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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 509 

til blokrådsmødet torsdag den 2. november 2017 kl. 19:30 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 5. oktober 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: Renovering af indre gangstrøg (s. 13) 
 f. Debat: Knallertbure (s. 16) 
5. Blokrådssager: 

 a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse (s 17) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 509 

 Side Indhold 

 3 Kom og vær med i aften 
 4 Fem datoer og én forsinkelse 
 5 Bare det nu går godt … 

 6 Mindeord om Karen Palsgaard 
 7 Kunstudvalget er allerede i gang 
 8 Vandløs mølkrig 
 9 Minimalt merforbrug … men holder det i længden? 

 10 Fine fotos fra fantastisk festdag 
 12 IT-system, hundelys, bur-oprydning – og en app 
 13 Debatpunkter 
 17 Blokrådssager 

 18 Vandforbruget ligger stabilt 
 23 De fleste har fået varme kroner tilbage … 
 25 … og vi sparer allerede nu op til næste år 

 28 Praktiske oplysninger 
 20 Referat af blokrådsmødet 5. oktober 2017 
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ÅBEN DØR 
D. 26. OKTOBER 

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 holdes sidste torsdag i hver måned til 
og med udgangen af november 
– samme tidsrum samme sted 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
ÅBEN DØR 

Kom og gå i dialog med politi, kommune, forebyggelseskonsulent og boligselskab 

torsdag den 26. oktober mellem kl. 17:00 og 19:00 i Servicecentralen. 

Du kan komme forbi, når det passer dig, i ovennævnte tidsrum og slutte dig til 
dialoggrupperne med de forskellige repræsenterede.  

Psst! Sidste Åben Dør er den 30. november – samme tid samme sted.  

HVAD SKAL PÅ NÆSTE ÅRS BUDGET? 

Tiden for det årlige budgetmøde for samtlige beboere og udvalg 
nærmer sig. Det betyder, at alle udvalg skal finde ud af, hvad de 
skal bruge af penge i kommende budgetår (2018-2019). 

Budgetønskerne skal være Blokrådssekretariatet i hænde senest 
… 

fredag den 1. december 2017 

NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Den 1.december 2017 

… er det Blok 42, der skal stille med et medlem til Forretningsudvalget. Funkti-
onsperioden løber indtil 1. juni 2019. 

BLOKRÅDSSAG OM TRYGHEDSFREMMENDE FORANSTALTNINGER 

I debatoplægget om tryghedsfremmende foranstaltninger, som blev debatteret på 
sidste BR-møde, fremgik det, at sagen ville blive rejst på blokrådsmødet i novem-
ber.  

Blokrådets Forretningsudvalg har dog været lige lovligt optimistiske i forhold til, 
hvornår alle relevante oplysninger til sagen kunne være indhentet, så derfor rej-
ses sagen ikke som forventet på BR-møde 509. Sagen rejses så hurtigt som mu-

ligt. 

BUDGETMØDE I JANUAR 2018 

Alle beboere indbydes til møde om driftsbudgettet 
for 2018-19 

mandag den 11. januar 2018 
kl. 19:00 i 

Servicecentralen 
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EJENDOMSKONTORETS IT-SYSTEM 
ER LUKKET NED 

FRA D. 23. NOVEMBER  
TIL D. 27. NOVEMBER 

 

 Meld så vidt muligt udfordringer ind, 
inden systemet skifter. 

 Har du brug for at indmelde ting  
i denne periode – så kontakt  
Ejendomskontoret. 

Åbningstider på  
Ejendomskontoret  

er uændrede. 
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Farum har mistet en ledestjerne 
Af Inga/450D og Tine/452D 

Sidst i september døde Karen Pals-
gaard. Mange i Farum vil kende hen-
de som deres eller deres børns gamle 

skolelærer.  
 Gennem hele livet stod børnene Ka-
rens hjerte nær. Hun kom til Farum 
fra Jylland, og flyttede ind i Farum 

Midtpunkt i 1976. Som lærer i folke-
skolen mødte Karen et stigende antal 
to-sprogede elever, og deres særlige 

udfordringer optog Karen. Det er ikke 
mange indvandrer- eller flygtninge-
familier i Farum, der ikke har haft 
glæde af hendes engagement. 

 Med en dyb interesse for arabisk 
kultur kæmpede hun for at skabe 
bedst mulige forhold for sine to-spro-
gede elever. Hun havde et holistisk 

syn på situationen og inddrog gerne 
hele familien. Karens stil var ikke for-
kromede skrivebordsløsninger, men 

lavpraktiske handlingsplaner, der 
blev iværksat prompte. Hun gik gerne 
hjem til folk og bankede på døren. I 
reglen blev hun inviteret indenfor, og 

blev en ven for livet! 
 Kunst og kultur var en anden stor 
passion i Karens liv. Gennem mange 

år har hun drevet Billedskolen i Fa-
rum Kulturhus. Utallige elever er 
gennem tiden blevet kreativt udfor-
dret og stimuleret hos hende. Med 

succes har hun fået udstillet børne-
nes værker, både her og i udlandet. 
Det har givet priser, til Karen såvel 
som til børnene. 

 I de senere år gik Karen med stor 
iver og energi ind i kampen for natu-
ren og klimaet. Hun var med til at 

starte Farum Folkehaver på Bybæk-
skolens gamle fodboldbane. I 2016 
var hun ligeledes med til at starte 
protesten mod kommunens plan om 

at fjerne den grønne støjvold over for 
Farum Bytorv. Senest har hun fået 
organiseret en opgradering af Bybæk-

skolens facade, med tilhørende akti-
vering at Farums ledige unge, samt 
en forskønnelse af området nedenfor 
blok 12 og 13’s sydende.  

 For Karen var fokus altid at hjælpe 
dem, der havde mindre end hun selv. 
Med beskedenhed, nysgerrighed og 

humor kastede hun al sin energi ind 
på at gøre verden til et bedre sted for 
os alle. Hun arbejdede altid for fælles-
skab og samhørighed, men glemte al-

drig at se individet. 
 Hele sit liv rejste Karen, både alene 
og med andre. Hun var i Mellemøsten 
og Sydeuropa (før charterrejsernes 

tid), både med og uden børn, da den 
tid kom. Rejserne og de tilfældige 
møder med mennesker, der tit blev 

hendes livslange venner, blev en va-
ne, der varede helt til det sidste. 
 Det var som om alle kendte Karen. 
Fra Israel til Italien, fra Tyskland til 

Tyrkiet og fra Libanon til Limfjorden, 
så havde Karen været der, og kendte 
folk. Med sit ligefremme væsen skab-

te hun et netværk af venner, som hun 
brugte flittigt i sin stræben for at ska-
be bedre rammer. Med stor stædig-
hed, indpakket i diplomati, blev hun 

ved med at bearbejde en sag til hun 
havde opnået et resultat. Samtidig 
var hun yderst kreativ og fandt utra-
ditionelle løsninger. 

