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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 508 

til blokrådsmødet torsdag den 5. oktober 2017 kl. 19:30 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referater 
 a. fra 15. august 2017 

 b. fra 5. september 2017 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 

 b. Nyt fra Ejendomskontoret 
 c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg 
 d. Nyt fra andre udvalg 
 e. Debat: Tryghedsfremmende foranstaltninger (s. 16) 

 f. Debat: ”Et sted at være”  (s. 18) 
5. Blokrådssager 
 Ingen blokrådssager til beslutning 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 508 

 Side Indhold 

 3 Kom og gi' dit besyv med 

 4 Større og mindre nyheder, obs'er, frem- og efterlysninger 
 6 Mindeord om katteprojektets ophavskvinde 
 7 Jamen selvfølgelig bli'r der vælgermøde! Hold øje med opslagstavlerne 
 8 Om FURBOs organisering 

 9 Om FURBOs opgaver 
 10 Nye tider – vand & varme – parkering – risikovurdering 
 11 Ikke de store besparelser i den kølige, nordiske sommer 
 12 Spørgsmål fra Niels til Blokrådets Forretningsudvalg 

 13 Svar til Niels fra Blokrådets Forretningsudvalg 
 13 OBS! NYE ÅBNINGSTIDER – (klip ud og hæng op) 
 14 Der er registreret 250 hunde og 181 katte 

 15 Strukturudvalget vil ha' husmødeparagraffer 
 16 Debatpunkter 
 20 Referat af blokrådsmødet 15. august 2017 (genoptryk) 
 31 Referat af blokrådsmødet 5. september 2017 

 44 Praktiske oplysninger 
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ÅBEN DØR 
D. 28. SEPTEMBER 

KL. 17 -19 
I SERVICECENTRALEN 

Stil spørgsmål, og kom med gode idéer, 
så vi sammen kan bygge videre på et Farum Midtpunkt, 

hvor der er trygt og plads til alle. 

Mød op, når det passer dig i ovenstående tidsrum, 
og få en snak med: 

Nordsjællands Politi 
Forebyggelseskonsulenten 

SSP i Furesø kommune 
Furesø kommunes Ungeafdeling 

Blokrådet 

Arrangementet afholdes sidste torsdag i hver måned 
indtil udgangen af året – samme tidsrum samme sted 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
KANDIDATER TIL FURESØ BOLIGSELSKABS BESTYRELSE 

Hvis du ønsker at stille op til Furesø Boligselskabs bestyrelse, skal du (eller dine 
stillere) afgive dit kandidatur til Bladudvalget eller i Blokrådssekretariatet senest 

mandag d. 16. oktober kl.18 

Du kan læse mere om, hvad en post som bestyrelsesmedlem indebærer i artikler-
ne på side 8 og 9. 

Der er to medlemmer på valg, og valg afholdes på Blokrådsmødet i november. 

ÅBEN DØR 

Første Åben Dør var en succes. Nu er det tid til anden omgang. Kom og gå i dia-
log med politi, kommune, forebyggelseskonsulent og boligselskab 

torsdag den 28. september mellem kl. 17 og 19 i Servicecentralen 

Du kan komme forbi, når det passer dig i ovennævnte tidsrum, og slutte dig til 

dialoggrupperne med de forskellige repræsenterede.  

Psst! Dato for tredje Åben Dør er den 26. oktober – samme tid samme sted. 

BUDGETMØDE I JANUAR 

Husk at komme til møde om driftsbudgettet 2018 - 2019. Datoen er endnu ikke 

sat, men mødet afholdes som sædvanligt på et tidspunkt i første halvdel af janu-
ar. Nærmere oplysninger i næste nummer af »Midtpunktet«. 

TJEK DINE HJULBOLTE 

Set i lyset af den offentlige debat om uheld forårsaget af løse hjulbolte, opfordrer 

BR-FU alle til at tjekke deres biler for dette. Bemærk at man kan se med det blot-
te øje om en hjulbolt er løsnet – det kræver kun, at man tager fat om hjulet og 
rykker i det. Du kan se, hvordan det gøres ved at google det eller gå ind på dette 

link: http://www.dr.dk/nyheder/indland/guide-saadan-tjekker-du-din-bil-loese-
hjulbolte 

ALLE UDGAVER AF »MIDTPUNKTET« ER TILGÆNGELIGE FOR DIG 

Hvis du leder efter beslutninger truffet ved blokrådsmøder eller anden informati-

on, som du tænker kan være tilgængelig i et nummer af »Midtpunktet«, så står 
alle numre af bladet i depotet i Servicecentralen. 

Du kan altid få adgang til depotet i Ejendomskontorets åbningstid. 

MØDE I KUNSTUDVALGET 

Kunstudvalget (KU) afholder deres næste møde 

d.10. oktober 2017, kl. 19 i Servicecentralen 
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TIP POLITIET VIA APP 

Med din mobiltelefon ved hånden kan du via app’en ”Politi” tippe politiet om alt – 
fra spirituskørsel til narkohandel. Du kan også søge på konkrete stelnumre for at 

se om cykler er meldt stjålet. Grib mobilen – scan den kode nedenfor, som passer 
til din mobil, og så er app’en klar til brug. 
 
Hent app (IOS) 

 

Hent app (Google Play) 

  

Du skal være opmærksom på, at et tip ikke betragtes som en anmeldelse, så 

husk at vi også har en forebyggelseskonsulent i Farum Midtpunkt, som du altid 
kan kontakte. Se hans kontaktinfo bagest i bladet. 

MARKEDSFØRINGSUDVALGET SØGER NYE MEDLEMMER 

Markedsføringsudvalget (MFU) kunne godt trænge til nye/flere medlemmer – der 

er kun fire til at varetage det vigtige arbejde med at markedsføre Farum Midt-
punkt. Mødeaktiviteten har på grund af såvel sygdom som travlhed i det seneste 
års tid været stærkt begrænset – samarbejdet har fortrinsvis været via mail. 

INGEN UHYGGELIG FEST I FARUM MIDTPUNKT I ÅR 

Den uhyggelige halloweenfest bliver desværre ikke til noget i år, men det festglade 
Børne- og Ungdomsudvalg glæder sig til at afslutte året med et brag af en julefest. 
Så det kan du glæde dig til, når den tid nærmer sig. 

FODER TIL FUGLENE  
ER EN ROTTEMAGNET 

Enkelte steder i Farum Midtpunkt kan 
man se, at der er nogle omsorgsfulde be-

boere, der tænker på fuglene. Desværre er 
det ikke kun de bevingede dyr, maden til-
trækker – den er også kræs for rotter. 

For at minimere antallet af rotter, er det 
derfor vigtigt ikke at kaste foder og madre-
ster på udearealerne.  
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Eva – et kæmpe menneske i en lille krop 
Af Annelise og Asger, Katteprojektet 

 

 

 
 

Eva Rose Binding flyttede ind i Farum 
Midtpunkt midt i maj 1995 og boede her i 
22 år. 

Hun startede Farum Midtpunkts kattepro-

jekt i 1998 og fortsatte det indtil udgangen 
af 2009, hvor kræfterne slap op. 

Annelise og Asger overtog allerede i løbet af 
januar 2010 ansvaret for projektet. 

Eva deltog også i blokrådsmøderne, ofte 
som repræsentant for den blok hun boede i. 
Hun gjorde ikke meget væsen af sig, men 

var altid positiv, sød og smilende. 

Eva afgik ved døden tirsdag den 22. august 
2017. Hun blev 95, næsten 96 år gammel. 

/Berit, BU  

Eva Rose Binding – vil altid stå for os som en lille kæmpe. Hun stod altid op for 

de små. Især dyrene kæmpede Eva for, og det var også derfor hun startede kat-
teprojektet. 

Hun fodrede de katte som gik i parkeringsområdet, for som hun sagde: ”De 
eneste som må fodre i parkeringsområdet er katteprojektet, men det gør jeg al-

ligevel, helt ’ude’ er jeg jo ikke endnu”, selvom det efterhånden var mange år 
siden lægen havde sagt til hende, at nu var det tid at stoppe med ”katteriet”. 

Eva havde hjertet på rette sted, og hvis hun mente at noget måtte gøres, så fik 

hun det gjort, også selvom det måtte falde nogen for brystet. ”Jeg bøjer ikke mit 
hoved for noget menneske” – det har hun sagt mange gange, når vi har siddet i 
hendes lejlighed og drøftet. Ofte startede det med katteting, og derefter blev det 
helt filosofisk. 

Eva var dybt troende, og den eneste hun stod til ansvar over for var hendes 
Gud. Vi vil altid huske Eva og aldrig glemme hendes fantastisk smukke udtale 
af det danske sprog. I vores øjne var Eva en elskelig rebel af Guds nåde. 

Æret være Evas minde 
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Vælgermøde i 

Farum Midtpunkt 

I anledning af kommunalvalget 

d. 21. november 

har Forretningsudvalget inviteret 
alle politiske partier i Furesø kommune 

til vælgermøde. 

Mødet forventes at blive afholdt i 

sidste halvdel af oktober. 

Hold øje med opslag i din blok 
for nærmere info. 
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HVAD ER FURBO? 
Af Bladudvalget 

Artiklerne på denne og næste side blev bragt i »Midtpunktet« 497, oktober 2016, 
skrevet af Gerd Karlsen, daværende formand for Furesø Boligselskab. Bladudval-
get har i nødvendigt omfang tilrettet til forholdene i dag. 

FURBO er vores officielle forkortelse 
for Furesø Boligselskab. 

FURBO er en boligorganisation inden 
for Almene Boliger. Organisationen er 

ejer og har på nuværende tidspunkt 
øverste ansvar for følgende områder: 

BOLIGAFDELINGER: 

Sportsvænget, 42 lejemål,  
bygget i 1940'erne 

– afdelingen har valgt ikke at have 
bestyrelse, så organisationsbestyrel-

sen træder til. 

Nordvænget I, 117 lejemål,  
bygget i 1950'erne 

– afdelingen har valgt en bestyrelse, 

et medlem af den sidder i organisati-
onsbestyrelsen: Annelise Refshauge. 

Nordvænget II, 200 lejemål,  

bygget i 1960'erne 

– afdelingen har bestyrelse og 2 re-
præsentanter i organisationsbestyrel-
sen: Anette Aagård Nielsen og Alan 

Vinje. Anette er næstformand i orga-
nisationsbestyrelsen. 

Farum Midtpunkt, 1581 bolig-

lejemål, bygget i 1970'erne 

– har afdelingsbestyrelse, men har 
opbygget sin egen form for beboerde-
mokrati. Farum Midtpunkt har 4 

medlemmer i organisationsbestyrel-
sen: p.t. Anne Harrysson, Erik Moes-
by Nordstrøm, Thomas Jensen og Mi-
chael Quist. 

PLEJEHJEM:  

Demokratiet i disse varetages af or-
ganisationsbestyrelsen. 

Skovvang, 60 lejemål,  
bygget i 0'erne 

– beliggende i Allerød og lejes af Alle-
rød kommune. Organisationsbesty-

relsen er ansvarlig for beboerdemo-
kratiet. 

Svanepunktet, boliger fordelt  

på plejehjem, rehabilitering og  
bofællesskab for udviklings-
hæmmede, bygget i 10'erne. 

– beliggende i blok 12 & 13 i Farum 

Midtpunkt. Rummer også et genop-
træningscenter. Alt drives af Furesø 
Kommune. Organisationsbestyrelsen 
er ansvarlig for beboerdemokratiet. 

MYNDIGHED/JURIDISK  
ANSVAR ETC. 

Repræsentantskabet – består af bebo-

ere fra de 4 boligafdelinger, normalt 
medlemmer af afdelingsbestyrelserne. 
Farum Midtpunkt har valgt en anden 

model, da de ikke mener, at det er 
specielt væsentligt at mødes en gang 
årligt. 

Organisationsbestyrelsen – øverste 

daglige ledelse og juridisk ansvarlige 
på mange områder. Bl.a. har FURBOs 
bestyrelse i årevis budt ind på bygge-

rier i både Furesø kommune og om-
egnskommuner.  
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Hvad laver organisationsbestyrelsen? 
Af Bladudvalget 

Artiklerne på denne og foregående side blev bragt i »Midtpunktet« 497, oktober 
2016, skrevet af Gerd Karlsen, daværende formand for Furesø Boligselskab. 
Bladudvalget har i nødvendigt omfang tilrettet til forholdene i dag. 

Bestyrelsen mødes ca. 8 gange årligt. 

Arbejdsopgaverne er at holde snor i 
de enkelte afdelinger – sørge for, at de 
følger loven, har styr på økonomien 

etc. 

Medlemmer af bestyrelsen arbejder 
også i forskellige udvalg nedsat af be-

styrelsen eller af forvaltningsgruppen 
i KAB. 

Organisationsbestyrelsen beslutter 
renoveringer og nybyggerier og støtter 

afdelingsbestyrelserne undervejs. 

Desuden indebærer posten som be-
styrelsesmedlem diverse møder med 
myndigheder, KAB chefer, andre bo-

ligselskaber mm. 

Der er meget ofte tungt læsestof. 

Det forventes, at man uddanner sig 
undervejs. 

I egen afdeling forventes man at del-

tage i afdelingsmøder/blokrådsmøder 
og diverse udvalg. 

TID: i gennemsnit ca. 20 timer ugent-

lig. Når der er større byggesager og 
lignende, bruges der mere tid. 

NB! 
Medlemmer af organisationsbestyrel-

sen arbejder for hele selskabet og ik-
ke for sin egen private bolig/blok/ 
afdeling.  

 

Repræsentantskab 

Furesø Boligselskab 
(FURBO) 

Sportsvænget  

Nordvænget 1 

Nordvænget 2 
Farum 

Midtpunkt 

Blokrådet 

Skovvang 

Svanepunktet 

KAB 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
NYE ÅBNINGSTIDER PÅ EJENDOMSKONTORET 

Fra den 1. oktober 2017 er der ikke længere aftenåbent om torsdagen på ejen-
domskontoret. Den sene åbningstid om torsdagen ændres til kl. 8 -10.  

Træffetiderne for personlig betjening er fremover: 
Mandag: kl. 14-18. 
Tirsdag, torsdag og fredag: kl. 8-10. 

Telefontider er fortsat alle hverdage kl. 12.30 -13.30 

Hvis helligdage falder på en mandag, vil der være aftenåbent den førstkommende 
hverdag. 

VAND- & VARMEREGNSKAB 

Årsregnskabet for vand- og varmeforbrug lander i din brevkasse omkring – dog 
senest – den 1. oktober 2017. 

ULOVLIGT  
PARKEREDE BILER 

Hvis du observerer biler, 
der holder ulovligt parke-
rede på stamveje eller 

vendepladser eller ved 
fodgængerovergange un-
der blok 21 og 22, kan du 
melde det til parkerings-

firmaet Universparkering. 
Det gør du ved at sende 
en mail til 
drift@universparkering.dk 

hvor du oplyser hvor kø-
retøjet holder parkeret. 

RISIKOVURDERING  

AF STORE TRÆER 

Driften foretager en risi-
kovurdering af de store 
træer i Farum Midtpunkt, 

som efterses for råd og 
svamp. Vurderingen fore-
tages hvert år, så man på 
den måde kan følge træ-

ernes udvikling.  



  

 11 

SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i august var på  616 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for august var på  659 MWh 

Besparelsen var således på   43 MWh 

 
Fjernvarmeforbruget ligger fortsat 
pænt i forhold til budgettet. Måne-

dens besparelse var på ca. 6 %.  

