytning 315,- kr. 

Grundpakke:  121,60 kr./md 
Mellempakke, evt. Bland-selv: 317,43 kr./md 
Fuldpakke, evt. Bland-selv: 431,34 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV 
Oprettelse og portering  
af telefonnummer: gratis 
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere infor-
mation og priser. 

YouSee Plus 
kræver minimum 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. + depositum 500 kr. 
(inklusiv almindelig rengøring). 

Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 kr. 
(inklusiv almindelig rengøring). 

SSG DØGNVAGT 

Vagttelefon ved vand-
skade, skade efter 
brand, elevatorstop, manglende vand eller 
varme og lignende katastrofer: 
   Telefon: 7020 8126 

Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået 
skade, som ikke kan vente til ejendomskonto-
rets åbningstid. 
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SPISEHUSET 

Nygårdterrasserne 201A 
Telefon:  4495 7022 

Åbningstider: 
Mandag – torsdag 12

00
 – 23

00
 

Fredag og lørdag 12
00

 – 02
00

 
Søndag   12

00
 – 21

00
 

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

TANDLÆGE 

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

UNGDOMMENS 
UDDANNELSESVEJLEDNING 

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

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23A 
Åbent alle ugens dage 07

00
 – 23

00
 

Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 504 OG 505 

MP 504 husstandsomdeles 27.04.17 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

15.05.17 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 505, der udkommer 30.05.17. 

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 MAJ 2017 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2.    

3. BUU  SC 

4. BR-møde 19:30 SC 

5.    

6.    

7.    

8. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

9. TMU 16:30 SC 

10. Vaskeriet lukket Hele dagen  

11. Vaskeriet lukket Indtil 17:00  

12.    

13.    

14.    

15. 
FIFA 10 – 13 år 

Frist for MP 505 

16:30 – 20:30 

18:00 

SC 

SC 

16. BU 18:30 SC 

17.    

18.    

19. Pensionistskovtur 08:10 – 17:00 Ude 

20.    

21.    

22. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

23.    

24.    

25.    

26.    

27. Børnenes Dag 11:00 – 14:00 Akti. 

28.    

29. FIFA 14 – 18 år 16:30 – 20:30 SC 

30. MP 505 Husstandsomdeles 

31.    