 Med tabet af Karen har vi et gaben-
de tomt hul, som vi aldrig får fyldt 
igen. Vi kondolerer familien, Farum, 

Danmark og resten af verden for ta-
bet af en ganske særlig sjæl, som har 
sat sit uslettelige spor i mennesker 
overalt.  

Æret være Karens minde 

Karen blev bisat fra Farum Kirke fredag d. 6. oktober kl. 13. 
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Kunstudstilling i Servicecentralen 

16. oktober – 16. december 2017 
Arrangør: Kunstudvalget i Farum Midtpunkt 

Galleriegjersen 
Liselotte Gjersen 

Email: liselotte@galleriegjersen.dk 
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Gode råd til bekæmpelse og forebyggelse af … 

møl fra madvarer 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

Møl findes i mange forskellige arter – 

den der er mest kendt af den danske 
befolkning, er nok den, der kan fore-
komme i vores klædeskabe. Det op-
dager vi, når der er spist af vores 

uldne sweater – der er små huller i 
tøjet. 

Der findes imidlertid også møl, som 

ikke lever af tekstiler, men som for-
syner sig i folks køkkener og køkken-
skabe. De er faktisk meget almindeli-
ge skadedyr i danskernes køkkener, 

og de lever af alt fra nødder, tørrede 
frugter og müesli til ris, mel og gryn. 
  

 
Frømøl 

Det er frømøllets larver, der er de egentlige 
skadedyr, da de ernærer sig i kolonialvarer. 

Men ofte opdager man dem først, når de får 

vinger og flyver. 

 

 

Kilde: Pestlex.com 

SÅDAN BEKÆMPER/FOREBYGGER DU MØL I MADVARER 

1. Flyt alle fødevarer ud af skabene/hylderne og kontroller dem for æg/larver. 

2. Kassér alle angrebne fødevarer og smid skraldeposen ud i din affaldscontainer. 

3. Rengør alle skabe/hylder grundigt: 

a. Start med at støvsuge dem og vær særlig grundig i kanter, hjørner, revner, spræk-
ker, huller osv. 

b. Tør efter med en klud fugtet med almindelig lagereddike og evt. en smule peber-
mynteolie eller tea tree oil (eddike og æterisk olie er i kombination meget virksomt 
overfor frømøl) – brug ikke vand! 

4. Opbevar fremover alle fødevarer i tætlukkede beholdere (ikke plastikposer). 

5. Placér et par laurbærblade i hvert skab/hylde (laurbærblade har en afskrækkende ef-
fekt på frømøl). 

6. Hold øje med nye møl. Der kan godt dukke nye møl og larver op, det kan være svært 
at få dem alle med i første omgang. 

Husk: Brug ikke vand til rengøring ved mølangreb, da nogle arter er meget afhængige af 
fugt og derfor trives endnu bedre, hvis du fugter deres levesteder. 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i september var på  874 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for september var på  873 MWh 

Merforbruget var således på    1 MWh 

 
Månedens forbrug kunne næsten ik-
ke komme tættere på budgettet – vi 

har kun brugt én MWh mere end 
budgettet, svarende til et merforbrug 
på lidt over 1 promille – altså ganske 

lidt! 

Graddagene i september flytter heller 
ikke meget på resultatet. Vi havde 84 
graddage, hvor normalen for måne-

den er 91 – også her helt tæt på hin-
anden. 

Med graddagekorrigering giver det et 
merforbrug på kun 1,8 %. 

Det bliver så spændende at følge for-
bruget i oktober måned, da det nok er 
den måned i året, hvor det er sværest 

at få forbruget til at være i overens-
stemmelse med budgettet.  
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Forbrug 2017 – 2018 

Forventet Aktuelt 2016-17 

Vurdering af Fejl! Henvis-
ningskilde ikke fundet.: 
Forbruget lå så tæt på budgettet, 
som det næsten kunne komme – 
kun en forskel på ca. én promille. 
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Åbent Hus i Farum Midtpunkt den 9. september 
Af Maiken K. Nissen, kommunikationsmedarbejder 

 

Foto: Maiken K. Nissen – Træning med  
FC Nordsjællands Bajram Fetai 

Foto: Imran Nesimi – Bajram og drengene 

Foto: Maiken K. Nissen – Nicolaj, professionel 
tatovør, laver børnetatoveringer sam-
men med Børne- og Ungdomsudvalget 

Foto: Anita Nielsen 

De største hits leveret af  
solomusiker Kasper Braae 
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Foto: Maiken K. Nissen 

Susanne Jensen (IVA)  
fortæller om  

Farum Midtpunkts  
historie og arkitektur 

Foto: Maiken K. Nissen 

Søde drenge forvandlet til farlige tigere af Børne- og Ungdomsudvalget 

TTTaaakkk   fffooorrr   eeennn   fffaaannntttaaassstttiiissskkk   dddaaaggg   
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
NYT IT-SYSTEM 

Den 23. november lukkes der ned for det nuværende it-system, og i løbet af den 
27. november åbnes der op for det nye. Det betyder, at administrationen på Ejen-

domskontoret ikke kan tilgå systemet i denne periode, 
og derfor vil der være oplysninger, som det ikke er 
muligt at få adgang til. (Se også annoncen på side 5). 

Da systemet er nyt for alle, håber vi, I vil bære over 
med, at sagsbehandlingen måske ikke går lige så hur-
tigt som normalt. 

LYS PÅ HUNDEN 

Efteråret og dermed den mørke tid er over os. Ligesom 
du har lys på cyklen, er det vigtigt, at du også sørger 
for, at din hund er synlig for fodgængere og cyklister i 
Farum Midtpunkt. 

OPRYDNING AF KNALLERTBURE 

Mange af knallertburene under blokkene i Farum Midtpunkt fremstår rodede. I 
burene må der opbevares knallerter, scootere og cykler, men i mange af dem står 

der gamle møbler mv.  