Graddagekorrektion på denne årstid 
flytter ikke meget, men trækker dog 

med en besparelse på 5 % efter kor-
rektion lidt i retning af budgettet. 

Når denne side læses, er vi kravlet 
ind i varmesæsonen, hvor der helt ind 

i oktober veksles meget i behovet for 
varme. 

Men er du først begyndt at sætte 
varme på radiatorerne, kan det være 

svært at gå tilbage og lukke ned igen 
– også selv om vejret skifter til mildt. 

Så træk igangsætningen med varme 

så meget som muligt – der er mange 
penge at spare på din varmeregning. 
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Forbrug 2017 – 2018 

Forventet Aktuelt 2016-17 

Vurdering af Fejl! Henvis-
ningskilde ikke fundet.: 
Vi havde en besparelse på 
fjernvarmen på ca. 6 % i for-
hold til vores budget – fint! 
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Spørgsmål til BR-FU! – vedrørende BR-sag 506.b  
Af Niels/112E 

BR-FU mandat? 

Hvordan forklarer BR-FU, at de afvi-
ser debat om sag 506.b, når der be-

visligt er skjult oplysninger i forløbet. 
At udsættelsen af behandling af refe-
ratet skyldes en indsigelse fra Blok 
21, sendt 3. september 2017 10:19, 

blev også skjult. 

Blok 21 skrev: vi kan ikke godkende 

referatet fra BR-møde 506, da det ret-
tidigt fremsendte ændringsforslag ik-

ke er medtaget i referatet. Da doku-
mentet udgør en forståelsesmæssig 
vigtig del af beslutningsgrundlaget i 
sag 506.b, forlanger vi referat og æn-

dringsforslag fremlagt samlet til god-
kendelse på BR-møde 508. 

Det var noget af et magtmisbrug 

Blokrådet oplevede på det ekstraordi-
nere BR møde den 15. august 2017. 

BR-FU har ansvaret for en retmæssig 
korrekt afvikling af BR-mødet, men 
samtidig tog de ansvaret for sag 
506.b ved egenhændigt at rejse BR-

sagen og ved at dømme indsendte 
ændringsforslag ulovlige. 

Hvordan forklarer BR-FU, at de, i de 

2 uger de var i besiddelse af æn-

dringsforslagene, ikke kontaktede de 
husmøder der besluttede ændrings-
forslagene; normalt vil dette betyde 
en stiltiende accept af forslagene. Lige 

adgang til en sags akter er en demo-
kratisk ret. BR-FU blokerede for en 
demokratisk debat om indholdet i sa-
gen, da de udelukkede de faktuelle 

oplysninger i forslagene, ved først på 
selve BR mødet at erklære ændrings-
forslagene ulovlige. 

At ændringsforslagene skulle være 
ulovlige, blev ikke dokumenteret, og 

beboerdemokratiet har aldrig før op-

levet et sådant overgreb. BR-FU hav-
de hentet en jurist fra KAB i rollen 
som offentlig anklager til at under-

støtte de i bladet »Midtpunktet« egen-
hændigt fremførte juridiske argumen-
ter for at få godkendt sag 506.b. Uden 
en advokat som forsvarer var det en 

ugyldig ”retsafgørelse”. Blokrådet bør 
aldrig dømme i en juridisk sag – vi 
lever i et retssamfund. 

Det startede med at KAB-medarbejde-
ren medgav, at egenfinansierede ar-
bejder godt kunne besluttes af Hus-
mødet; det selv samme argument blev 

fremført i et ændringsforslag. Medar-
bejderen trak hurtigt i land, da han 
mærkede reaktionerne, og pludselig 
skulle alt godkendes af ejendomskon-

toret. Lidt utroværdigt og hvad med 
BR? 

For en god ordens skyld bedes det op-

lyst, om KAB-juristen har prokura til 
at repræsentere FURBO og KAB i ju-
ridiske tvister. Herudover bedes de til 
grund for beslutningen liggende juri-

diske paragraffer oplyst og dokumen-
tation fremlagt for de fremførte hen-
visninger til tidligere BR beslutninger, 

der har begrænset Husmødets be-
slutningskompetencer. 

At påstå at disse kompetencer kun 
skulle gælde indenfor i den enkelte 

blok, konflikter med det faktum, at 
boligselskabet har vedligeholdelses-
pligten for det indendørs areal, der 
starter uden for lejemålenes hoved-

dør, og at de indre gangstrøg i næsten 
alle årene har været åbne for alle. Ar-
gumenter som BR-FU bruger modsat 

for at bevise, at Husmødet ikke har 
beslutningskompetencer i arealet un-
der blokkene. Hvorfor skal Husmødet 
godkende etablering af fælles P-bure 
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under blokkene, holde orden i knal-
lertburene og godkende en eventuel 
nedlæggelse af disse? 

I sagsfremstillingen henvises til at 
blokken i 2014 blev stoppet, men er 
de 2 sager identiske som oplyst? 

At Husmødets kompetencer ikke har 
været begrænset i mere end 40 år, 
medfører en hævdvunden ret, der ik-
ke lader sig omstøde af eksterne inte-

ressenter. 

Disse spørgsmål og et nødvendigt 
svar fra BR-FU er en forudsætning for 
vort beboerdemokratis fremtid og bør 

derfor offentliggøres i »Midtpunktet«. 
  

Svar til Niels 
Af Blokrådets Forretningsudvalg 

Der henvises til de oplysninger, som 
fremgår såvel af BR-sag 505.b og re-
ferat af BR-møde 505, optrykt i 

MP506, som af BR-sag 506.b og refe-
rat af BR-møde 506.A, optrykt i 
MP507 samt – med ændringsforslag – 

i dette nummer af »Midtpunktet«.  

 

 

 

 

ÅBNINGSTIDER PÅ EJENDOMSKONTORET 
FRA D. 1. OKTOBER 

 
 

Personlig henvendelse 
Mandag kl. 14 – 18 

Tirsdag, torsdag og fredag kl. 8 -10 
 

Telefonisk henvendelse 
Mandag – fredag kl. 12.30 – 13.30 

på telefon 4434 0910 
 
 

Du kan også sende en mail til: 
Ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk 

mailto:Ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
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I Farum Midtpunkt må du have husdyr 
Af Berit, Bladudvalget 

I Farum Midtpunkt må hver lejlighed 
have i alt fire hunde og/eller katte, 
men dyrene skal være registreret på 

boligen, og man skal huske at afmel-
de dem, hvis man ikke har dem mere. 

Bladudvalget er af en beboer blevet 

opfordret til at genoplive traditionen 
med at bringe en oversigt over, præcis 
hvor og hvor mange hunde og katte 
der er registreret i Farum Midtpunkt, 

men det må vi ikke på grund af regi-
sterloven. Det tætteste vi kan komme, 
er en oversigt med antallet af hunde 

og katte for hver blok …: 

Blok Hunde Katte 

B 21 7 

C 9 6 

11 9 9 

12  1 

13  1 

14 9 5 

15 11 16 

16 10 6 

21 14 7 

22 10 5 

23 5 8 

24 10 13 

25 10 8 

26 14 7 

A 24 18 

31 9 18 

32 6 8 

33 2 1 

34 17 7 

35 13 2 

36 6 17 

41 9 1 

42 3  

43 7 2 

44 9 4 

45 6 0 

46 7 4 

I alt 250 181 

… og dermed også for hvert kvarter: 

Kvarter Hunde Katte 

Paltholm 69 51 

Bybæk 63 48 

Nygård 77 71 

Birkhøj 41 11 

I alt 250 181 

En enkelt beboer har vist glemt at 
afmelde tidligere hunde, for der er 
seks registreret på adressen. Men det 

mest overraskende er dog nok den 
kat, der blev givet tilladelse til i 1975. 
Den er endnu ikke blevet afmeldt – så 
den må vel siges at være ganske 

usædvanligt sejlivet! 

Registreringspligten gælder kun hun-
de og katte. Hvad du måtte have ”i 
bur eller balje” – fugle, fisk, hamstere, 

kaniner o.s.v. – blander ingen sig i, så 
længe det er inden for lovens rammer. 

Mangler din registrering – eller er den 

fejlagtig – så få det lige bragt i orden 
på Ejendomskontoret.  

Foto: Fra internettet – DR Ramasjang 
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Strukturudvalget – Udkast til husmøde §§ 
Af Niels, Blok 21 

I forbindelse med projekt "indre gangstrøg" udarbejdede strukturudvalget sidste 
år dette forslag til en regelskrivning for husmødets idegrundlag og beslutnings-
kompetencer i erkendelsen af, at gældende praksis gav husmødet uindskrænket 

mulighed for selvbestemmelse og råderet over egen opsparing. 
 Hans og senere BR-FU har set dette; derfor har de været vidne til forsøget på at 
indføre et sæt regler. Ingen har reageret, men med spørgsmålets aktualitet er ti-
den inde til at drøfte den manglende regelskrivning. 

Tilføjelse vedrørende husmødets 
kompetencer og regelskrivning 

Indføres i »Grundloven« for Farum 

Midtpunkt § 3 med et nyt stk. 2 med 
flere afsnit. 

Stk. 2: Husmødet er beboerdemokra-

tiet fundament. 
 Husmødet konstituerer sig med den 
ledelsesform og forretningsorden, det 
finder rimeligt. Det skal af forret-

ningsordenen fremgå efter hvilke reg-
ler beslutninger træffes, herunder 
tidspunktet for mødeindkaldelse og 
dagsorden, med bestemmelser om 

form for beskrivelse af interne sager 
og BR sager, samt mindste antal le-
jemål repræsenteret på husmødet. 

Stk. 3: Husmødet vælger ud af de le-
jemål, der er tilknyttet husmødet, si-
ne blokrådsrepræsentanter i henhold 
til gældende vedtægter. Heraf vælges 

en fast repræsentant, som kontaktled 
mellem husmødet og blokrådet, KAB, 
og Furesø Boligselskab. Husmødet 

meddeler blokrådet, på BR mødeda-
gen inden kl. 18, navnene på de re-
præsentanter der kommer til BR mø-
det. 

 Hver blok vælger ligeledes en kas-
serer og en revisionsansvarlig. Kasse-
reren har ansvaret for de midler, som 
månedligt overføres til blokkens kon-

to samt værende bank og kassebe-
holdning. Anvendelse af midler fra 
blokkens beholdning kan kun ske 

efter godkendelse på et internt blok-

møde. Pengene kan kun bruges til 
vedligeholdelse, nyanskaffelser, og 
fælles arrangementer i blokken. 

Stk. 4: Idegrundlaget for husmødets 
aktiviteter er at inddrage flest mulige 
beboere i beboerdemokratiet og skabe 

et fællesskab der kan højne værdier-
ne i det at være beboer i bebyggelsen. 
Fællesskabet/husmødet i den enkelte 
blok kan træffe beslutninger om in-

terne ordensregler og betale for drift, 
vedligehold og renovering af fælles-
rummet og udnyttelse af ubrugt plads 
i det indre gangstrøgs fællesareal og 

valg af vægfarve i henhold til et sær-
ligt råderetsreglement, der sikrer en 
ensartet høj standard samt sikrer et 

økonomisk grundlag for en eventuel 
afvikling af gennemførte bygnings-
mæssige ændringer. 

Stk. 5: For sikre en beskyttelse af 

mindretallet er det vigtigt, at de valgte 
skrevne regler og bestemmelser i den 
vedtagne forretningsorden for husmø-

de/blok kan opfylde den målsætning. 
Derfor skal BR-FU foretage en formel 
godkendelse heraf. 

PS.: Det er noget rod med 2 blokke 

om et husmøde men med 3 forskellige 
fællesrum og kasserere/regnskaber. 

Dette er et oplæg – kom med nogle 

indspark.  
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 DEBATPUNKT 4.e BR-MØDE 508 

Udkast til blokrådssag … 

… om tryghedsfremmende foranstaltninger i Farum Midtpunkt 
Af Blokrådets Forretningsudvalg 

På Blokrådsmøde 507 havde BR-FU 
udarbejdet et debatoplæg til, hvordan 
man fremadrettet skulle integrere 
tryghedsfremmende foranstaltninger i 

Farum Midtpunkt. Debatoplægget 
samt den efterfølgende debat i 
Blokrådet kan du læse i referatet ba-

gest i dette nummer af »Midtpunktet« 
(side 31). 
 Debatten skal danne baggrund for 
en fremtidig Blokrådssag, så en ende-

lig beslutning indeholder de af 
Blokrådets udtrykte ønskede initiati-
ver. 

I nærværende debatoplæg præsente-

rer BR-FU jer for et udkast til den 
endelige blokrådssag, så Blokrådet 
kan komme med de sidste kommen-

tarer til sagen, inden den rejses på 
BR-mødet i november. 

Udkast til blokrådssag 

Som en del af et tidligere trygheds-

fremmende tiltag (vedtaget ved BR-
møde 412, januar 2009), besluttede 
beboerne i Farum Midtpunkt, at dø-
rene til de indre gangstrøg skulle af-

låses. Der blev etableret adgangskon-
trol (ADK) i form af dørtelefoner, så 
beboerne kunne få adgang med nøg-

lebrik til egen blok, og besøgende 
kunne ringe på fra dørtelefonen.  
 Adgangskontrollen har især i inde-
værende år været udsat for massivt 

hærværk – på nuværende tidspunkt 
er der knap 40 defekte dørstationer. 
Det betyder også, at store dele af Fa-
rum Midtpunkts indre gangstrøg står 

ulåste. Beboerne er generet af uved-
kommende i gangstrøgene, der ryger 

og sælger hash. Dette skaber utryg-
hed for mange. 
 Udskiftning/reparation af én enkelt 
dørstation koster omkring 15.000 kr., 

og erfaringen viser, at der umiddel-
bart efter reetablering af disse bliver 
øvet hærværk mod dem igen. Derfor 

er løsningen ikke blot at udskifte øde-
lagte dørstationer, da det ikke har 
den ønskede effekt, samtidig med at 
det er en økonomisk tung post, som 

skal finansieres af beboerne i Farum 
Midtpunkt. 

Blokrådets beslutninger  

om fremtidige tiltag 

Som følge af ovenstående er det en 
nødvendighed at tænke i alternative 

løsninger. På BR-møde 507 blev det 
under debatpunktet ”Tryghedsfrem-
mende foranstaltninger i Farum 
Midtpunkt” besluttet, at man ville ar-

bejde videre med følgende: 

 Adgangskontrol i blokkene 

 Adgangskontrol med vandalsikring 

 Videoovervågning 

 Forebyggende arbejde 

Ovenstående listede beslutninger er 
således dem, som BR-FU arbejder vi-

dere med i udformningen af BR-
sagen.  

Fremtidige trygheds- 

fremmende tiltag 

Aflåsning 

Blokkene aflåses fortsat ved alle ind-

gange. Adgangskontrollen bliver en 
kombination af dørtelefoner og van-
dalsikret aflåsning. Samtidig foreta-
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ges der kodning af dørtelefoner, så 
døren låser (det er altid muligt at 
komme ud indefra), hvis dørtelefonen 

bliver ødelagt. 
 I hvilket omfang de forskellige af-
låsninger skal stå alene eller supplere 

hinanden, vil blive besluttet i samar-
bejde med forebyggelseskonsulent, 
drift og rådgiver. Som supplement til 
ovenstående arbejdes der også med 

en mekanisk sikring af indgangspar-
tierne, idet en sådan sikring forhin-
drer at døre kan sparkes ind. 