Derfor opfordrer driften til, at brugerne af burene sørger for, at alle de ting, som 
ikke må stå der, bliver fjernet. 

APP – FURESØ BORGERTIP 

Er gadelyset gået ud, ser du huller i vejen, skæve fortovsfliser eller lignende i Fu-
resø Kommune? Så giv kommunen et tip via Furesø Borgertip. 

Du kan hente app’en ved at scanne den kode, der passer til din mobil. 

Hent app (IOS) 

  

Hent app (Google Play) 

 

VASKERI 

Vaskeriet har fået skiftet sæbedoseringsanlæg for et par måneder siden. Der an-

vendes udelukkende svanemærkede produkter, og det er kun tilladt at bruge sæ-
ben fra anlægget. Fyld derfor ikke medbragt sæbe i maskinerne.  
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 DEBATPUNKT 4.e BR-MØDE 509 

Udkast til blokrådssag – renovering af indre gangstrøg 
Af Følgegruppen for renovering af indre gangstrøg 

Hermed præsenteres forslag om reno-
vering af de indre gangstrøg i Farum 

Midtpunkt. Præsentationen skal dan-
ne baggrund for en fremtidig blok-
rådssag. Blokrådet har hermed mu-
lighed for at komme med de sidste 

kommentarer til sagen, inden den 
rejses på BR-mødet i december. 

Forslaget er udarbejdet i følgegrup-
pen, hvor der også er deltagelse af 

projektleder fra KAB og tekniske råd-
givere. 

Baggrund 

Sagen har baggrund i et ønske om en 
modernisering af gangstrøgene, så de 
fremstår mere tidssvarende med ro-
buste og vedligeholdelsesvenlige ma-

terialer til gavn for nuværende og 
kommende beboere. Sagen har været 
diskuteret gennem flere år, men udfø-
relsen har afventet afslutning på alle 

de øvrige byggesager. 

De nuværende fliser er slidte og har 
svært ved at modstå de mange for-

skellige påvirkninger. Fliserne er svæ-
re at rengøre, da det kun er muligt at 
støvsuge og feje. De er ikke tætte, så 
grusunderlaget har optaget meget 

forskellig væske gennem tiden, hvil-
ket ind i mellem giver lugtgener. Be-
lysningen er dyr og ikke tilfredsstil-
lende, og gangstrøgene fremstår man-

ge steder dunkle, hvilket kan skabe 
utryghed. 

Projektet og prøvefeltet 

Der er blevet udført et prøvefelt (i den 
sydlige ende af blok 24), som viser 
projektets udformning. Prøvefeltet var 

åbent for besigtigelse af interesserede 
beboere i februar måned i forbindelse 

med informationsmødet. 

 de gamle fliser og grusunderlag er 
fjernet 

 ny gulvkonstruktion er opbygget 

med isolering, betonlag, nye fliser 
og nye tætte fuger 

 ny indirekte, blændfri belysning er 
placeret i stålprofiler på en række 

loftplader af træbeton, hvilket for-
bedrer akustikken 

 nye lysskinner er opsat foran B/C 

boligen og over husnummeret  
 ved spindeltrappen er der nye træ-

betonplader på loft og vægge og på 
loftet ny belysning i stålprofiler 

Det endelige projekt foreslås udført 
som prøvefeltet med nogle få justerin-
ger. Blandt andet skal det sikres, at 
lysbåndet sidder gemt i stålprofilet, 

så det ikke blænder. 

Projektet indeholder også den almin-
delige malerturnus for gangstrøgene, 

og modernisering af de fælles el-
installationer. 

Selve udførelsen af projektet 

Projektets helt store udfordring er 

selve logistikken – hvordan gennem-
føres en renovering, som indebærer, 

KOM OG SE PRØVEFELTET 

Hvis du gerne vil se prøvefeltet, 
kan du henvende dig til fremviser-
gruppen. 

Fremviserne træffes mandage kl. 
14 - 18 i Servicecentralen. 
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at beboerne på nogle bestemte dage 
ikke kan færdes uhindret til og fra 
deres boliger? 

Prøvefeltet gav en masse erfaringer 

om, hvordan arbejdet kan tilrettelæg-
ges. Projektet opdeles i: 

 etaper med omkring 3 blokke 

 sektioner omkring hver spindel-

trappe (3-4 husnumre) 

 moduler svarer til et husnummer 

(området foran A, B og C boligerne) 

I nogle perioder vil nogle af spindel-

trapperne været spærret for færdsel, 
da her skal transporteres materialer 

op og ned, og da vægge og loft skal 
renoveres. Renoveringen af en spin-
deltrappe forventes at vare omkring 2 
uger. Der vil hele tiden være mindst 

én spindeltrappe åben i en blok.  

I nogle perioder vil et eller to moduler 

være spærret for færdsel i arbejdsti-
den. Det drejer sig om i alt cirka 6 
arbejdsdage for hvert modul fordelt 

over hele processen – det er altså ikke 
6 dage i træk. Nogle dage skal beton 
eller fliser hærde, og nogle dage skal 

der udlægges isolering og armering.  

Uden for arbejdstiden vil der blive ud-

lagt gangplader, så man kan færdes 
til og fra boligen.  

Beboere med særlige behov vil projek-

tet forsøge at hjælpe. Da prøvefeltet 
blev lavet, var der eksempelvis nogle 
beboere, der flyttede deres hjemme-

arbejdsplads til Servicecentralen. An-
dre beboere kan have behov for lege-
stue til børn, og her vil afdelingen og-

så kunne tilbyde lokale.  

Arbejdet i en blok forventes at vare 
omkring 6 måneder bortset fra Vest-

blok A, der vil have en længere bygge-
tid. 

Fællesrum og inventar – proces 

I langt de fleste blokke er der i gang-
strøgets østlige side indrettet fælles-

rum, cykelparkering osv. En del væg-
ge og inventar er indkøbt af husmø-
derne ud fra blokkens egne ønsker. 

Projektet indebærer, at vægge (glas-
vægge og trådvægge) skal fjernes, da 
gulvet skal udskiftes. Eventuelt kan 
det også være aktuelt at nedtage an-

det inventar. 

Renoveringsprojektet indeholder ned-
tagning af vægge mm. og også genop-
sætning, hvis husmøderne ønsker 

det, og ikke mindst hvis væggene er 
egnede til det. Der vil blive indhentet 
priser på nye vægge, cykelstativer 

mm. som husmøderne kan tilkøbe for 
egne midler (blokkens dispositions-
konto), hvis det ønskes.  