Video 

I debatoplægget til BR-møde 507 
fremgik det, at man havde foretaget 
forsøg i Blok 34, hvor man bl.a. hav-

de intensiveret videoovervågning om-
kring blokken. Der arbejdes videre 
med intensiveret videoovervågning 
ved blokkene. Kameraernes placering 

sker i samarbejde med forebyggelses-
konsulent, politi og rådgiver. 

Forebyggende arbejde  

Strategiforum arbejder med en koor-

dineret indsats mellem boligselskab, 
kommune, politi, klubber og skoler. 
Herudover foregår der også forebyg-

gende arbejde i samarbejdsforum, 
som er et samarbejde mellem drift, 
forebyggelseskonsulent, politi, kom-

mune og beboerdemokratiet (repræ-
senteret ved Sekretariatet). 
 På et møde om tryghed afholdt d. 

12. juni 2017 af Furesø Boligselskabs 
Strategiudvalg blev der nedsat 5 
grupper, som skulle arbejde med fo-

rebyggende og tryghedsskabende ini-
tiativer som ”beboernetværk”, ”invol-
vering af forældre”, ”ungekontor” og 
”erfaringsudveksling mellem nabo-

er/blokke”. Der ligger et stort poten-
tiale i gruppernes arbejde på vejen 
mod et tryggere Farum Midtpunkt. 
Grupperne opfordres til snarest at 

tilbagemelde om deres arbejde. 
 I kommunalt regi arbejder man 
med gadeplansmedarbejdere og lø-

bende projekter – f.eks. blev et be-
skæftigelsesprojekt startet op i som-
meren 2017, der skal motivere unge 
til at komme i job eller uddannelses-

forløb. 
 Se også debatpunkt 4.f ”Et sted at 
være”, udarbejdet af Strategiforum.  

Økonomi 

Etableringen af de ovenfornævnte til-
tag vil anslået beløbe sig til 3 millio-
ner kr., som skal indarbejdes i kom-

mende budgetter. Dertil kommer ud-
gift til drift og vedligeholdelse – her-
under bl.a. licenser og håndtering af 
optagelser, som ligeledes skal indar-

bejdes i kommende budgetter.  
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 DEBATPUNKT 4.f BR-MØDE 508 
”Et sted at være” 
Af Hans, Strategiforum 

Strategiforum har i nogen tid under-

søgt muligheden for at skabe et være-
sted for den/de gruppe/grupper af 
unge som ofte opholder sig i de luk-
kede gangstrøg. Værestedet er tænkt 

som et alternativ til at opholde sig i 
gangstrøgene, som jo skaber en del 
utryghed hos nogle beboere. 

Strategiforum har været i kontakt 
med nogle af de unge. Her er der inte-
resse for sagen. Furesø Kommune vil 
gerne bakke op og støtte ideen, både 

med at strukturere samarbejdet og 
med at tilbyde den enkelte bruger en 
fremadrettet indsats med hensyn til 
uddannelse og arbejdssøgning. 

”Et sted at være” har som overordnet 
mål at sikre, at de unge der færdes i 
Farum Midtpunkt, i alderen 20 til 30 

år, har et alternativ til at hænge ud 
på gangstrøgene og i blokkene. Stedet 
skal både øge tryghedsfølelsen hos 
Farum Midtpunkts øvrige beboere og 

give de unge et sted hvor de kan dyr-
ke positive sociale relationer til andre 
unge i området. Medarbejderne i Fu-
resø Kommunes Jobcenters ungeaf-

deling skal med deres tilstedeværelse 
desuden sikre de unge lettere adgang 
til råd og vejledning om job og ud-

dannelse.  

Men er vi i Farum Midtpunkt parat til 
at tage dette ansvar. Dette har vi bedt 
om at få op til debat på det kommen-

de Blokrådsmøde. 

Første skridt 

Hvis ”Et sted at være” skal etableres, 
er første skridt opsøgende arbejde i 

lokalområdet for at skabe kontakt til 

de forskellige ungegrupperinger. Der 
skal tages udgangspunkt i den viden 
som kommunen har om de forskellige 
ungegrupperinger i området, herun-

der de toneangivende unge. De tone-
angivende unge skal inddrages i drøf-
telser af, hvilke aktiviteter værestedet 

skal tilbyde, og have en del af ansva-
ret for at videreformidle dette til den 
resterende gruppe af unge i målgrup-
pen. I denne proces kan man med 

fordel gøre brug af bl.a. Gadeplan-
teamet, samt lokale aktørers viden 
om de unge i området. 

I første omgang inviteres unge i alde-

ren 20-30 til åbent dialogmøde med 
medlemmer af samarbejds- og strate-

giforum. De unge inviteres via mund 
til mund metoden, med udgangs-
punkt i ovenstående aktører i områ-
det. En skriftlig invitation vil have 

meget lille effekt. Dialogmødet kan 
med fordel afholdes i Servicecentralen 
i Farum Midtpunkt. 

Med udgangspunkt i interessetilken-

degivelser fra dialogmødet udvælges 
2-4 toneangivende unge til at indgå i 

styregruppe med eller i forhold til 
etablering af ”Et sted at være”.  Sty-
regruppen skal bestå af udvalgte un-
ge, medarbejdere fra kommune, bo-

ligselskab og beboere i Farum Midt-
punkt.  Styregruppen er i opstartsfa-
sen ansvarlig for udvikling og udbre-

delse af værestedets værdisæt og reg-
ler for ophold på stedet. Styregruppen 
mødes hver måned, hvor den nuvæ-
rende situation evalueres og mulige 

udviklingspunkter drøftes. 
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Ejerskab og drift 

For at sikre ejerskab til værestedet 
skal brugerne inddrages i etablering 

og drift af ”Et sted at være”. Brugerne 
skal inddrages aktivt i opstartsfasen 
og skal have indflydelse på den dagli-

ge drift af stedet. Dette vil være i form 
af udarbejdelse af vision, mål og re-
gelsæt for ”et sted at være”, samt i 
form af planlægning af aktiviteter så 

som debataftener, fælles madlavning 
etc. Brugerinddragelsen skal være 
med til at sikre ejerskab til stedet og 
fungere som middel til at skabe en 

relation mellem kommunens medar-
bejdere, boligselskabet, lokalområdet 
og den enkelte bruger samt fastholde 

brugerne i at komme i værestedet. 
Der skal med faste intervaller afhol-
des møder med de unge, hvor fremti-
dige aktiviteter planlægges og de un-

ges syn på og ønsker for værestedet 
drøftes. Brugerinddragelsen skal ske 
inden for rammer fastlagt af Strategi-
forum, f.eks. i forhold til det økono-

miske råderum for aktiviteter og væ-
restedets husregler. 

Der skal naturligvis udfærdiges klare 

husregler for brug af værestedet. Dis-
se regler udfærdiges og ændres i 
samarbejde med de unge for at styrke 
tilhørsforholdet.  Eksempel på regler 

som indgår i husreglerne er: 

 Der må ikke drikkes alkohol, tages 

stoffer eller ryges hash i væreste-
det. 

 Man må ikke være påvirket af 

hash, stoffer eller alkohol, når 
man opholder sig i værestedet. 

 Brugerne skal aktivt samarbejde 
med kommunen om en aktivitets-

plan for uddannelse eller arbejde. 

Aktiviteter 

Der vil dagligt være medarbejdere fra 
Furesø Kommune til rådighed for ste-

dets brugere. Disse medarbejdere 
skal støtte op omkring værestedet og 
de unge ved at tilbyde lektiehjælp og 

hjælp til, uddannelsesvejledning, job-
søgning eller støtte, råd og vejledning 
ved kontakt med jobcenter eller an-
den offentlig instans. 

Strategiforum 

”Et sted at være” vil være en fast del 
af dagsordenen for møder i Strategifo-
rum. Her vil Strategiforum følge ud-

viklingen og aktiviteterne i ”Et sted at 
være” og understøtte det arbejde der 
laves og de beslutninger der tages i 

styregruppen. Det skal være med til 
at sikre, at ”Et sted at være” lever op 
til de visioner, der er sat af samar-
bejdspartnerne.   

God debat 

Strategiforum håber på en seriøs og 
konstruktiv debat på det kommende 
bloktrådsmøde. Et værested kan na-

turligvis ikke løse alle problemer, 
men skal ses som et af de vigtigste 
tiltag til at skabe større tryghed og 

trivsel hos os alle. Vi skal jo alle være 
her. 

På debatmødet vil to gæster fra Fure-
sø Kommune deltage for at kunne be-

svare spørgsmål om kommunens del-
tagelse i sagen.  
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 506.A 15. AUGUST 2017 
 

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

3. Godkendelse af referat fra juni 2017 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat:  (Se ref. BR-møde 506) 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Valg til Økonomiudvalget  (Hans: 19/0/0, 
  Jakob: 19/0/0, 
  Jørgen: 18/0/1) 

b. Malerarbejde i P-areal igangsat af blok 46 (Tema 1: 19/1/0) 

c. Nedsættelse af Kunstudvalg (19/1/0) 
d. Opfølgning på ændring af  

afregningsform for el til lejligheder (18/0/2) 
e. Gallerilister til Selskabslokalerne (20/0/0) 

f. Åbent Hus i Farum Midtpunkt (20/0/0) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Tove 201G 

 Martha 205B 
12  

og 13 

Morten 38 2.S 

Hans 38 2.R 
14 Hanni 55E 
15 Anne 75D 

21 Niels 112E 
23 Helgi 128E 
24 Thomas 143F 

 Zuzette 143F 

Blok Navn Adresse 
26 Bente 168D 

36 Asger 296A 
 Vibeke 300E 

41 Bo 401A 
 Merete 401A 
42 Jørgen 410F 

 Randi 410F 
43 Henrik 428D 
44 Tove 431D 

 Mogens 437A 

Gæster: Simon Jensen, KAB 

Uden stemmeret: Bettina, KAB 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Henrik godkendes som dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  

referat fra juni 2017 

Udskudt til septembermødet. 

4. Meddelelser og debat 

Se referat af BR-møde 506. 

5. Blokrådssager 

Henrik/dirigent oplyser, at der er 19 

stemmeberettigede til stede.  

BR-sag 506.a:  
Valg til Økonomiudvalget  

Henrik/dirigent oplyser, at der skal 

vælges tre medlemmer til ØU, og ef-
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tersom kandidaturerne fremgår af 
»Midtpunktet«, anbefaler han, at man 
går direkte til afstemning. 

Afstemning 

De tre kandidater vælges med følgen-
de stemmetal: 
 Hans: 19 for, 0 imod, 0 undlod 

 Jakob: 19 for, 0 imod, 0 undlod 
 Jørgen: 18 for, 0 imod, 1 undlod 

BR-sag 506.b: Malerarbejde  
i P-areal igangsat af blok 46 

Nedenstående to ændringsforslag om-

deles på mødet: 

Ændringsforslag fra  
husmødet i Blok 21 

For at straffe nogen, er det vigtigt at 

forstå forbrydelsen. 
 Vores fælles ”Grundlov og Blokrå-
dets Forretningsorden” indeholder 
bestemmelsen, at BR er Farum Midt-

punkts øverste myndighed (organ), 
men hvem har så godkendt, at male 
søjlerne hvide i passagen gennem 

blok 21 og 22, samt ved overgangene 
til ”Miljøstien”, og besluttet at hvid-
male P arealerne under blok 12 og 
13. Det er ikke BR, det samme gælder 

kommende vedligeholdelse.  
 Der er ikke nedskrevet regler for 
anvendelse af den opsparede kapital, 
i den specielle FM blokkonto model, 

kun at beslutningerne træffes efter 
blokkens husregler. Nuvel, nogen 
mener, at have fundet regler skrevet i 

andre sammenhænge, men en egent-
lig parallel til beslutningen i blok 46 
er ikke tydelig. De nævnte regler om 
for FURBO/FM forpligtende aftaler 

(tegningsret) er irrelevante, blok 46 
betaler selv.  
 Der er ikke tale om hærværk el-
ler dokumentfalsk, der kan danne 

grundlag for en anklage. Det vil 
være betænkeligt hvis BR skal på-
tage sig ansvaret at udøve dom-

stols myndighed. 

 Derimod er der tale om et initiativ 
betalt af blokkens egne midler, for at 
skabe nogle trygge rammer for børn 

og voksne med ærinder i P områder-
ne. En generel udfordring i P ”kæld-
rene” der bestemt ikke i dag er værd 

at vise frem. 

Her og nu er det at BR skal vægte 
forholdene, et valg kan være at sige 
pokkers god ide, det er en løsning de 

fleste blokke gerne vil have, desværre 
er det få der har pengene, derfor må 
de søge hjælp ved at rejse en BR-sag. 
 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender, at blok 46 fær-
diggør den igangsatte maling af hvide 
søjler, i henhold til praksis anvendt 

andre steder i FM. Blok 46 overholder 
aftalen med entreprenøren, herunder 
afholdelsen af udgifterne. 
 FM overtager vedligeholdelsesplig-

ten i lighed med gældende praksis. 
Hermed er sagen uden huslejekonse-
kvenser. Hvis der sammenholdt med 
de andre sager er vedligeholdelses 

omkostninger, der dækkes af tredje-
part, kan der rejses en BR sag, til at 
dække denne sags omkostningerne 

på samme måde.  

Ændringsforslag fra  
husmødet i Blok 46  

Blok 46 stiller følgende forslag til æn-
dring af de af BR-FU stillede forslag: 

 Blokrådet vedtager, at der opta-

ges forhandlinger mellem BR-FU, 
KAB og repræsentanter for blok 46 
om en endelig løsning af den op-

ståede problemstilling.  
 En sådan løsning skal findes med 
respekt for den gældende lovgivning 
og uden at belaste de øvrige blokkes 

beboere i FM økonomisk.  

Begrundelse:  

1. Beskrivelsen af sagen i såvel MP 
506 som i MP 505 er ikke korrekt, 
bl.a. er de oplyste beløb om maler-
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arbejdets omfang mere end dob-
belt så høje som faktuelt.  

2. Blok 46 er ikke blevet kontaktet i 

anledning af ”sagen” og har ikke 
haft mulighed for at kommentere 
fremstillingen i MP. Husmødet i 

Blok 46 vedtog nogle kommentarer 
til det oprindelige forslag i juni 
måned, som blev forsøgt formidlet 
ved opslag i de blokke, vi kunne få 

adgang til.  

Opslaget fra blok 46 slutter med en 

opfordring:  
”Dialog fremmer forståelsen – stop 
konflikten og start dialogen!”  

Hverken BR-FU eller KAB har des-

værre taget imod opfordringen til dia-
log, men fortsætter med vildledende 

informationer til alle beboere i FM. 
Blok 46 indbyder med dette æn-
dringsforslag til dialog. Det vil klæde 
Farum Midtpunkt og Blokrådet.  

3. Artiklen i MP 506 om ”Hvad må 
Husmødet – og hvad må det ikke?” 
– og hvad må Husmødets dispositi-

onskonto bruges til? udtrykker for-
fatterens synspunkter og holdnin-
ger – men er ikke en hverken kor-

rekt eller loyal gengivelse af de be-
slutninger, der er truffet om dis-
positionskontiene eller om vedli-

geholdelse og renholdelse af blok-
kene. Fx fremgår det af den oprin-
delige vedtagelse om oprettelse af 
husmødernes dispositionskonti, at 

”Husmødet skal i det hele taget 
kunne disponere over sin konto, 
som det vil” (fra BR-sag den 6. no-
vember 1975). Dette er udeladt i 

den aktuelle beskrivelse i MP.  
4. Sagen og de meget forskelligartede 

udsagn, der er fremkommet i den 

anledning, påviser et behov for at 
korrigere afdelingens vedligehol-
delsesreglement.  

Husmødet i blok 46 noterer med til-

fredshed, at flere under behandlingen 

af sagen på BR-mødet har taget af-
stand til fremsættelsen af personlige 
trusler mod enkeltpersoner. Derfor 

forekommer det uforståeligt, at så-
danne trusler fortsat indgår i BR-FU’s 
nye forslag til afstemningstema 2.  

 Så længe trusler imod enkeltperso-
ner opretholdes, fastholder blok 46 
fuldstændig anonymitet i forhold til 
deltagelse i husmøder, og ingen øn-

sker under disse omstændigheder at 
påtage sig hvervet som BR-repræ-
sentant.  
 Hvis ændringsforslaget fra Blok 46 

vedtages, vil blokken gerne tage initi-
ativ til øjeblikkelig indkaldelse af BR-
FU og KAB med henblik på en hurtig 

løsning af den aktuelle problemstil-
ling.  

Henrik/BR-FU fortæller, at der i nær-
værende sag har været diskuteret 

mange synspunkter, betragtninger og 
tolkninger i forhold til de juridiske 
aspekter i sagen – herunder tegnings-

ret/igangsættelse af arbejde. For at få 
dette område belyst, har Forretnings-
udvalget inviteret Simon fra KAB/ 
jura, der vil fortælle om tegningsret. 

Simon/KAB forklarer, at tegningsret 
henviser til, hvem der må underskrive 
på Boligorganisationens, afdelingens, 

blokrådets og husmødets vegne. Teg-
ningsretten fortæller således om, 
hvem der kan indgå aftaler med 
håndværkere/entreprenører. Med 

henvisning til lov om almene boliger § 
12 skal en almen boligorganisations 
vedtægter bl.a. indeholde bestemmel-

ser om tegningsret for boligorganisa-
tionen. Af vedtægterne for Furesø Bo-
ligselskab (læs: boligorganisationen) 
fremgår det, at de tegningsberettigede 

skal udgøre en af de tre listede mu-
ligheder: 

 Den samlede organisationsbesty-

relse. 

 To bestyrelsesmedlemmer – hvoraf 

den ene skal være bestyrelsens 
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formand eller næstformand – i for-
ening med forretningsføreren. 

 Forretningsføreren/almen admini-

strationsorganisation. 

Asger/296A opponerer. Han nævner, 
at hvis blokken skal have lavet noget 
i deres fællesrum – eksempelvis ind-
køb af ny vaskemaskine eller etable-

ring af elektrisk installationer, så er 
det ikke disse regler, der gælder. Hvor 
går grænsen? 

Simon/KAB fortæller, at der kan være 
indgået lokale aftaler, som det er til-
fældet i Farum Midtpunkt i henhold 
til de penge den enkelte blok dispone-

rer over til indvendig udsmykning og 
vedligeholdelse. Her er det på et blok-
rådsmøde (juridisk set et afdelings-

møde) besluttet, at blokkene kan råde 
over disse beløb. 

Asger/296A svarer, at det jo netop er 
dette beløb, som Blok 46 har brugt. 

Hans/38 2.R siger til Asger, at pen-
gene fra dispositionskontoen udeluk-
kende kan bruges til de indvendige 

fællesarealer. Parkeringsarealerne er 
fælles for alle i Farum Midtpunkt og 
tilhører dermed ikke den enkelte 

blok. 

Asger/Blok 36 opfatter BR-sagen som 
en magtdemonstration. Han opfordrer 

til, at man går ned og kigger i P-
arealet under Blok 46 – det er pænt 
og lyst! 

Berit/BR-FU bryder ind og gør klart, 

at det, Asger fremfører, ikke har no-
get at gøre med Simons fremlæggelse. 
Dette må han tage op under sagsbe-

handlingen. 

Simon/KAB fortsætter fra, hvor han 
slap og understreger, at man ikke må 
vedtage lokale regler, der er i strid 

med lovgivningen. Hvis man gør det 
og træffer beslutninger herefter, så 

betragtes de som ulovlige og dermed 
ikke gyldige. 

Niels/Blok 21 er uforstående overfor, 

hvad det er for regler, der ikke er gyl-
dige. Han fortæller, at Farum Midt-
punkts regler (»Grundlov« og Forret-

ningsorden) er godkendt af Kurt Ryt-
ter (kundechef i KAB). Han under-
streger derfor, at der ikke er noget 
ulovligt i disse. 

Simon/KAB fortsætter sin fremlæg-
gelse og oplyser, hvad det er, afde-
lingsmødet (Blokrådet) kan godkende 

og træffe beslutninger om. Dette er 
følgende: 

 Driftsbudget 

 Evt. regnskab, hvis afdelingsmødet 

ønsker at godkende dette. 

 Iværksættelse af arbejder og akti-

viteter i afdelingen. 

 Individuelle moderniseringer/ kol-

lektiv råderet. 

 Husorden og vedligeholdelsesreg-

lement. 

 Sammenlægning af en eller flere 

afdelinger/ opdeling af en boligaf-
deling. 

 Delegering af afdelingsmødets eller 
afdelingsbestyrelsens kompetence 

til en eller flere beboergrupper. 

Bo/401A spørger om punktet ”iværk-
sættelse af arbejder og aktiviteter i 

afdelingen” ikke hører ind under teg-
ningsret? 

Simon/KAB svarer, at det gør det ik-
ke. Afdelingsmødet skal godkende og 

træffe beslutninger om det. Man kan 
ikke træffe beslutninger uden god-
kendelse af afdelingsmødet, hvis det 

f.eks. medfører huslejekonsekvenser. 

Thomas/143F pointerer, at ”iværk-
sætte” i denne sammenhæng henvi-
ser til at træffe beslutningen, ikke at 

rekvirere håndværkeren. 
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Simon/KAB forklarer, at det altså er 
organisationsbestyrelsen, der træffer 

alle praktiske beslutninger i samar-
bejde med KAB. 

Bente/168D spørger, om det kan lade 
sig gøre at male i P-arealerne, hvis 

blokrådet beslutter det? 

Simon/KAB svarer, at det kan det 
godt, men det skal stadig over Ejen-

domskontoret. Det er ikke blokrådet, 
der rekvirerer håndværkere. 

Henrik/BR-FU konstaterer, at der ik-

ke er flere spørgsmål, og han spørger 
Simon, om han kan kommentere på 
tegningsretten i forhold til de to æn-
dringsforslag. 

Simon/KAB svarer, at hvis der skal 
foregå malerarbejde, så skal det over 
Ejendomskontoret. Beboerne kan ik-

ke gøre det selv. 

Niels/Blok 21 siger, at pengene jo er 
til rådighed (jf. dispositionskontoen), 

så der er vel ikke nogen tegningsret, 
der bliver overtrådt? 

Simon/KAB svarer, at det ikke æn-
drer ved tegningsretten i forhold til, 

hvem der kan rekvirere håndværkere. 

Henrik/dirigent slår efter lidt små-
snak fast, at som Simon netop har 

præciseret, så har husmødet ikke 
kompetence til at gå ud over lovgiv-
ningen. 

Jørgen/410F efterlyser nogle klare 

regler for, hvad man må. Han mener 
umiddelbart, at husmødet godt må 
rekvirere håndværkere til arbejde in-

de i blokken. 

Simon/KAB svarer, at husmødet ikke 
har kompetence til dette. Håndværke-

re skal rekvireres via Ejendomskonto-
ret. 

Bo/401A fortæller, at de i hans blok 
tidligere har rekvireret håndværkere i 

forbindelse med arbejde udført i deres 
fællesrum, hvilket må betyde, at de 
faktisk har forbrudt sig mod reglerne.  

Henrik/BR-FU siger, at det i denne 

sag også er vigtigt at skelne mellem 
indvendig og udvendig vedligeholdel-

se. Blokkenes dispositionskonti er et 
beløb, der stilles til rådighed til ind-
vendig vedligehold af fællesområder i 
blokken. 

Asger/Blok 36 mener, at ifølge det, 
der er blevet sagt, så er det ikke en 

mulighed at bruge pengene fra dispo-
sitionskontoen til indvendig vedlige-
hold. 

Simon/KAB svarer, at de ikke selv-
stændigt kan gøre det, idet det skal 

over Ejendomskontoret. Blokken kan 
stadig lave en aftale med Ejendoms-
kontoret om, at der skal rekvireres 
håndværkere. 

Hans/38 2. R fortæller, at man i de 
sidste 40 år har kunnet rekvirere 

håndværkere til det arbejde, som de 
enkelte blokke har ret til at lave. Rent 
lovteknisk er det korrekt, at dette al-
tid bør gå over Ejendomskontoret. 

 Når det er sagt, så er det slet ikke 
det, denne sag handler om, idet der 
er tale om arbejde udført på udendørs 

fællesarealer i Farum Midtpunkt. 

Asger/Blok 36 siger, at der ifølge Si-

mon ikke er en gråzone i forhold til de 
indre gangstrøg – her må man heller 
ikke rekvirere håndværkere. 

Niels/Blok21 efterlyser regler for, 

hvad man må, og hvad man ikke må. 
Hvor finder man disse regler, og 

hvornår er de vedtaget? Hvor står det, 
at man kun må bruge pengene inde i 
blokkene og ikke udenfor blokkene? 
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Henrik/dirigent opfordrer til, at man 
ikke anfægter indholdet af Simons 

fremlæggelse. Hvis alt skal dokumen-
teres, så bliver det en meget lang af-
ten. Når KAB/jura udtaler sig, så må 
blokrådet antage, at det er korrekt. 

Tove/431D oplyser, at udvendigt ved-
ligehold aldrig har påhvilet beboerne 
– det er fakta! Hun opfordrer til, at 

man forholder sig til, at der er blevet 
begået en fejl, som blokrådet skal fin-
de en løsning på. Alternativt ender 
det i anarki – så gør alle, hvad de ly-

ster.  

Berit/38 2.S fortæller, at hun over de 
sidste par år har sammenskrevet alt, 

hvad hun har kunnet finde i alle 
numre af »Midtpunktet« om husmø-
dets dispositionskonto – det har re-
sulteret i et meget langt skriv. En 

syntese af dette har været offentlig-
gjort i »Midtpunktet«. Der har været 
talt om regler igennem årene. Nogle 

regler er besluttet af Blokrådet, andre 
er lovgivningsmæssige. Der foreligger 
dog ikke et egentligt regelsæt for, 
hvad man må, men Berit tilbyder at 

udfærdige et på baggrund af de ting, 
der har været oppe i Blokrådet. 

Thomas/Blok 24 fortæller, at han er 

bekendt med ét fortilfælde, hvor en 
blok har foretaget udvendigt arbejde 
med brug af midler fra dispositions-
kontoen. Dette var i forbindelse med 

etablering af en hundelegeplads. I da-
værende tilfælde blev det rejst som en 
blokrådssag, og derfor medførte det 
ikke problemer. Thomas er uforstå-

ende overfor, at disse retningslinjer 
ikke bliver fulgt. Han mener, det er 
en god idé at få reglerne nedskrevet, 

så der ikke hersker tvivl om, hvad 
man må og ikke må. Thomas fortæl-
ler, at Kurt Rytter (kundechef/KAB) 
også er fortaler for, at disse regler bli-

ver klarlagt. 

Henrik/BR-FU og dirigent fastslår, at 
det af Simons fremlæggelse netop er 

blevet tydeligt, at de to ændringsfor-
slag ikke er juridisk gyldige (de er 
begge i strid med tegningsretten), og 
derfor afviser BR-FU disse. Når æn-

dringsforslagene ikke er lovmedholde-
lige, kan de ikke komme til afstem-
ning. Henrik synes, det er uheldigt, at 
nogle betragter sagen som, at BR-FUs 

hensigt er at gå efter enkeltpersoner. 
Det er slet ikke det, sagen drejer sig 
om – derimod handler det om teg-

ningsret, hvorfor det netop er det, 
Simon har haft fokus på.  

Bo/401A spørger, hvordan ændrings-

forslaget fra Blok 46 går mod lovgiv-
ningen? Det eneste, de beder om, er, 
at der indgås dialog. 

Henrik/BR-FU svarer, at de ønsker en 
dialog om en iværksat beslutning, 

som ikke er lovlig, hvortil Bo svarer, 
at dialogen skal bidrage med en løs-
ning. 

ENERGIHJØRNET 

Midtpunktet styrker sin 
grønne profil 

Ejendomskontoret har gode erfaringer 
med opsamling af regnvand fra tage til 
brug for vanding af plantekasser på fæl-
lesarealerne. 

Derfor planlægger man nu at udvide ka-
paciteten ved at supplere med 2 behol-
dere á 1.000 liter, så anlægskapaciteten 
kommer op på i alt 6.000 liter.  

Et tiltag mere, der er med til at styrke 
Midtpunktets grønne profil. 

Godt gået!! 

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



  

 26 

Bettina/KAB siger, at man altid kan 
indgå i dialog. Hun fortæller, at der 

ikke har været nogen dialog mellem 
Blok 46 og driften – driften har dog 
haft rettet henvendelse til Blok 46. 
Blok 46 har ikke henvendt sig til drif-

ten vedrørende dialog. En eventuel 
dialog ændrer ikke ved, hvem der har 
tegningsretten. Bettina siger desu-
den, at det er Blokrådet, der skal be-

slutte, hvilken løsning der skal findes 
– ikke driften. Driften har blot gjort 
opmærksom på, at tegningsretten ik-

ke er overholdt. 

Thomas/Blok 24 forklarer, at det Blok 
46 lægger op til i deres ændringsfor-

slag jo netop er, at der ”optages for-
handlinger mellem BR-FU, KAB og 
repræsentanter for Blok 46”. Det ene-
ste man kan forhandle om er, hvem 

der skal afholde udgiften for arbej-
derne.  

Morten/38 2.S undrer sig over, at 

Blok 46 vil i dialog med driften, efter-
som det er Blokrådet, der kan tage 
beslutninger om denne slags – hvor-
for det også er i dette forum, dialogen 

burde foregå. Blok 46 kunne have 
været repræsenteret ved de sidste 
mange BR-møder, hvis de ville indgå i 
dialog. Hvis man f.eks. ønsker, at alt 

bliver malet hvidt, kan man rejse en 
blokrådssag indeholdende en husle-
jekonsekvens – det er sådan, det fun-

gerer i Farum Midtpunkt.  

Niels/Blok 21 forklarer, at deres æn-
dringsforslag netop lægger op til, at 
blokrådet lovliggør initiativet i Blok 

46. Det koster ingen penge, for Blok 
46 betaler selv. 

Henrik/dirigent gentager, at tegnings-

retten stadig er gældende.  

Bo/Blok 41 fortæller, at deres anke 
er, at det ene afstemningstema lægger 

op til, at man går efter enkeltperso-
ner, der har deltaget i husmødet. 

Thomas/143F siger, at han heller ik-

ke synes om afstemningstema 2, men 
passiviteten i forhold til ikke at træffe 
en afgørelse medfører, at afstem-
ningstema 2 kan ende med at blive 

gældende, da maleren højst sandsyn-
ligt vil gøre krav på sine penge.  

Tove/431D er enig med Thomas. Hun 
synes dog, det er både trist og fejt, at 
Blok 46 ikke møder op til blokråds-

møderne. De har begået en fejl, og 
derfor burde de møde op og tage dia-
logen på møderne. 