Før projektet går i gang, vil der blive 

gennemført registrering i hver blok, 
så der er klarhed over placering og 
tilstand af væggene. Der vil blive ind-
gået aftale med de enkelte husmøder 

om vægge, inventar mm. samt lagt 
planer for byggeperioden (midlertidig 
cykelparkering mm.).  

Projektet indeholder ikke tømning af 
fællesrum – det skal foretages af 
husmøderne/blokken selv.  

Økonomi 

Det samlede budget er i alt 145,8 
mio. kr. og det foreslås, at lånefinan-
siere hele projektet, bortset fra prøve-
feltet, der er dækket af henlagte mid-

ler.  

Den årlige låneydelse vil være 7,8 
mio. kr. og heraf vil 5 mio. kr. være 

dækket gennem en nedsættelse af 
henlæggelserne.  

Huslejestigningen vil være 1,6 %, 
hvilket betyder en månedlig stigning 
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på 66 kr. (56 m2 bolig), 89 kr. (75 m2 
bolig) og 154 kr. (130 m2 bolig) indtil 
lånet er tilbagebetalt efter 30 år. 

Budget: 

Håndværkerudgifter 130,0 mio. kr. 
Administrative  
omkostninger (rådgiver,  
byggesagshonorar, 

låneomkostninger, 
forsikring mm.) 15,2 mio. kr. 
Gebyrer (Byggeskade- 
fonden m.m.) 1,6 mio. kr.  

I alt 145,8 mio. kr.  

 

Finansiering 

30 årigt realkreditlån 142,9 mio. kr. 
Henlæggelsesmidler  
til prøvefelt mm. 2,9 mio. kr. 
I alt  145,8 mio. kr. 

Årlig låneydelse 7,9 mio. kr. 
Driftsbesparelse  
belysning  0,5 mio. kr. 
Nedsættelse af  

henlæggelser  -5,0 mio. kr. 
I alt årlig ydelse 2,4 mio. kr. 

Svarer til en lejestigning på 1,6 % 

Tidsplan 

Når sagen er vedtaget i Blokrådet, 
sættes projektet i gang. Først skal der 

projekteres færdigt, og derefter skal 
opgaven udbydes til entreprenører. 
Samtidig skal Furesø Kommune god-

kende låneoptagelsen og projektet. 
Byggestart forventes til september 
2018, og byggeperioden forventes at 
være 1½ - 2 år. 

Projektering 
 december 2017 – februar 2018 
Udbud og  
licitation marts 2018 – juni 2018 

Kontrakt og  
forberedelser 
 juli 2018 – august 2018 

Byggestart september 2018 

- o - O - o - 

Forslaget til renovering af gangstrøg 

præsenteres på Blokrådsmødet, hvor 
projektleder og rådgiver deltager og 
fremlægger projektet.  

Her vil blandt andet blive gennemgået 
selve planlægningen – hvornår bliver 
adgang til og fra boligerne berørt, hvor 

længe arbejdes i hver blok, og hvor 
forventes det at byggeplads og mate-
rialer placeres. 

  

 

 
Foto: Berit, 38 2.S – 20.01.2017 – Prøvefelt 

 
Foto: Berit, 38 2.S – 20.01.2017 – Prøvefelt 
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 DEBATPUNKT 4.f BR-MØDE 509 

Knallertbure i parkeringsarealerne 
Af Blokrådets Forretningsudvalg 

Under de fleste af blokkene i Farum 
Midtpunkt er der et knallertbur, hvor 

blokkens beboere har mulighed for at 
parkere knallerter, scootere og cykler. 
Mange af burene bliver brugt til op-
bevaring af ganske andre ting, her-

under gamle møbler og andet, som 
nogle beboere – i stedet for at have 
skilt sig af med det – sætter i burene. 

På blokrådsmødet i august blev det 

foreslået, at knallertburenes fremtidi-
ge brug skulle debatteres i Blokrådet. 
Set i lyset af ovenstående giver det 

god mening, at blokrådet debatterer, 
om knallertburene fremadrettet kun-

ne bruges på en anden måde, så de 
kan komme flere beboere i Farum 
Midtpunkt til gavn. 

Derfor rejser Blokrådets Forretnings-

udvalg debatten om dette på blok-
rådsmødet d. 2. november. 

Vi håber, I vil gøre jer nogle tanker 
om dette og ser frem til at høre jeres 

input.  

 
Her ses et eksempel på, hvad man kan finde i nogle af knallertburene 
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BR-sag 509.a: Valg til Furesø Bolig-
selskabs bestyrelse 

Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Farum Midtpunkt har 4 pladser i Fu-
resø Boligselskabs bestyrelse. Valgpe-

rioden er 2 år, så der skal hvert år i 
november vælges 2 medlemmer. 

Kandidaterne præsenteres i alfabetisk 

rækkefølge. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen huslejekonsekvenser. 

Erik Moesby Nordstrøm, 80F 

 

Jeg har boet i Farum Midtpunkt si-

den juni 2012 og har fra dag ét enga-
geret mig i livet i Midtpunktet. Det 
har været spændende og interessant 
at medvirke i udførelsen af de store 

og mindre opgaver, der skulle løses 
såvel i bebyggelsen som i Furesø Bo-
ligselskab i de år der er gået. Det bli-
ver ikke mindre udfordrende i de 

kommende år – det være sig på de 

sociale; de trygheds- og trivsel; de 
økonomiske; de bygningstekniske el-

ler forbrugsmæssige områder. 

Som fast BR-repræsentant for Blok 
16 har jeg deltaget i de BR-møder, jeg 
har haft mulighed for, og jeg er netop 

blevet genvalgt som kasserer for 
blokken og er dermed fortsat en af de 
tegningsberettigede i blokken. 

Farum Midtpunkt er, som de fleste 
ved, opført i en tid hvor energiom-
kostninger til boliger havde en ganske 
anden betydning, end den har i dag, 

og naturligvis bærer byggeriet præg af 
dette. I den periode jeg har siddet i 
Organisationsbestyrelsen, har jeg 
medvirket aktivt i arbejdet for at få 

forbedret vores varmeøkonomi. Selv 
om vi er nået et godt stykke vej med 
dette, er der stadig arbejde, der skal 

gøres, med skyldig hensyntagen til de 
såvel byggetekniske som økonomiske 
udfordringer dette vil indebære. 