Anne/75D fortæller, at hun var en af 
dem, der var med til at udsætte 
blokrådssagen på mødet i maj. Hun 
synes, sagen er blevet mere klædelig i 
sin nuværende form, og derfor kan 

Blok 15 godt støtte op om den nu. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er flere spørgsmål, og han genta-
ger, at begge ændringsforslag er af-

vist. Han understreger, at BR-FU kun 
kan anbefale, at der stemmes for af-
stemningstema 1, da der i så fald ik-
ke vil være udestående mellemvæ-

render, og at sagen derfor bliver løst. 
Der stemmes først om afstemnings-
tema 1. 

Niels/Blok 21 vil gerne vide, hvad der 

sker, hvis begge afstemningstemaer 
bliver afvist, hvortil Henrik/BR-FU 
svarer, at det vil betyde, at maleren 
ikke får sine penge af Farum Midt-

punkt, og så kan han sagsøge de per-
soner, der har indgået kontrakt med 
ham, hvorfor man vil nærme sig af-
stemningstema 2. 

Thomas/Blok 24 supplerer med at 
tilbageførslen af arbejdet så skal kon-
teres på hærværkskontoen eller lig-
nende. 
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Henrik/dirigent konstaterer, at der er 
fremmødt endnu en blokrådsrepræ-

sentant, hvorfor der nu er 20 stem-
meberettigede. 

Afstemning 

Afstemningstema 1 vedtages med 19 
stemmer for, 1 imod og 0 undlod. 

Og derved udgår afstemningstema 2. 

BR-sag 506.c:  
Nedsættelse af Kunstudvalg 

Henrik/dirigent kommenterer, at mø-
dedatoen for kunstudvalget, der 

fremgår af blokrådssagen, selvfølgelig 
ikke er gældende, da den er passeret. 

Berit/BU og BR-FU forklarer, at dette 
selvfølgelig burde have fremgået af 

det materiale, der blev udsendt i for-
bindelse med udsættelse af blok-
rådsmødet. 

Bente/168D spørger, om der er afsat 
et rammebeløb til det kommende 

Kunstudvalg? 

Berit/Følgegruppen for Servicecentra-

len (FGSC) svarer, at det er der ikke. 
Farum Midtpunkt har noget kunst 

”på lager”, som evt. kan bruges til en 
start. Alternativt skal kunstudvalget 
rejse blokrådssager, når de har brug 
for økonomiske midler. 

Niels/Blok 21 mener, at et udvalg er 
lige i overkanten for at varetage den-
ne opgave. De mener, at Blokråds-
sekretariatet kan varetage opgaven – 

som f.eks. at koordinere med de loka-
le kunstforeninger. Det vil også bety-
de, at det ikke er de samme personer, 
der vælger kunsten ud. 

Thomas/143F oplyser, at det nye ud-
valg kan komme med ønsker ved det 
årlige budgetmøde. Han mener ikke, 
det er en driftssag. Kunstudvalget 

skal jo netop være for folk, der bræn-
der for kunst. 

Maiken/Blokrådssekretær finder det 

urealistisk, at den opgave skulle ligge 
i Sekretariatet. Hun er heller ikke 

sikker på, at hendes om end gode 
smag vil falde i god jord hos beboer-
nes  

Tove/431D er varm fortaler for et 
Kunstudvalg. Hun ser det som et 

spændende arbejde, og hun vil melde 
sig til udvalget.  

Bo/401A har ikke forstand på kunst 

men synes godt om idéen. Han spør-
ger dog til, hvad man gør, hvis kun-
sten bliver ødelagt. 

VANDSTATUS 
Situationen pr. 31. aug. 2017 

Døgnforbruget for hele Farum Midtpunkt 
de seneste 3 måneder: 

Juni: 441 m3/døgn 
Juli: 411 m3/døgn 
August: 436 m3/døgn 

Med stigningen fra juli til august ser det 
ud til, at mange er kommet tilbage fra 
ferie. 

Udviklingen i vandforbrug for Midtpunktet 
under ét ser således ud: 

August 2017 i forhold til  
aug. 2016 - besparelse: ca. 2½ % 

Regnskabsåret 2017/18 
i forhold til regnskabsåret 
2016/17- besparelse:  ca. 3 % 

Regnskabsåret 2017/18 
i forhold til referenceåret 
2006/07- besparelse:  ca. 25 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Berit/FGSC understreger efter for-
skellige insinuationer i salen, at hun 

ikke agter at blive en del af Kunstud-
valget. Hun siger desuden, at udstil-
lere vil blive orienteret om, at der er 
en risiko forbundet med, at deres 

kunst udstilles i selskabslokalerne. 
På den anden side tror hun, at kun-
sten i Selskabslokalerne kan være 
med til, at man passer bedre på loka-

lerne, når man lejer dem.  

Bente/168D supplerer Berit med en 
anekdote om et billede, hun har 

hængende udenfor sin hoveddør. 
Mange troede ikke, at det ville få lov 
til at hænge der længe, men her 11 år 

efter det er blevet hængt op, hænger 
det der stadig. Som supplement til 
spørgsmålet om risiko i forbindelse 
med kunst der kan blive ødelagt, for-

tæller Bente, at de fleste kunstnere er 
forsikrede mod dette. Hun synes, det 
lyder som et spændende udvalg og vil 
meget gerne deltage i arbejdet. 

Afstemning 

Forslaget vedtages med 19 stemmer 
for, 1 imod og 0 undlod. 

BR-sag 506.d:  
Opfølgning på ændring af afreg-
ningsform for el til lejligheder 

Niels/TMU oplyser, at det er tvivl-
somt, om solcelleprojektet, som den-
ne sag er en mindre del af, overhove-

det bliver en realitet. Det kræver, at 
der sker nogle ændringer i lovgivnin-
gen, og det lover ikke positivt på nu-
værende tidspunkt.  

Hans/TMU understreger, at TMU ikke 
betragtes, som en følgegruppe (jf. 
blokrådssagen). Udskiftning af målere 

er en simpel driftssag, hvorfor det ik-
ke kræver en følgegruppe. Selvfølgelig 
vil TMU følge sagen tæt. 

Bo/Blok 41 mener, at en eventuel føl-
gegruppe også skal inkludere andre 

fra Farum Midtpunkt end kun med-
lemmer af TMU. 

Thomas/TMU forklarer, at TMU er et 

åbent udvalg, så den enkelte beboer 
kan vælge at deltage i møderne. Det 
er også en mulighed at få tilsendt en 

dagsorden. Han siger desuden, at den 
aktuelle sag med udskiftning af el-
målere er at betragte som udskiftning 
af en eksisterende installation, hvor-

for det er en driftssag. 

Jørgen/410F fortæller, at han har få-

et et brev fra Radius, hvor de fortæl-
ler, at de er i gang med at udskifte 
målerne. 

Hans/TMU (se forklaring under refe-
rat fra 3.august ”Nyt fra udvalg”). 

 Som supplement til tidligere udta-
lelser fortæller Hans, at TMU er blevet 
oplyst om, at Radius laver en diffe-

rentiering i hhv. sommer- og vinter-
pris på el for folk, der har solcellean-
læg. Det betyder, at prisen om som-

meren bliver billigere, end den er om 
vinteren, hvilket medfører, at et sol-
celleanlæg bliver mindre rentabelt. 
Derfor kan udskiftningen af målere 

fra Radius’ side muligvis opfattes som 
et forsøg på at hindre de planlagte 
tiltag. 

Asger/296A spørger, om TMU har 

undersøgt, om andre udbydere af el 
også arbejder med differentierede pri-

ser, hvortil Hans svarer, at det er no-
get, de skal undersøge. 

Steffen/31C fortæller, at Brunata i 

forbindelse med udskiftning af var-
memålere i lejlighederne for nogle år 
tilbage efterlod huller i væggene. Han 

spørger, hvem der har ansvaret for, at 
hullerne bliver lavet? 

Asger/296A svarer Steffen, at det ik-

ke er et krav, at huller fra søm og 
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skruer er spartlede, når man fraflyt-
ter sin lejlighed. Så hvis man ikke er 
generet af dem, kan man lade dem 

være - alternativt spartle dem selv. 

Thomas/143F svarer Steffen, at det i 
sin tid blev besluttet, at beboerne selv 
skulle spartle/male det over. 

Afstemning 
Forslaget vedtages med 18 stemmer 
for, 0 imod og 2 undlod. 

BR-sag 506.e:  

Gallerilister til Selskabslokalerne 

Berit/Markedsføringsudvalget (MFU) 
forklarer, hvad gallerilister er. De 

hænger allerede i Servicecentralen og 
muliggør, at man kan hænge kunst 
og lignende op på væggene uden at 
bore huller. 

Henrik/Blok 43 ser også en fordel i, at 
man som lejer af selskabslokalet har 

mulighed for selv at hænge noget op. 
De undrer sig dog over, hvorfor pen-
gene skal tages fra MFU – er det ikke 
til aktiviteter, der henvender sig til 

folk udefra? 

Berit/MFU forklarer, at Selskabsloka-

lerne indgår i markedsføringen af Fa-
rum Midtpunkt. Dette skyldes, at der 
i forbindelse med private arrange-
menter også kommer mange udefra. 

Gallerilisterne skal ses i sammen-
hæng med nedsættelse af kunstud-
valget, men det skal ikke afholde no-

gen fra at bruge dem til udsmykning 
til en privat fest. 

Henrik/Blok 43 takker for forklarin-

gen og siger, at de støtter forslaget.  

Bo/Blok 41 synes, det er en god idé, 

og de støtter forslaget. Men hvad gør 
man, hvis der hænger kunst udstillet, 
og man gerne selv vil opsætte ud-

smykning? 

Berit/38. 2.S svarer, at man kan tage 
det ned – alternativt hænge noget ud 

over.  

Thomas/143F spørger, om Kunstud-

valget kan anmode MFU om økono-
misk støtte, indtil de har fået deres 
egen budgetpost? 

Berit/MFU mener godt, at det kan 

være en mulighed. Det afhænger selv-
følgelig af, hvor mange penge MFU 

har, og så kræver det naturligvis, at 
der rejses en blokrådssag. 

Afstemning 
Forslaget vedtages med 20 stemmer 

for, 0 imod og 0 undlod. 

BR-sag 506.f:  
Åbent Hus i Farum Midtpunkt 

Henrik/BR-FU henviser til sidste mø-

de, hvor der blev orienteret om, at for 
at arrangementet kunne blive en rea-
litet på det angivne tidspunkt, så ville 
noget af planlægningen blive iværk-

sat, inden blokrådssagen formelt var 
vedtaget. Derfor er musiker og an-

VARMEØKONOMI 

Status pr. 31. august 2017 

Variabel fjernv. kr. 838.893,- 
Aconto rådighed kr. 940.362,- 
Overskud kr. 101.469,- 

Vi fortsætter de gode takter med en 
samlet besparelse for de 3 første måne-
der af regnskabsåret på godt kr. 
100.000,-. 

Følger resten af året et normalår, viser 
prognosen for hele året en besparelse 
på knapt kr. 400.000,-. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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nonceplads bestilt. Han understreger, 
at der er afsat penge til arrangemen-
tet i budgettet, men at de skal frigives 

ved en blokrådssag. 

Bente/168D vil gerne vide, hvor man-

ge ledige lejligheder, der er i Farum 
Midtpunkt. 

Thomas/FURBO fortæller, at der ikke 

er ledige lejligheder, men der kan væ-
re lejligheder, der er i gang med at 

blive udlejet, og som derfor kan stå 
tomme i en kortere periode. 
 Han oplyser, at arrangementerne 
tidligere har været finansieret af byg-

gesager, men fremover bliver dette 
sandsynligvis en post, som Farum 
Midtpunkt selv skal dække – evt. med 
sin egen budgetpost. Thomas forkla-

rer, at det er vigtigt, at ventelisterne 
bliver fyldt op, og derfor mener han, 
at de 45.000 kr. er givet godt ud. 

Åbent Hus plejer at trække mange 
mennesker til – også udefra.  

Henrik/428D fortæller, at det var et 

Åbent Hus-arrangementet, der fik 
ham til at flytte til Farum Midtpunkt. 

Anne/Nørklerne glæder sig til arran-

gementet og håber på derved at kun-
ne byde nye medlemmer velkommen. 

Afstemning 
Forslaget vedtages med 20 stemmer 
for, 0 imod og 0 undlod. 

6. Eventuelt 

Berit/BR–FU roser forsamlingen for 

den store opbakning til de aktuelle 
blokrådssager. 

Bente/168D har problemer med TV-

boksen fra YouSee. Hun kan ikke se 
fjernsyn, da hendes tv kun har lyd 

eller viser billedet. Derfor overvejer 
hun at gå tilbage fuldpakken, som 
hun havde tidligere. Hun synes, det 
havde været en god idé, hvis beboer-

ne havde fået forklaret af YouSee, 
hvordan boksen virker. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at hun 

kontakter Bolignetudvalget, da de 
sikkert kan hjælpe hende med en 
løsning. 

Thomas/143F mener ikke, man får 
uvildig vejledning ved YouSee om tv-

boksene. Han har selv valgt den løs-
ning, som Bente overvejer – nemlig at 
have fuldpakken og derved undgå 
boksen.  

Tove/431D kommenterer på den me-
diedækning, der har været af Farum 
Midtpunkt i den sidste tid. Hun me-
ner ikke, at den negative omtale af-

spejlede den generelle oplevelse fra 
beboere i Farum Midtpunkt. Omtalen 
skaber et negativt billede af Farum 
Midtpunkt, og dermed understreger 

hun vigtigheden af det kommende 
Åbent Hus arrangement, da det giver 
muligheden for, at folk både i og 

udenfor Farum Midtpunkt kan få en 
positiv oplevelse af Farum Midtpunkt. 
Tove er desværre forhindret i at del-
tage i arrangementet, men hun håber 

på stort fremmøde. 

Thomas/Strategiforum kommenterer 
også på både den negative og positive 
omtale, der har været i pressen. Han 
håber, at de i Strategiforum kan være 

med til at ændre, at beboere føler sig 
utrygge. I den forbindelse nævner 
han, at første ”Åben dør” er den 31. 

august. Her kan beboerne møde og 
snakke med personer fra Strategifo-
rum (Se opslag i »Midtpunktet« 506). 

Asger/296A synes, det er en god idé 
med ”Åben dør”-arrangementet, men 

han tvivler på, om de, der ytrer at væ-
re utrygge, rent faktisk møder op. 
Han tror, at noget af det trygheds-

fremmende arbejde skal foregå ude i 
blokkene – der er nogle beboere, der 
ikke bevæger sig udenfor. 
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Henrik/428D mener også, at den ne-
gative omtale i pressen var fremstillet 

ensidigt. På den anden side er han 
også enig i, at man skal respektere, at 
nogle kan have de følelser. Han kan 
informere om, at nogle af de tiltag, 

der bliver gjort i Strategiforum, er på 
linje med tiltag på Nørrebro – det ty-
der altså på, at Farum Midtpunkt er 
på rette spor. 

Anne/75D synes, det er vigtigt, at 
man respekterer, at folk har forskelli-

ge oplevelser af trygheden i Farum 
Midtpunkt. 

Henrik/dirigent takker af for i aften, 
eftersom ikke flere ønsker ordet.  

 

REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 507 5. SEPTEMBER 2017 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik, BR-FU) 

2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referater: 

a. fra 6. juni 2017 (Godk. u/bemærkn.) 
b. fra 3. august 2017 (Godk. u/bemærkn.) 

c. fra 15. august 2017 (Udsat til oktober) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 
b. Nyt fra Ejendomskontoret 

c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg 
d. Nyt fra andre udvalg 
e. Tryghedsfremmende foranstaltninger 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Lukning af Varmestuen (23/0/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 

A Tove 201G 
 Else Marie 202B 
 Martha 205B 

12  
og 13 

Morten 38 2.S 
Hans 38 2.R 

15 Ernst 73E 

 Mette 73E 
21 Niels 112E 

22 Elke 118E 
 Pia 116D 
24 Thomas 143F 

25 Bente 168D 

Blok Navn Adresse 

26 Jakob 161B 
31 Anne-Charlotte 239A 
33 Inge 262A 

41 Bo 401A 
 Merete 401A 
42 Jørgen 410F 

 Randi 410F 
43 Henrik 428D 

45 Benedicte 448D 
46 Anette 456D 
 Bjarne 450D 

   

Gæster: Ingen 

Uden stemmeret: Palle/EJK 
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1. Godkendelse af dirigent 

Henrik, BR-FU godkendes som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes med be-
mærkninger: 

Henrik/BR-FU oplyser, at godkendel-
se af referatet fra 15.august udsættes 

til BR-møde 508, da ændringsforsla-
gene, der blev behandlet på mødet 
ved en fejl ikke er anført i referatet. 
 Han foreslår på vegne af BR-FU, at 

blokrådssagen rykkes til efter punkt 
3.c, så den senere debat om trygheds-
fremmende foranstaltninger ikke af-
brydes af denne – der er ingen ind-

vendinger mod dette fra Blokrådet. 

3. Godkendelse af referater 

3.a fra 6. juni 2017 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

3.b fra 3. august 2017 

Referatet godkendes uden bemærk-

ninger. 

3.c fra 15. august 2017 

Udsættes til godkendelse på BR-møde 
508. 

5. Blokrådssager 

Under punkt 2 ”Godkendelse af dags-
orden” blev det besluttet, at behand-

ling af blokrådssagen skulle ske 
umiddelbart efter punkt 3. Derfor er 
punkt 5 ført til referat nedenfor. 

BR-sag 507.a:  

Lukning af Varmestuen 

Henrik/BR-FU resumerer sagen, idet 
han forklarer, at Varmestuen har væ-

ret midlertidigt lukket siden 2016. 
Ingen har vist interesse for at videre-
føre den, og derfor lægger blokråds-
sagen op til, at Varmestuen bliver 

formelt lukket af Blokrådet. 

Kirsten/34F fortæller, at de der drev 
Varmestuen kort tid efter den midler-

tidige lukning blev bedt om at tømme 
lokalet for ting. Hun mener, at dette 
kan være årsagen til, at de ikke har 
rettet henvendelse til BR-FU. Kirsten 

betragter lukningen som lidt af en 
katastrofe. Når man bor i et socialt 
boligbyggeri, er man forpligtiget til, at 
der er aktiviteter for beboerne. Selv-

om der var konflikter i Varmestuen, 
mener hun ikke, at en lukning er be-
rettiget. Gennem de sidste år, er der 

mange klubber, der er lukket – det er 
ærgerligt. 

Berit/38 2.S gør opmærksom på, med 
henvisning til BR-sagen, at der ikke 
er nogen, der har ytret ønske om at 

videreføre Varmestuen siden den 
midlertidige lukning for 1,5 år siden. 
Da Varmestuen var en aktivitet star-

tet af Blokrådet, skal den også for-
melt lukkes af Blokrådet. 

Kirsten/34F fortæller, at der var 
mange velfungerende mennesker i 
Varmestuen. Kirsten tror ikke, de har 

henvendt sig, da de jo blev bedt om at 
rømme stedet. Hun kan oplyse, at 
nogle fra Varmestuen har etableret 
”Varmestuens Venner”, som tæller ca. 

30 medlemmer. 

Thomas/134F mindes, at FU i forbin-
delse med den midlertidige lukning 
søgte efter nye tovholdere til projektet 

– dog uden succes. Det er nyt for 
Thomas, at der findes en gruppe (jf. 
”Varmestuens Venner”). 

Henrik/Blok 43 mener, at eftersom 
der ikke er nogen, der har henvendt 

sig gennem de sidste 1,5 år, må det 
være et udtryk for, at Varmestuen 
bliver formelt lukket. Det giver mu-

lighed for, at lokalerne kan bruges til 
andet.  

Bo/Blok 41 undrer sig over, at man 
har bedt folk om at rydde den, da 
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lukningen var midlertidig. Han me-
ner, det er forståeligt, at der ikke har 
været nogen henvendelser i og med, 

den blev ryddet.  

Anne/75D fortæller, at hun har været 
i lokalet i forbindelse med opstart af 
Nørklerne – det var bestemt ikke ryd-

det. 

Elke/Blok 22 ser ikke det store pro-
blem i lukningen, da man jo altid kan 
søge om åbning igen ved en blokråds-
sag. Blok 22 mener også, den bør 

lukkes nu grundet manglende aktivi-
tet.  

Hans/38 2.R forklarer, at åbningen af 
Varmestuen i sin tid skete grundet et 

stort problem med en større forsam-
ling af øldrikkende mennesker uden-
for købmanden, hvilket var utryg-
hedsskabende for mange beboere. 

Det var altså dette, der var den moti-
verende faktor, snarere end det var et 
socialt initiativ. Det var på opfordring 

fra Furesø Boligselskabs bestyrelse at 
Varmestuen blev etableret. Hans me-
ner, at lokalet skal bruges til at løse 
nogen af de større problemer i Farum 

Midtpunkt. 

Anette/456D synes, man skal huske 
på, at hvis lokalerne bliver lukket, 
kan det være, at de bliver brugt til 
noget andet end en Varmestue. Hun 

mener ikke nødvendigvis, at sociale 
initiativer udelukkende skal ses som 
problemløsende – de skal være en del 

af det sociale liv, der er, når man bor 
alment. Man kan ikke forvente, at 
folk, der måske ikke er så ressource-
stærke, selv retter henvendelse – hun 

mener, man bør hjælpe dem. 

Henrik/Blok 43 fortæller, at hvis 
Varmestuen ikke lukkes, så er det 
ikke muligt at bruge den til andet. 

Hvad den skal bruges til vides endnu 
ikke, men det vil blive afgjort ved en 
eventuel fremtidig blokrådssag.  

Randi/410F spørger, om det er en 
mulighed at vente med at lukke den, 

når informationen om ”Varmestuens 
Venner” nu er dukket op? Så kunne 
man forsøge at tage kontakt til dem. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 

ikke er flere bemærkninger, og der 
gås til afstemning. Der er 23 stem-

meberettigede. 

Afstemning 
Sagen vedtages med 23 stemmer for, 
ingen imod og ingen blanke stemmer. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 

4.b Nyt fra Ejendomskontoret 

Knallertbure 

Palle/EJK henviser til sidste BR-
møde, hvor der blev talt om, at man 
fremadrettet skulle debattere brugen 

af knallertbure. Driften vil på et af de 
kommende BR-møder komme med et 
oplæg, som kan danne udgangspunkt 

for debat. 

Åbningstider på  
Ejendomskontoret pr. 1. oktober 

Palle/EJK fortæller, at personlig træf-

fetid om aftenen på Ejendomskonto-
ret tidligere kun har været mandag. 
Den sene åbningstid blev udvidet i 

forbindelse med byggeprojekter, men 
nu er man tilbage til et ”normalt” an-
tal af beboerhenvendelser, hvorfor 
driften i samråd med BR-FU har be-

sluttet at nedlægge den sene åbnings-
tid om torsdagen, så ressourcerne 
kan blive brugt optimalt. Den ugent-
lige sene åbningstid for beboerhen-

vendelser er fra d. 1. oktober om 
mandagen kl. 14-18. Det bliver en 
fleksibel løsning, så hvis der bliver 

behov i forbindelse med projekter el-
ler lignende, kan det justeres. Der vil 
altid være én sen ugentlig åbningstid 
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(er det helligdag mandag, vil den sene 
åbningstid blive rykket til førstkom-
mende hverdag). 

Bo/Blok 41 siger, at det har betyd-
ning for fremvisningen af lejligheder, 

og at hjemmesiden dermed skal opda-
teres, når det træder i kraft. 

Anne/75D spørger om det også gæl-

der Sekretariatets åbningstider, hvor-
til Berit svarer, at de allerede er ble-

vet ændret. 

Berit/38 2.S fastslår, at der fortsat vil 

være fremvisning om mandagen samt 
efter særlig aftale.  

Årlig inspektion af  

høj- og lavtage (rapport) 

Palle/EJK oplyser, at rapporten er 
modtaget, men den er desværre noget 

nedslående. Der ligger affald på man-
ge af de ellers fine grønne tage, hvil-
ket bevirker at vækstlaget ødelægges. 
Nogle terrasser flyder med affald og 

byggeaffald, og nogle steder har bebo-
ere boret huller i soklerne for at mon-
tere paraboler. Det kan forårsage 

vandskader, da underdugen så ikke 
længere er intakt. Driften sender brev 
til de pågældende lejemål. 

Afrensning af maling  

i P-areal under Blok 46 

Palle/EJK orienterer om, at der er la-

vet et forsøg med afrensning af vægge 
og søjler på et afgrænset felt i P-
arealet under Blok 46. Umiddelbart 
tyder det på, at man kan nøjes med 

afrensning og ikke efterfølgende for-
segling af betonen, men det vides ikke 
med sikkerhed, førend alt malingen 
er renset af. Firmaet Dominia A/S 

følger sagen. 

Fartdæmpere (skildpadder) 

Palle/EJK henviser til tidligere BR-
møder, hvor fartdæmpningen på 
stamvejene har været debatteret. Det 

har vist sig, at den anviste hastig-

hedsbegrænsning på 30 km/t, som 
har eksisteret siden omkring 1975, og 
som rådgiver i forbindelse med Miljø-

sagen har taget udgangspunkt i, ikke 
er godkendt. Hastighedsbegrænsnin-
gen skal godkendes af Vej og Park. 

Vej og Park samt politi har rettet 
henvendelse til driften med henblik 
på, at få fartdæmpningen fjernet. 
Herefter har rådgiver og drift været i 

dialog med kommunen, og fartdæm-
perne kan blive liggende som en mid-
lertidig løsning, indtil den endelige 
løsning er fundet. 

 Palle fortæller, at alle har handlet i 
god tro. Blokrådet og Furesø Kom-
mune har godkendt såvel projektet 

om Molokker som Miljøsagen, hvilke 
er med til at ændre vejens karakter, 
så håbet er, at den nuværende ha-
stighedsgrænse kan bibeholdes. 

Jørgen/410F spørger, om det betyder, 
at hastighedsgrænsen uden skiltning 

egentlig er 50 km/t, hvilket Palle sva-
rer ja til og tilføjer, at der dog altid 
skal køres efter forholdene. 

Bjarne/Blok 46 mener ikke, at fart-

dæmpningen er en genial løsning – 
han mener, der findes bedre eksem-

pler på fartdæmpning. Der er begået 
fejl, og det koster nogle penge – bliver 
der fulgt op på ansvarsplacering, så 

det ikke er Farum Midtpunkt, der 
skal afholde alle udgifterne? 

Palle/EJK svarer, at der i en endnu 

ikke kendt udstrækning er et rådgi-
veransvar forbundet med sagen, og 
det er rådgiver gjort opmærksom på.  

Hærværk 

Punktet føres ikke til referat.  

Belysning (brystværnslamper) 

Palle/EJK fortæller, at der kun mang-
ler at blive skiftet pærer på Vestblok-

gangstrøget. Man vil derfor kunne op-
leve en kraftigere belysning, når man 
færdes efter mørkets frembrud. 
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Dagrenovation og  
storskrald (pilotprojekter) 

Palle/EJK fortæller, at driften er 

kommet i dialog med kommunen 
vedr. pilotprojekter, der har til formål 
at afhjælpe nogle af de problemer, der 

opleves med storskrald og kildesorte-
ring af husholdningsaffald. TMU er 
blevet koblet på projektet. 

Bo/401A spørger, om det er derfor, 

indkastet til papcontainerne er æn-
dret til ”brevsprækker”? 

Palle/EJK svarer, at det ikke er etab-
leret i forbindelse med projekterne, 
men er et tiltag fra Vestforbrænd-

ingen i et forsøg på at forhindre, at de 
bruges til andet affald. 

Spørgsmål til driften 

Niels/112E spørger, hvad lokalerne til 

det tidligere Dartklubben og Litra X 
bruges til? 

Palle/EJK svarer, at de står tomme, 

men der er tale om, at lokalerne i 228 
skal laves om til boliger, hvilket man 
er i gang med at kigge på. 

Anette/456D spørger og bliver be-
kræftet i, at en sådan beslutning skal 
forelægges Blokrådet. 

Thomas/143F fortæller, at der tidlige-
re var tale om at bygge 228 om til 
flygtningeboliger, men projektet blev 
droppet, da kommunen ikke modtog 

det forventede antal flygtninge. 

Henrik/BR-FU forklarer, at man er i 
gang med at undersøge, hvad loka-

lerne kan bruges til i stedet. Det er 
endnu på idéplan. Det skal selvfølge-
lig afgøres ved en blokrådssag. 

Bo/401A mener, at de netop fremlag-

te oplysninger burde have været of-
fentliggjort tidligere. Det kunne jo væ-
re, der var nogle, der ønskede at bru-

ge lokalerne til noget andet. 

Berit/38 2.S oplyser, at det er blevet 
meddelt Blokrådet, at ombygningen 

til flygtningeboliger ikke blev aktuel. 

4.c Nyt fra Blokrådets  
Forretningsudvalg 

Nyt medlem til  

BR-FU d.1. september 

Velkommen til Agnete fra Blok 22, 
der skal sidde i BR-FU indtil 1. marts 
2019. Vi glæder os til samarbejdet. 

Åbent Hus d. 9. september 

Tag din nabo eller ven under armen, 
og kom og tag del i fornøjelserne. 

Anne/Nørklerne fortæller, at de også 
holder Åbent Hus den dag. 

Åben Dør 

Første Åben Dør er blevet afholdt med 
succes. Der var gode input fra de for-
skellige fremmødte. Arrangementerne 
afholdes sidste torsdag i måneden 

året ud. Spred gerne budskabet. 

Efterbehandling af BR-sager 

Med reference til BR-sag 506.b ”Ma-
lerarbejde i P-areal igangsat af Blok 

46”, bliver både driften og BR-FU, på 
trods af at sagen er afsluttet, bedt om 
at redegøre for forskellige forhold i 

sagen. Sagen er som bekendt sagsbe-
handlet på BR-møde 507, og Blokrå-
det har ved afstemning vedtaget det 
fremadrettede forløb. Alle har haft 

mulighed for at få svar på eventuelle 
spørgsmål på Blokrådsmøderne, hvor 
både sag og ændringsforslag har væ-
ret fremlagt. Sagen betragtes derfor 

som afsluttet, og der vil ikke foretages 
yderligere efterbehandling af denne. 

4.d Nyt fra andre udvalg 

Strategiforum 

Hans/Strategiforum fortæller om af-
holdelse af første Åben Dør d. 31. au-
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gust. Cirka 25 beboere mødte op for 
at snakke med hhv. Politi, Kommune, 
Blokråd og forebyggelseskonsulent. 

Ved mødet var repræsentanter fra de 
forskellige instanser placeret ved for-
skellige borde, og bebeboerne kunne 

cirkulere rundt til dem, de ønskede at 
gå i dialog med. Der var også mulig-
hed for at tale med de forskellige re-
præsenterede i enrum, hvilket nogle 

også benyttede sig af. Mødet bliver 
evalueret d. 14. september i Strategi-
forum. 

Elke/118E fortæller, at hun på vejen 

hjem mødte en masse unge, der var 
interesseret i at høre om, hvad der 
var sket på mødet. 