Min baggrund er en virksomhedsøko-

nomisk uddannelse inden for den fi-
nansielle sektor, hvor jeg har fungeret 
som finansiel rådgiver for både virk-

somheder (ikke mindst indenfor byg-
ge og anlægsindustrien) og privatper-
soner. Jeg har således arbejdet i den 
finansielle sektor siden 1969, først i 

Danmark og siden 1986 i 25 år i Lu-
xembourg, indtil min familie og jeg 
vendte hjem i 2011. De sidste 6 år i 
Luxembourg startede og drev jeg en 

Lifa Design forretning i Luxembourg 
ved siden af en Finansiel rådgivnings-
aktivitet rettet imod ”gamle kunder”.   

Jeg er nu 66 år ung, er gift med Lis 
siden 1974, har 4 voksne børn og nu 
5 børnebørn. Jeg er selvpensioneret, 
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og selvom jeg altid er på udkik efter 
et interessant arbejde/spændende 

opgaver, har jeg et betydeligt arbejds-
overskud og et betydeligt netværk, 
som jeg kan (og har) sætte ind i ar-
bejdet som medlem af bestyrelsen af 

Furesø Boligselskab. 

I den tid jeg har boet i Midtpunktet, 
har jeg deltaget i mange forskellige 

udvalg og frivillige tiltag, og selv om 
tidsforbruget i Organisationsbestyrel-
sen er vokset med de forskellige op-
gaver, har jeg stadig både energi og 

interesse for at arbejde med de for-
skellige opgaver, jeg har påtaget mig i 
Farum Midtpunkt sammenhæng, 
samt de opgaver, jeg har påtaget mig i 

Furesø Boligselskabs sammenhæng. 

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg 
brænder for at forholdene i Farum 

Midtpunkt skal forbedres, hvor der er 
behov for dette. Her tænker jeg ikke 
mindst på Trivsel og Tryghed, men 
som medlem af Organisationsbesty-

relsen er det vigtigt ikke at glemme, 
at arbejdet ikke mindst drejer sig om 
alle Furesø Boligselskabs afdelinger 

og facetter, samt at dette normalt ik-
ke er et problem. 

Jeg vil ikke undlade at nævne, at jeg 
stiller op som kandidat til Kommu-

nalbestyrelsen i november og potenti-
elt vil skulle dele mine kræfter med 
dette arbejde. Skulle jeg opnå valg, 
hvilket vil kræve rigtig mange person-

lige stemmer, vil min målsætning 
fortsat være at arbejde primært for 
vor egen bydels interesser og behov, 

samt naturligvis Farum Midtpunkts, 
Furesø boligselskabs og den almene 
sektors særinteresser i kommunen.   

Dersom jeg skulle blive genvalgt til 
Organisationsbestyrelsen, agter jeg 

naturligvis at varetage mine opgaver 
som bestyrelsesmedlem i henhold til 
gældende lovgivning og varetage 
blokrådets beslutninger på bedste vis, 

til enhver tid. 

Afstemningstema: 

Blokrådet genvælger Erik/80F til Fu-
resø Boligselskabs bestyrelse. 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. sept. 2017 

Døgnforbruget for hele Farum Midtpunkt 
de seneste 3 måneder: 

Juli: 411 m3/døgn 
August: 436 m3/døgn 
September: 438 m3/døgn 

Forbruget har formentligt lagt sig i et 
stabilt leje. 

Udviklingen i vandforbrug for Farum 
Midtpunkt under ét ser således ud. 

September 2017 i forhold til  
sept. 2016 – besparelse: ca. 5½ % 
Regnskabsåret 2017/18 
i forhold til regnskabsåret 
2016/17– besparelse:  ca. 3½ % 
Regnskabsåret 2017/18 
i forhold til referenceåret 
2006/07– besparelse:  ca. 25½ % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Henrik Haugaard Pedersen, 428D 

 

Jeg stiller hermed op til Organisati-
onsbestyrelsen i Furesø Boligselskab.  

Jeg (vi) flyttede til Farum Midtpunkt i 
marts 2015 og har siden været aktiv i 

beboerdemokratiet i både blokken og 
Blokrådet. Udover at være koordina-
tor for Blok 43 og den ene af blok-
kens repræsentanter i Blokrådet, har 

jeg siden december 2016 haft den 
ære og fornøjelse at være med i 
Blokrådets Forretningsudvalg. Det 

har indtil videre været både spæn-

dende og udfordrende samt lærerigt 
og har givet et godt og solidt funda-

ment for det eventuelle videre arbejde 
i Organisationsbestyrelsen. 

Privat er jeg gift med Vivi. Sammen 
har vi Josefine samt vores hund Lud-

vig. Jeg er uddannet som Officer i 
Hæren, men har siden 2006 arbejdet 
som IT-manager i både det offentlige 

og private (er pt. i det offentlige). For-
eningsarbejde har altid ligget mig me-
get på sinde. Jeg har bl.a. været aktiv 
i dagpleje-, børnehave- og skolebesty-

relser samt i grundejerforening.    

Jeg vil arbejde for, at den almene bo-
ligsektor under Furesø Boligselskab 
fortsat er og forbliver et ”ligeværdigt 

og muligt” supplement til de øvrige 
boligformer. Konkret vil jeg arbejdere 
videre med: 

 Åbenhed og gennemsigtighed 

 Sikkerhed og tryghed 

 Økonomi i balance 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Henrik/428D til Fu-
resø Boligselskabs bestyrelse. 

 
Foto: Berit, 38 2.S – 22.09.2016 – Servicecentralen 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 508 5. OKTOBER 2017 
 

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

3. Godkendelse af referater: 
 a. fra 15. august 2017 (Godk. m/bemærkn.) 

b. fra september 2017 (Godk. u/bemærkn.) 

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 (debatpunkt) 
f. ”Et sted at være” (debatpunkt) 

5. Blokrådssager: 

Ingen 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Tove 201G 

 Else Marie 202B 
 Janine 258F 

 Mehmet 204B 
11 Steffen 31C 
12  

og 13 

Morten 38 2.S 

Hans 38 2.R 
14 Hanni 55E 
 Ingvar 55E 

15 Anne 75D 
16 Erik 80F 

Blok Navn Adresse 
21 Niels 112E 

24 Thomas 143F 
25 Marie ??? 

 Marianne ??? 
26 Jakob 161B 
31 Anne-Charlotte 239A 

42 Jørgen 410F 
 Randi 410F 
43 Henrik 428D 

 Erik 423A 
44 Mogens 437A 

Gæster: Rikke og Khalil, Ungeafdelingen i Furesø kommune 

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 

Det har ikke været muligt at angive 

adresse på alle blokrådsrepræsentan-
ter, da denne ikke var anført på listen 
over stemmeberettigede. Referenten 

opfordrer til, at navne og adresser på-
føres tydeligt. 