Kunstudvalget (KU) 

Kirsten/KU fortæller, at første møde 
blev afholdt i går (læs: 4. september) 

sammen med Berit, BR-FU. På nuvæ-
rende tidspunkt er der 4 medlemmer, 
men Kirsten opfordrer til, at man 
melder sig, hvis det har interesse, så 

kunstudvalget kan ramme bredt i ud-
vælgelsen af kunst. Der er aftalt mø-
de onsdag d. 20. september kl.19.  

Anette/456D spørger om KU også 
skal tage sig af kunst ude i Midt-
punktet?  

Kirsten/KU svarer, at det primært er 

kunst til Servicecentralen og i Sel-
skabslokalerne – ikke udearealerne 
eller andre steder i Farum Midtpunkt.  

Teknik/Miljø Udvalget (TMU) 

Thomas/TMU fortæller, at der kom-
mer varmeregnskab sammen med 

huslejeopkrævningen for oktober. 
Man kan se sin opgørelse online på 
Brunatas hjemmeside. 
 Varmeudviklingen kan man holde 

sig orienteret om ved Farum Fjern-
varme. 

Henrik/428D siger, at det ikke er alle 
regnskaber, der er tilgængelige på 

Brunatas hjemmeside endnu. 

Almene Boligselskabers  
Fjernvarmeudvalg (ABF) 

Berit/38 2.S spørger, om vandforsy-

ningen til Farum Midtpunkt også er 
et andelsselskab ligesom Farum 
Fjernvarme, eller om den er kommu-

nal? 

Jakob/161B svarer, at Farums vand-
værk er et andelsselskab, men at 

Værløses er kommunalt. 

Hans/38 2.R fortæller, at man i FUR-
BO for cirka 5 år siden valgte en re-
præsentant til vandværket, men det 

kom der ikke så meget ud af. 

Thomas/FURBO supplerer med, at 
der er en repræsentant fra FURBO 

ved vandværkets generalforsamlinger, 
der også ønskede at indgå som besty-
relsesmedlem i Farum Vandværk, 
hvilket dog ikke blev en realitet.  

Berit/38 2.S svarer, at lovgivningen jo 
blev ændret, så almene boligselskaber 
fik mulighed for repræsentation i an-

delsforsyningsvirksomhederne. Derfor 
burde man vel tage sagen op, som 
man gjorde det med Farum Fjern-
varme. 

4.e Tryghedsfremmende  

foranstaltninger (debatoplæg) 

Henrik/dirigent ridser hovedpunkter-

ne i debatoplægget op og oplyser, at 
der holdes 10 minutters læsepause, 
så Blokrådet har mulighed for at læse 
det på mødet omdelte debatoplæg (se 

nedenfor). Henrik forklarer, at debat-
ten vil blive ført til referat i form af en 
opsummering af, hvad der er blevet 

debatteret. Der refereres ikke til de 
personer, der udtaler sig i debatten. 
Debatten bruges til det videre arbejde 
med blokrådssagen. 
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Tryghedsfremmende foranstaltnin-
ger i Farum Midtpunkt 

Af Blokrådets Forretningsudvalg  

Som en del af et tidligere trygheds-
fremmende tiltag (vedtaget ved BR-

møde 412, januar 2009), har beboer-
ne i Farum Midtpunkt besluttet, at 
dørene til de indre gangstrøg skulle 
aflåses. Der blev etableret dørtelefo-

ner, så beboere kunne få adgang med 
nøglebrik, og besøgende kunne ringe 
på fra dørtelefonen. 

 Aflåsningssystemet har især i inde-
værende år været udsat for massivt 
hærværk – på nuværende tidspunkt 
er der knap 40 defekte dørstationer. 

Det betyder også, at store dele af Fa-
rum Midtpunkts indre gangstrøg står 
ulåste. Beboerne er generet af uved-
kommende i gangstrøgene, der ryger 

og sælger hash. Dette skaber utryg-
hed for mange. 
 Udskiftning/reparation af én enkelt 

dørstation koster omkring 15.000 kr., 
og erfaringen viser, at der umiddel-
bart efter reetablering bliver udøvet 
hærværk mod dem igen. Derfor er 

løsningen ikke blot at udskifte øde-
lagte dørstationer, da det ikke har 
den ønskede effekt samtidig med, at 
det er en økonomisk tung post, som 

skal finansieres af beboerne i Farum 
Midtpunkt. 

Foreløbigt tiltag 

Det er altså nødvendigt at tænke i 
alternative løsninger, der kan afhjæl-
pe problemet her og nu. Det er op til 

Blokrådet at træffe en endelig beslut-
ning om, hvad der fremadrettet skal 
gøres, både i forhold til at sikre gang-

strøgene, men også i forhold til at ud-
arbejde nogle handlepunkter til en 
forebyggende og dermed mere lang-
sigtet løsning. 

Muligheder her og nu 

Der er mange mulige løsninger til, 

hvordan indgangsvejene til de indre 

gangstrøg skal sikres. Der er ligeledes 
mange ubekendte i forhold til, hvad 
en valgt løsning vil have af effekt. 

Der er forsøgt med forskellige tiltag i 
form af: 

 Vandalsikret dørtelefoni (dørtele-

fonen er udstyret med en speciel 

beskyttelseskappe)

 

 Kodning af dørtelefon så døren 

forbliver låst, selvom dørtelefonen 

ødelægges. Det er dog altid muligt 

at komme ud indefra.  

 Vandalsikret adgangskontrol (ad-

gangskontrol uden mulighed for 

telefoni) 

 

 Mekanisk sikring af døre (sikret 

med beslag og skinner, der forhin-
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drer, at dørene kan brydes op/ 

sparkes ind)

 

 Videoovervågning i mere eller min-

dre grad. 

Forsøg i Blok 34 

I Blok 34 har man lavet et forsøg, 

hvor der er gjort brug af nogle af 
ovennævnte tiltag. 
1. Vandalsikret adgangskontrol i gav-

lene af blokken med yderligere be-

skyttelseskappe. 

2. Dørtelefoni ved alle indgange. Dis-

se er kodet, så de forbliver låst, 

selvom den ødelægges. 

3. Videoovervågning ved samtlige 

indgange samt på begge gavle af 

blokken. 

Evaluering af forsøg i Blok 34 

Erfaringen med tiltagene i Blok 34 er 

gode. Der har ikke været uro i blok-
ken, da det ikke er lykkedes nogen at 
komme ind. Dørtelefonerne i gavlene 
er dog ødelagte, men eftersom de er 

kodet, så de låser, hvis de bliver øde-
lagt, har det ikke ført til, at uved-
kommende har fået adgang til blok-

ken. 
 Det er uvist om en løsning som den 
i Blok 34 vil have samme ønskede ef-
fekt, hvis den implementeres i hele 

Farum Midtpunkt. Desuden er det jo 

også et spørgsmål om økonomi, da et 
overslag på en samlet pris for etable-
ring af videoovervågning samt van-

dalsikring af dørstationer beløber sig 
til 3 millioner kroner. 

Fremtidige, langsigtede tiltag  

Forebyggende arbejde er afgørende i 
forhold til at ændre adfærd hos de 
unge og er derfor en vigtig spiller som 

et tryghedsfremmende initiativ. Stra-
tegiforum arbejder med en koordine-
ret indsats mellem boligselskab, 

kommune, politi, klubber og skoler.  
Farum Midtpunkt har etableret 5 
grupper, der arbejder med forskellige 
tryghedsskabende og forebyggende 

initiativer (se Midtpunktet 506). 
Grupperne blev nedsat d. 12. juni 
2017 på et møde om tryghed afholdt 
af Furesø Boligselskabs Strategiud-

valg. De fem grupper arbejder med: 

 Beboernetværk 

 Involvering af forældre 

 Ungekontor/ kontakt til de unge 

 Erfaringsudveksling mellem  

naboer og blokke 

Henrik/dirigent henviser til det dias-

show der fremvises, hvor man kan se 
billeder af de forskellige omtalte løs-
ninger i debatoplægget. 

Nedenstående er et sammendrag af 
debatten om, hvilken sikring man øn-
sker af blokkene – skal de være aflå-
ste, skal der være videoovervågning – 

og i så fald i hvilken grad? Hvordan 
og i hvilken grad skal dette suppleres 
af mere langsigtede forebyggende ini-

tiativer? 

Emnet er komplekst, og der er enig-
hed om, at enkelttiltag ikke kan stå 
alene. En løsning består f.eks. ikke 

udelukkende i aflåsning, video eller 
forebyggende dialog men derimod en 
kombination af disse. 
 Det er vigtigt at indtænke, hvordan 

risikoen for hærværk i forhold til 
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fremadrettede tiltag minimeres. 
Gangstrøgene er svære at sikre, da de 
har en let facade, men der er et gene-

relt ønske om at skabe tryghed inde i 
blokkene, hvorfor aflåsning betragtes 
som en nødvendig del af den fremad-

rettede løsning. Der er også en gene-
rel positiv holdning overfor, at der og-
så anvendes de vandalsikrede aflås-
ninger (særligt i gavlene), da erfarin-

gen viser, at de virker efter hensigten. 
Vandalsikringer bør opsættes i kom-
bination med dørtelefoner evt. med 
brug af pinkoder. I forbindelse med 

etablering af låsesystem bør dørene 
gennemgås af en tømrer. 
 Der er mange forskellige holdninger 

til videoovervågning, dels om effekten, 
dels hvor omfangsrig den bør være. 
Debatten peger dog i retning af, at der 
fortsat bør være videoovervågning, 

men at kameraerne måske kan place-
res mere hensigtsmæssigt end hidtil – 
måske også inde i gangstrøgene, hvis 
dette er en mulighed og kan have en 

effekt, og ved åbningen mod Frede-
riksborgvej.  

Forebyggende arbejde med trygheds-

fremmende initiativer er afgørende i 
forhold til en langsigtet håndtering af 
udfordringerne. Strategiforum arbej-

der med forskellige forebyggende ini-
tiativer. I dette arbejde indgår både 
boligselskab, politi, forebyggelseskon-

sulent og kommune. Noget informati-
on bør udgives på flere sprog, hvilket 
dog strider i mod nuværende politik i 
Farum Midtpunkt, og der opfordres 

til dialog med Tyrkisk Forening. Der 
opfordres også til, at man undersøger 
huslejekonsekvenserne af maling af 
P-arealerne, så de bliver lysere og 

tryggere. Desuden nævnes det, at of-
fentliggørelse af 0-tolerancens effekt 
også kunne være af forebyggende ka-

rakter. I denne forbindelse stilles det 
som forslag, at politikken om 0-
tolerance udgives (den er trykt på fle-
re sprog). Beboerne opfordres stadig 

til at anmelde eventuelle hændelser 
til politi og forebyggelseskonsulent 
samt gøre brug af en app, hvor man 

anonymt kan tippe politiet (læs mere 
om denne i dette nummer af Midt-
punktet). Afslutningsvis nævnes det, 

at man bør udbrede budskabet om de 
tryghedsfremmende initiativer, man 
foretager, på kommunalt plan.   

Efter debatten opsummeres de initia-

tiver, som Blokrådet ønsker, at BR-
FU arbejder videre med til Blokråds-

sagen: 

 Aflåsning af blokkene 

 Vandalsikret aflåsning 

 Videoovervågning 

 Forebyggende arbejde  

6. Eventuelt 

Berit/38 2.S opfordrer i forlængelse af 

det netop debatterede punkt, at man 
bruger sin blok (gangstrøg, fællesrum 
og naboer). 

Bjarne/Blok 46 kommenterer på BR-
sag 506.b. Hertil siger han: 

 Blok 46 har begået en fejl – det er 

der ingen, der benægter. 

 I Blok 46 går de ikke op i, hvem 

der har begået fejlen, de prøver 
derimod i fællesskab at rette op på 

fejlen. 

 Det har aldrig været tanken, at 

andre end Blok 46 skulle hæfte for 
de begåede fejl. De står ved deres 
ansvar – kollektivt. 

 Sagen burde være løst ved dialog. 

Nogen har valgt at blæse sagen op, og 
dermed gøre den meget større, end 

den reelt er. Der foreligger en mulig-
hed for at rejse sagen i Blokrådet, 
men det har ikke gjort sagen nemme-

re, at dette er sket. 
 Når man tager de demokratiske 
skridt, er man også nødt til at respek-
tere de demokratiske spilleregler. 
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 Blok 46 havde ved sidste BR-møde 
fremsat et ændringsforslag, som åb-
nede op for, at sagen kunne være ble-

vet lukket på en fornuftig måde - det-
te ville have stoppet både debatten og 
krigen! Bjarne fortæller, at ændrings-

forslaget af en eller anden grund, som 
Blok 46 ikke kan få oplyst, ikke kom 
til behandling i Blokrådet. Ændrings-
forslaget var indleveret rettidigt, og i 

selve ændringsforslagets tekst blev 
det anført, at en løsning selvfølgelig 
skulle ske inden for lovens rammer. 
Nu er der trukket et kort op af hat-

ten, som hedder ”tegningsret”, men 
Blok 46 har bedt om en forklaring på, 
hvad den egentlige baggrund var for, 

at ændringsforslaget slet ikke kom til 
behandling på Blokrådsmødet. De er 
dog blot blevet henvist til et referat i 
»Midtpunktet«, hvor der står noget om 

tegningsretten, men de forstår ikke, 
hvad der står. 
 Blok 46 holder fast i, at når der er 
indleveret et lovligt ændringsforslag, 

så skal det behandles. I den forbin-
delse er det ikke kun Blok 46, der er 
blevet snydt, men faktisk hele 

Blokrådet, da de er blevet afskåret for 
muligheden for at tage stilling til den 
sag. 
 Bjarne fortæller, at der har været 

såvel venlige som krigeriske udtalel-
ser om Blok 46 – de er lydhør overfor 
dem alle. Han understreger, at sagen 
er ensidigt belyst, og han har aldrig 

før oplevet, at man ikke har behand-
let ændringsforslag. ”Tegningsretten” 
bliver brugt som et magisk trylleord, 

der bruges til at kortslutte beboerde-
mokratiet – hvad er det for noget? 
Bjarne fortæller, at Blok 46 meget 
gerne vil betragte sagen som afsluttet, 

men de har også så meget respekt for 
beboerdemokratiet, at når sagen be-
handles af beboerdemokratiet, så skal 

spillereglerne også respekteres. Der-
for har de bedt om at få at vide, hvad 
grundlaget er for, at Blokrådets For-

retningsudvalg nægtede Blokrådet at 
forholde sig til det blide og konstruk-
tive ændringsforslag, som Blok 46 

havde stillet? 

Bente/168D er af den holdning, at 

hvis man stiller et ændringsforslag, 
så bør man også møde op til blok-
rådsmødet. Så vidt hun er orienteret, 

så har Blok 46 overhovedet ikke væ-
ret repræsenteret i Blokrådet, mens 
sagen har kørt.  

Anne/75D har deltaget i debatten på 

Facebook, hvor hun flere gange har 
gjort opmærksom på, at man har 

savnet dialog med Blok 46. Blok 46 
har oplevet en lynchstemning, men 
Anne mener ikke, man kan sige, at 
den generelt kommer fra Blokrådet. 

Hun har deltaget i samtlige Blok-
rådsmøder, og der har processen væ-
ret forhalet. Hun synes ikke om ord-

lyden i den først fremførte sag, og de 
var mange, der ikke ønskede at 
stemme for det. Der er mange, der 
har savnet, at Blok 46 var ved mø-

derne, så man kunne få en dialog – 
ansigt til ansigt. Hun siger til Blok 
46, at det faktisk er Blokrådet, der 
tager beslutningerne, så det var her 

dialogen skulle have foregået. 
 Hun understreger igen, at der ikke 
har været en lynchstemning. Anne 

siger, at hvis hun har forstået det 
korrekt, så gik Blok 46s forslag ud 
på, at man fandt en mindelig løsning, 
som skulle ende ud i, at de fik lov til 

at male i P-arealet. En sådan løsning 
tror Anne vil medføre, at der er man-
ge i andre blokke, der så kommer til 
at begå samme fejl. 

Anette/456D fortæller, at hun bor i 
Blok 46 og er kommet lidt sent ind i 

forløbet. Hun har dog forgæves for-
søgt at finde en sandhed, men der er 
ikke nogen. Det, hun ved og kan bi-

drage med, er, at hun på et møde i 
hendes blok blev oplyst om, at der var 
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en beboer fra blokken, der havde fået 
trusler om at blive gjort personlig er-
statningsansvarlig. I blokrådssagen 

fremgår et beløb på omkring 100.000 
kr., og eftersom der var fire personer, 
der traf beslutningen, er vedkom-

mende blevet truet med at skulle be-
tale 25.000 kr. Anette fortæller, at da 
dette kom beboerne i blokken for øre, 
gik de selvfølgelig i chok. Herefter la-

vede de en redegørelse over sagen, 
som de hængte op i blokkene og som 
blev indleveret til BR-FU. Derfor har 
de haft en forventning om, at sagen 

blev taget derfra. Men sagen bliver 
vist udsat – Anette siger, at hun ikke 
har helt styr på denne del af forløbet, 

hvilket hun ikke formoder, at nogen 
har. Derefter sender Blok 46 et æn-
dringsforslag, og som hun selv ud-
trykker det, så pisser det hende helt 

af, at lovligt fremsatte ændringsfor-
slag ikke bliver behandlet. 
 Som svar på tidligere udtalelser om, 
at man bør møde op på BR-møderne, 

siger hun, at det er fuldstændigt irre-
levant, i forhold til de regler som gæl-
der i beboerdemokratiet. Hvis der 

fremsendes et lovligt ændringsforslag, 
så skal det behandles. 
 Hun afslutter med at sige, at Blok 
46 har kvajet sig – de lagde sig på 

ryggen og bad om, at der kunne fin-
des en mindelig løsning indenfor lo-
vens rammer. Det er et seriøst pro-
blem for beboerdemokratiet, at det 

ikke kom til behandling. Det synes 
hun, at BR-FU skal anerkende, så 
man kan komme videre herfra. Alter-

nativt er det et problem, som de bliver 
nødt til at tage fat på i Blok 46. 

Hans/38 2.R er positiv over at høre, 

at Blok 46 nu godt er klar over, at de 
har gjort noget forkert. Det har be-
stemt ikke fremgået af den måde, 

som sagen er blevet kørt op på. Hans 
har hørt om historier fra Facebook, 
hvor man forsvarede sig med histori-
er, der ikke rigtig handlede om sagen. 

Han husker også, at der var opslag i 
blokkene, hvor det kom til udtryk, 
hvor forfærdeligt KAB havde handlet i 

sagen. Samtidig udlagde man Ejen-
domskontoret og de driftsansvarlige 
som skyldige, idet de ikke havde for-

talt Blok 46, da de for år tilbage 
igangsatte samme stykke arbejde, at 
de ikke måtte det. Det ved Hans dog 
ikke er korrekt. Det blev Blok 46 op-

lyst om på daværende tidspunkt. 
 Når Blok 46 nu anerkender, at det 
er deres fejl, så er sagen vel egentlig 
lukket. Når Blok 46 påfører resten af 

Farum Midtpunkt en stor økonomisk 
byrde, så er løsningen vel, at de selv 
betaler for det. 

 Hans kan ikke forstå, at BR-sagen 
kan give anledning til at tro, at der er 
nogen, der går efter privatpersoner. 
Sagen havde to afstemningstemaer, 

hvor det ene gik på, at Farum Midt-
punkt overtog hele sagen, og at pen-
gene ville blive trukket fra Blok 46s 
dispositionskonto. Det andet afstem-

ningstema gik på det samme – bortset 
fra, at udgiften for det allerede udfør-
te arbejde ikke skulle afholdes af Fa-

rum Midtpunkt, men af beslutnings-
tagerne ved husmødet i Blok 46.  
 Hans synes, det er trist, at Blok 46 
først dukker op nu – sagen har været 

udsat, og det medførte ingen reaktion 
fra Blok 46. 

Thomas/143F siger, at afstemnings-

tema 2 formodentligt kom bag på 
Blok 46, da det kunne medføre, at 
regningen potentielt ville havne ved 

dem, der har rekvireret håndværke-
ren, eftersom tegningsretten ikke var 
overholdt. Thomas har ikke kendskab 

til, at personer er blevet personligt 
truet, andet end det der eventuelt 
kunne ligge i afstemningstemaet. 

Anette/456D erkender, at det er kaos. 

Der er nogle regler, og det har Blok 
46 erkendt, hvorefter de har frem-

sendt et forslag, der lægger op til en 
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mindelig løsning inden for lovens 
rammer. Det er tydeligvis blevet tolket 
forskelligt, men det essentielle er, at 

de aldrig fik mulighed for at fremføre 
det. Hun siger, at det er korrekt, at 
debatten på Facebook har strittet i 

alle retninger, hvilket skyldes kontrol-
leret anarki. Folk gør, hvad det pas-
ser dem, og det er ikke noget pro-
blem, så længe det ikke problematise-

res visse steder. Regler og grænser er 
flydende, og Anette kan godt forstå, 
hvis folk kan komme i tvivl om disse. 

Morten/38 2.S siger, at man for guds 

skyld ikke må blande debatter fra Fa-
cebook ind i den beslutningsproces, 

der foregår i beboerdemokratiet – Fa-
cebook har intet at gøre med dette!  

Bjarne/Blok 46 oplyser, at de trusler, 

der har været, ikke er kommet fra 
Blokrådets Forretningsudvalg, det er 

heller ikke relateret til noget i »Midt-
punktet«. Det er desværre noget, der 
er kommet i personlige mails fra KAB 
til en beboer i blokken. Bjarne fortæl-

ler, at den pågældende beboer er sy-
gemeldt, hvorfor vedkommende ikke 
selv er i stand til at fremlægge sagen. 
Sygemeldingen skyldes dog ikke den 

omtalte sag. Bjarne siger også, at han 
har set mailen, og han blev rystet 
over at sådanne trusler kan fore-

komme – det har fået ham til at enga-
gere sig i sagen. 

Randi/410F mener også, at Blok 46 

kunne have været mødt op i Blokrå-
det. Sagen er blevet debatteret på fle-
re møder, og der har ikke været no-

gen repræsentanter overhovedet fra 
Blok 46. 

Jørgen/410F fortæller, at det jo var 

ham, der i sidste sekund stillede ud-
sættelsesforslaget til BR-sag 506.b. 
Det gjorde han fordi, han syntes, den 

var dårligt belyst. Grundet sommerfe-
rie gik der 2 måneder, inden sagen 
igen kom op, hvorfor Jørgen havde 

haft en forventning om, at Blok 46 
var mødt op til mødet – så kunne den 
måske være løst i mindelighed. Han 

blev overrasket over, at Forretnings-
udvalget (FU) afviste ændringsforsla-
get, med henvisning til at det ikke var 

lovmedholdeligt. Han kan ikke forstå, 
at FU ikke blot afviste ændringsfor-
slaget med henvisning til § 9 i 
Blokrådets Forretningsorden, som 

lyder: 
 ”For sager gælder, at såfremt 
mindst ¼ af de på afstemningstids-
punktet tilstedeværende BR-repræ-

sentanter stemmer for det, kan en be-
slutning udsættes til et kommende 
møde, der tidligst kan holdes to uger 

senere. En sådan udsættelse kan kun 
finde sted én gang i samme sag.” 
 Jørgen forstår ikke, hvorfor FU ikke 
valgte at henholde afvisningen til 

ovenstående. 

Thomas/143F svarer Jørgen, at sagen 

jo netop har været udsat en gang, 
hvorfor den ikke ville kunne udsættes 
igen. 

Jørgen/410F svarer, at det lige præ-

cis er det, han mener. Sagen kunne 
jo ikke behandles ifølge forretnings-

ordenen. 

Randi/410F siger, at hun godt for-

står, hvad Jørgen siger. Hun forkla-
rer, at man kunne have begrundet 
den manglende behandling af Blok 

46s forslag, idet sagen allerede var 
blevet udsat grundet det tidligere ud-
sættelsesforslag. Hertil svares der fra 
en i salen, at det ikke var et udsæt-

telsesforslag Blok 46 kom med, men 
et ændringsforslag.  

Anette/456D beder de tilstedeværen-

de om at forestille sig, at en medbe-
boer i deres blok får personlige trus-
ler om at betale 25.000 kr. af en reg-

ning, som viser sig i øvrigt at være 
forkert – hvordan ville I havde det? 
Blok 46 har haft brug for at komme 
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sig samt finde hoved og hale i det he-
le. Personligt var hun dybt rystet, da 
hun blev bekendt med, at en alvorlig 

syg mand havde fået et erstatnings-
krav på 25.000 kr., og hun yderligere 
fandt ud af, at der var fejl i referatet – 

det var derfor hun gik ind i sagen. 

Anne/75D fortæller, at hele Blokrådet 

var overrasket over, at beboere lige 
pludselig skulle kunne hæfte person-
ligt på baggrund af en beslutning 
vedtaget på et husmøde. Hvis Blok 46 

havde været ved møderne, havde de 
fået en forståelse af dette. Debatten 
gik da på, at hvis dette kunne ske, så 
var demokratiet i Farum Midtpunkt 

slut, idet folk ikke ville møde op. Der-
for er Blok 46 gået glip af et vigtigt 
budskab ved at vælge at blive væk.    

Anette/456D takker Anne for hendes 
tanker, men hun synes også, at Anne 

modsiger sig selv. Blok 46 mødte ikke 
op ved BR-møderne netop af den år-
sag, som Anne nævner. Nu er de her 
til gengæld, så hvorfor ikke prøve at 

se fremad. 

Thomas/143F fortæller, at det ligger 

helt klart, at hvis man træffer en be-
slutning, så risikerer man at blive 
draget til ansvar for den. For at være 
på den sikre side, kan man spørge 

om lov, inden man træffer en beslut-
ning – det er en god måde at håndtere 
usikkerheder på. Han eksemplificerer 

en tidligere sag i forbindelse med 
etablering/istandsættelse og finansie-
ring af hundelegepladsen mellem 
Blok 14 og 15, hvor Blokrådet blev 

inddraget i beslutningsprocessen. 

Anette/456D siger med henvisning til 

Thomas’ udtalelser, at Blok 46 aldrig 
på noget tidspunkt har frasagt sig 
ansvaret for, hvad det kostede at få 
malet, og tilmed har de foreslået at 

finde en løsning inden for lovens 
rammer. Anette fortæller, at hun er 
blevet inddraget sent i sagen, men 

hun har ikke oplevet, at Blok 46 
skulle have frasagt sig ansvaret for 
noget som helst. 

Thomas/143F understreger, at det 
han udtalte, ikke var i direkte relati-

on til Blok 46, men derimod i forhold 
til det, der nævnes om, at beboerde-
mokratiet er slut pga., at ingen vil 

deltage i det. Han siger igen, at man 
selvfølgelig har et ansvar for de be-
slutninger, man træffer. 

Anette/Blok 46 svarer, at det er to 

vidt forskellige ting, der tales om. 
Thomas snakker om, at man har et 

ansvar i forhold til de beslutninger, 
man træffer. Det andet er, at der er 
en person, der modtager trusler om 
økonomiske sanktioner grundet en 

beslutning truffet ved et husmøde. 
Det er to vidt forskellige ting, og det 
vil Anette gerne have berigtiget af 

Thomas. 

Henrik/dirigent konstaterer, at Tho-

mas ikke har yderligere kommenta-
rer. 

Hans/38 2.R synes, at Blok 46 skal 

henvende sig til KAB og til den per-
son, der har skrevet brevet til beboe-
ren i Blok 46, så de kan få det afkla-

ret. 

Bjarne/Blok 46 svarer Hans, at det er 

sket. Han understreger, at de stadig 
ikke har fået at vide, hvad grundlaget 
var for, at Blokrådet ikke fik mulig-
hed for at tage stilling til deres for-

slag. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 

ikke er flere, der ønsker ordet, og 
mødet hæves. 

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. 47) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Berit 38 2.S  12-13 
Hanni 55E  14 
Helgi 128E  23 
Agnete 116A  22 
Anne-Charlotte 239A  31 
Henrik 428D  43 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 11 01.06.18 – 30.11.19 
Blok 22 01.09.18 – 29.02.20 
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. 

”BLØD GÅRDMAND” 

Anita telefon: 2058 6048 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00
 

 
 

BOLIGNET 

Ved problemer kontakt 
ParkNet Support telefon: 3690 6000 
eller læs: 
 http://bolignetudvalget.wordpress.com 

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:   14

00
 – 18

00 

Tirsdag, torsdag og fredag: 08
00

 – 10
00

 
Onsdag:   Lukket    

Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  12

30
 – 13

30
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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 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 
KU Kunstudvalget (å) 
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 
Mail: ojlindeskov@msn.com 

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. 

INTERNET (PARKNET) 

Support   telefon: 3690 6000 
Telefontid: ma - fr 9

00
 - 12

30
 & 18

00
 - 21

00 

Mail:  support@parknet 
Web:  www.parknet.dk 

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 tamkat-
te 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 Michael Rasch, 225G tlf.: 2993 0449 

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 telefon: 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 

PARKERING (ULOVLIG) 

Mail:   drift@universparkering.dk 

PRAKTISKE TIPS 

 Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i 
pulterrummene. Strømmen går over fæl-
lesmåler og afbrydes med tilfældige mel-
lemrum. 

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

 Der må ikke stilles u-indregistrerede køre-
tøjer 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 fås hos 
driftschefen i KAB. 

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

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. 

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 telefon: 4495 4200 
 www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk 

TELEFONI (EVERCALL) 

Support   telefon: 4440 4040 
Telefontid: ma - on 09

00
-11

00
 & 14

00
-16

00
 

  to 09
00

-11
00

 & 16
00

-18
00

 
  fr 09

00
-11

00
 

Mail:  service@evercall.dk 
Web:  www.evercall.dk 
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TV 

YouSee telefon: 7070 4040 
 www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af YouSee: 
Oprettelse, pakkeskift  
eller flytning 399,- kr. 
Opgradering til mellem- eller fuldpakke gratis 

Grundpakke:  145,00 kr./md 
Mellempakke:  325,00 kr./md 
Fuldpakke:  425,00 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

YouSee TV & Film: 
kræver minimum grundpakke; 
kontakt YouSee direkte. 

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« 508 OG 509 

MP 508 husstandsomdeles 28.09.17 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

16.10.17 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 509, der udkommer 26.10.17. 

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 OKTOBER 2017 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2.    

3.    

4. BUU 19:00 SC 

5. BR-møde 19:30 SC 

6.    

7.    

8.    

9. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

10. KU 19:00 SC 

11. FAU 16:30 SC 

12.    

13.    

14.    

15.    

16. Frist for M9509 18:00 SC 

17. BU 19:00  

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

24.    

25.    

26. Åben Dør 17:00 – 19:00 SC 

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    