1. Godkendelse af dirigent 

Henrik, BR-FU godkendes som diri-
gent og præsenterer sig selv og resten 

af BR-FU-panelet for Blokrådet. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af referater 

3.a fra 15. august 2017 

Referatet godkendes med bemærk-
ninger: 

Thomas/143F er i referatet citeret for 
at have sagt, at fremvisningsboligerne 
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fremover vil være en budgetpost i 
budgettet (s.30). Han præciserer, at 
det allerede er tilfældet.  

3.b fra 5. september 2017 

Referatet godkendes uden 
bemærkninger. 

 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen. 

4.b Nyt fra Ejendomskontoret 

Vejbump 

Palle/EJK refererer til, at der på sid-

ste BR-møde blev orienteret om, at de 
havde håbet på, at de vejbump, der 
var blevet lagt, kunne blive liggende 
til et endeligt projekt var blevet god-

kendt. Dette er desværre ikke en mu-
lighed, eftersom driften sidenhen har 
modtaget et påbud fra kommunen 
om, at alle eksisterende vejbump på 

stamvejene skal fjernes. Det er de 
blevet, og der arbejdes intenst på, at 
få etableret midlertidige vejbump, 

indtil et nyt vejprojektet er endeligt 
godkendt. De midlertidige vejbump er 
godkendt til 40 km/t, da det ikke var 
muligt at finde midlertidige bump 

godkendt til 30 km/t. Dette midlerti-
dige tiltag er godkendt af politiet. 

Desuden har kommune og politi på-

talt skiltning i forhold til overgangen 
fra privat til offentlig parkeringszone 
(dette er bl.a. aktuelt ved Bybæksko-
len og Blok 12 og 13). Der er også 

modtaget påbud om, at hastigheds-
begrænsningen på 30km/t malet på 
stamvejene skal fjernes, indtil der fo-
religger en godkendt hastighed i vej-

projektet. 

Jørgen/410F spørger, om påbuddet er 
begrundet? Og hvem lægger det – po-

litiet eller kommunen? 

Palle/EJK svarer, at det er kommu-
nen og politiet, der har givet påbud-

det. Vejbumpene er lagt i forbindelse 
med Miljøsagen, idet vejens brug for-
andrede sig. De gule vejbump, der 
blev etableret, har været projekteret 

til 30 km/t, men de er reelt kun god-
kendt til 20 km/t. Rambøll har hand-
let ud fra, at det var godkendt i Miljø-
sagen, men det har det ikke været, 

eftersom det skal godkendes i den 
kommunale instans Vej & Park.   

Ny digital platform 

Palle/EJK fortæller, at alle i KAB-
fællesskabet skifter til en ny digital 
platform d. 27. november. Det bety-

der, at administrationen på Ejen-
domskontoret ikke har adgang til sy-
stemet fra d. 23. november til d. 27. 
november. Derfor kan driftspersona-

let ikke tilgå systemet i denne perio-
de. Det vil give nogle udfordringer i 
forhold til beboerhenvendelser, da det 
ikke er muligt at oplyse om forskellige 

forhold – herunder vedligeholdelses-
konto. Det er heller ikke muligt at 
lægge opgaver ind i systemet, så hvis 

man er bekendt med udfordringer in-
den systemskiftet, opfordres beboere 
til at indmelde det inden da. Der vil 
komme mere om dette i kommende 

Midtpunkt. Systemet, der bruges til 
syn af boliger, bliver også udskiftet i 
samme periode, så da alt er nyt for 
alle, kan det medføre længere sags-

behandlingstider. 

Det nye system skaber nogle nye mu-
ligheder for beboerne, idet det via en 

ny app bliver muligt at følge opgaver, 
som man har meldt ind.  

Berit/38 2.S går ud fra, at det i den 
orientering, der kommer til beboerne i 

»Midtpunktet«, også fremgår, at det 
ikke er forbudt at melde problemer på 
Ejendomskontoret i den periode, hvor 

systemet skifter. 
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Palle/EJK giver Berit ret. Han supple-
rer med, at åbningstiderne i perioden 

ikke er ændrede. Man skal dog regne 
med en lidt længere svartid end hidtil 
i startfasen.  

Erik/80F fortæller, at han netop har 

været til forvaltningsudvalgsmøde, 
hvor de blev orienteret om de nye di-
gitale platforme. Umiddelbart ser det 

rigtig godt ud. Erik oplyser, at den 
nye beboer-app giver en lang række 
nye muligheder for at indmelde samt 
følge opgaver elektronisk. Den er 

planlagt til at gå i drift i løbet af for-
året 2018. 

Palle/EJK oplyser, at Farum Midt-

punkt grundet sin størrelse er ud-
valgt til at være testafdeling til de nye 
i-opgaver (elektronisk indmelding af 
opgaver). Forventningen er, at det vil 

spare personalet for arbejdsgange, og 
derfor kan det ses som et led i effekti-
viseringen.  

Kabelfejl i jorden syd for Blok 22 

Palle/EJK orienterer om, at en kabel-
fejl ved Blok 22 har medført, at der 
ikke har været lys i brystværnet – det 

skulle virke nu. Albertslundlamperne 
rundt om Grønne Plads er dog mid-
lertidigt uden belysning, indtil kablet 

er skiftet. 

Hærværk 

Punktet føres ikke til referat. 

Spørgsmål til driften 

Jakob/161B undrer sig over, at hans 
lokale spindeltrappe i de sidste 1,5 år 
har været meget beskidt. Er man 

holdt op med at rengøre dem? 

Palle/EJK svarer, at spindeltrapperne 
bliver rengjort, og at han følger op på 
det. 

Steffen/31C finder de små åbninger i 
pap-containerne uhensigtsmæssige, 

da det gør det svært at komme af med 
papaffald. 

Palle/EJK svarer, at der tidligere har 

været orienteret om det. Det er et til-
tag, som Vestforbrændingen har la-
vet, og hensigten er at forhindre, at 

containerne bruges til andet end pap. 
Tanken er, at man folder pappet 
sammen, inden det smides i contai-
neren.  

Jakob/161B siger, at dette har med-
ført, at der ligger en masse affald i 
containerne ved siden af, der ikke hø-

rer til der. 

Palle/EJK oplyser som ved sidste BR-
møde, at der skal afholdes møde med 

Vestforbrænding, kommune og Tek-
nik/Miljøudvalget i denne måned. 
Her vil problematikkerne blive taget 
op.  

 
4.c Nyt fra  

Blokrådets Forretningsudvalg 

Åben Dør d. 28. september 

Torsdag d. 28. september blev anden 
omgang af Åben Dør afholdt. Denne 
gang talte fremmødet 7 personer. Ar-

rangementet evalueres i Strategifo-
rum ved kommende møde. Næste 
Åben Dør er torsdag d. 26. oktober, 
kl. 17 – 19. 

BR-FU opfordrer til, at blokråds-
repræsentanterne gør opmærksom på 
arrangementet i blokkene. 

Indflytningslister 

Sekretariatet har udfærdiget flytteli-
ster. De er tilgængelige ved Blokråds-
møderne, så man kan holde sig orien-

teret om, hvor der er flyttet nye bebo-
ere ind i løbet af den sidste måned.   

Åbent Hus – opfølgning 

Lørdag d. 9. september var der Åbent 

Hus i Farum Midtpunkt. Knap 100 
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personer var fremmødt, stemningen 
var god, og der var stor interesse for 
de forskellige aktiviteter – herunder 

fremvisning af boliger.  

Vælgermøde mandag d. 23. oktober 

Kommunalvalget ligger lige om hjør-

net, og i den forbindelse inviterer For-
retningsudvalget til vælgermøde i Fa-
rum Midtpunkt mandag d. 23. okto-
ber, kl. 19 – 21. 

Her har du mulighed for at stille 
spørgsmål til dine lokale politikere. 

Møde i BR-FU d. 23. oktober  
udsættes til d. 24. oktober 

Grundet vælgermøde d. 23. oktober 
udsættes mødet i BR-FU til tirsdag d. 
24. oktober. 

Budgetmøde medio januar 

Den 11. januar 2018, kl. 19 afholdes 
der møde om Farum Midtpunkts 
driftsbudget 2018 – 2019. 

Alle beboere er velkomne. 

Debatpunkt om knallertbure  
på BR-mødet i december (510) 

På BR-møde d. 3. august blev det fo-

reslået, at Blokrådet debatterede, 
hvordan man fremadrettet kan bruge 
knallertburene, da mange af dem en-

ten bliver brugt uhensigtsmæssigt 
eller slet ikke bliver brugt. Forret-
ningsudvalget vil tage dette op som 
debatpunkt på BR-mødet i december. 

Opfordring til oprydning af bure an-
nonceres i »Midtpunktet« 509.  

Mødeaktivitet i udvalg 

BR-FU har rettet henvendelse til ud-

valgene i Farum Midtpunkt, da flere 
ikke har afholdt (annoncerede) møder 
samt ikke har aflagt rapport til 

blokrådet igennem længere tid. Des-
uden er hvert udvalg blevet bedt om 
at fremsende deres kommissorium til 
Sekretariatet. Dette vil bidrage til 

synliggørelsen af udvalgenes arbejds-
områder bl.a. på hjemmesiden. Se-
kretariatet afventer stadig svar fra 

stort set alle udvalgene. 

Morten/38 2.S nævner, at mange af 
udvalgene går helt tilbage fra 70’erne. 

Hvis de har et kommissorium, går det 
i så fald mange år tilbage. Derfor fo-
reslår han, at udvalgene udarbejder 
nye, tidssvarende kommissorier, som 

bliver godkendt af Blokrådet. 

Hans/38 2.R synes, det er en rigtig 
god idé, at alle udvalg udarbejder et 

nyt kommissorium. Han forklarer, at 
udvalgene ”i gamle dage” havde et 
ringbind stående i Sekretariatet, hvor 

bl.a. deres kommissorier lå. Disse er 
dog forsvundet – Hans selv samt Jør-
gen/410F og Maiken (Sekretariatet) 
har forgæves søgt efter disse. Måske 

er de endt i lokalarkivet – det vides 
ikke. 

ENERGIHJØRNET 

Regnskabsåret 2016/17 
~ Fjernvarme ~ 

Varmeregningen 
vi skal dele er på: ............ca. kr. 12,0 mio. 
Opkrævet aconto 
varme udgjorde: ..............ca. kr. 15,4 mio. 

Forskellen udlignes ved 
Tilbagebetaling  
til beboerne: ..................... ca. kr. 4,1 mio. 
Efterbetaling  
fra beboerne: ................... ca. kr. 0,7 mio. 

De fleste beboere skal således have 
penge tilbage. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Erik/BOU fortæller, at Anne/BOU og-
så forgæves har søgt efter deres 

kommissorium i »Midtpunktet«. Der-
for bakker han også op om, at der 
skal udfærdiges nye kommissorier i 
de forskellige udvalg, så de ved, hvad 

de skal arbejde efter. Han nævner, at 
Boligudvalgets opgaver til dels er be-
skrevet i landsbyggeloven, så det kan 
de tage udgangspunkt i.  

Henrik/BR-FU oplyser, at Forret-
ningsudvalget har noteret sig, at ud-
valg udarbejder nye kommisorier, 

som skal formelt godkendes af 
Blokrådet – de vil tage dette med i de-
res videre arbejde.  

 
4.c Nyt fra andre udvalg 

Furesø Boligselskab (FURBO) 

Thomas/FURBO orienterer om, at der 

er valg til Organisationsbestyrelsen i 
november. Der er to på valg – Erik og 
Anne. Bestyrelsen har et ønske om, 

at man stiller med en tredje kandidat, 
hvis medlemskab kun bliver aktuelt, 
hvis der er frafald fra medlemmer i 
bestyrelsen i deres medlemsperiode. 

Dette forslag skyldes, at der i den for-
gangne periode har været udfordrin-
ger i forbindelse med et længere syg-
domsforløb samt et dødsfald. Hvis 

antallet af opstillede kandidater mu-
liggør det, opfordrer Thomas derfor 
til, at man vælger tre, hvor den tredje 

skal have ovennævnte rolle.  

Følgegruppe for  
Indre gangstrøg (FGIG) 

Thomas/FGIG fortæller, at projektle-

der Bente Heltberg er tilbage efter en 
længere periode, hvor hun har været 
sygemeldt. Der er blevet arrangeret 

en række af møder, og på næste BR-
møde vil emnet om renovering af in-
dre gangstrøg blive taget op som de-
batpunkt, inden det rejses endeligt 

som BR-sag.  

Boligudvalget (BOU) 

Erik/BOU oplyser, at de har haft et 

frafald af medlemmer i en periode. De 
forsøger at kalde gruppen ind til mø-
der, men der er umiddelbart kun to, 
der melder tilbage, og derfor efterlyser 

de nye kræfter. De er ved at planlæg-
ge møder for det kommende år. 

Markedsføringsudvalget (MFU) 

Thomas/MFU orienterer om, at der i 

»Midtpunktet« er en annoncering efter 
nye medlemmer til MFU, da dette ud-
valg også mangler medlemmer.   

 

4.e Tryghedsfremmende  
foranstaltninger (debatoplæg) 

Henrik/BR-FU fortæller, at oplægget 
skal ses i forhold til udkommet at de-
batten på forhenværende BR-møde. 
BR-FU har arbejdet videre med ad-

gangskontrol til blokkene, vandalsik-
ring af adgangskontrol samt video-
overvågning. 

Henrik oplyser, at den anslåede etab-
leringsudgift på 3 millioner svarer til 
følgende huslejestigning, alt efter 
hvor lang en afdragsperiode man væl-

ger: 

1 år: 2,04 % svarende til 182 kr./md. 
for en stor lejlighed og 101 kr./md. 
for en lille lejlighed. 

3 år: 0,68 % svarende til 61 kr./md. 
for en stor lejlighed og 34 kr./md. for 
en lille lejlighed (1.000.000 kr./år). 

5 år: 0,41 % svarende til 36 kr./md. 
for en stor lejlighed og 20 kr./md. for 
en lille lejlighed (600.000 kr./år). 

Hertil kommer der årlige udgifter i 

forbindelse med drift og licenser. På 
nuværende tidspunkt afsættes der 
140.000 kr. om året.  
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Debatten føres til referat i form af en 
opsummering, hvorfor enkeltpersoner 
ikke vil blive citeret. 

Sammenfatning af debat: 

Der er uklarhed om, hvad de 3 milli-
oner dækker. Som det fremgår af før-

ste debatoplæg (jf. referat af BR-møde 
507), dækker beløbet tiltag i forbin-
delse med såvel adgangskontrol 
(kombination af vandalsikring og dør-

telefoni) som videoovervågning.  Dette 
betyder, at der ikke vil være dørtele-
foner ved samtlige indgangspartier, 
idet nogle kun vil blive udstyret med 

den vandalsikrede adgangskontrol. 

Som det blev nævnt indledningsvis, 
så skal der – ligesom det er tilfældet 

på nuværende tidspunkt – også frem-
adrettet afsættes et beløb til drift og 
vedligehold af den valgte løsning. Det-
te beløb vil blive indarbejdet i den en-

delige blokrådssag. 

Etablering af adgangskontrol og vi-
deoovervågning er ikke et tiltag, der 
skal stå alene. Det skal derimod ses 

som en del af flere tiltag – herunder 
forebyggende arbejde (jf. debatoplæg). 

I hvilket omfang, de forskellige aflås-

ninger skal supplere hinanden eller 
stå alene, besluttes i samarbejde med 
forebyggelseskonsulent, drift og råd-
giver. Ligeledes sker etablering af vi-

deoovervågning i samarbejde med fo-
rebyggelseskonsulent, politi og rådgi-
ver. 

BR-FU arbejder videre med: 

1. Adgangskontrol i blokkene 
2. Adgangskontrol består af vandal-

sikrede adgangsstationer i kombi-

nation med dørtelefoner 
3. Video (ekspertrådgivning) 
4. Forebyggende arbejde 

4.f. ”Et sted at være” (debatoplæg) 

Henrik/dirigent byder velkommen til 

de to gæster, Rikke og Khalil, fra Un-
geafdelingen i Furesø kommune, 
hvorefter han giver ordet til Hans, 
som præsenterer oplægget. 

Hans/Strategiforum fortæller, at den 
gruppe, som man har fokus på, er 
unge voksne i alderen 18-30 år. Som 

det fremgår af debatoplægget, så skal 
”et sted at være” ses som ét tiltag ud 
af mange. 

Åben Dør er f.eks. et tiltag i forhold til 

at arbejde med den generelle tryghed 
i Farum Midtpunkt. Her har man 
mulighed for bl.a. at komme med de 

individuelle problemer eller ideér, 
man oplever eller har som beboer i 
Farum Midtpunkt. Arrangementerne 
fortsætter, og de afholdes sidste tors-

dag i måneden til og med november. 
Man arbejder på at få lavet en aftale 
med de unge mennesker, så man i 
fællesskab kan løse problemet. De 

skal føle, at de hører til, og at de også 
har et sted, hvor de kan være i Farum 
Midtpunkt.    

VARMEØKONOMI 

Status pr. 30. sep. 2017 
Variabel fjernv. kr. 1.221.436,- 
Aconto rådighed kr. 1.320.778,- 
Overskud kr. 99.342,- 

Med et september forbrug helt tæt på 
budgettet, fortsætter årets resultat med 
at ligge på samme niveau som sidst – et 
overskud på ca. kr. 100.000,-. 

Følger resten af året et normalår, viser 
prognosen for hele året en besparelse 
på knapt kr. 300.000,-. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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Debatten føres til referat i form af en 
opsummering, hvorfor enkeltpersoner 
ikke vil blive citeret. 

Sammenfatning af debat 

Gruppen af de unge (20-30 år) adskil-
ler sig aldersmæssigt fra de alders-

grupper, som Farum Midtpunkt tidli-
gere har gjort tiltag i forhold til. Da 
kommunen åbnede Ungehuset i 
2001, var det rettet mod aldersgrup-

pen 15-30 år – i dag er det for unge i 
alderen 13-20 år. Kommunen har 
iværksat forskellige initiativer rettet 
mod den aktuelle aldersgruppe både i 

form af gadeplansmedarbejdere samt 
et konkret projekt for de unge – nem-
lig et beskæftigelsesprojekt, hvor de 

unge bliver ansat for en kortere peri-
ode med henblik på at få dem videre i 
uddannelsesforløb eller på arbejds-
markedet. Kommunen har kendskab 

til mange af de unge, og gennem bl.a. 
beskæftigelsesprojektet har man også 
opnået kontakt til nogle af de unge.  

I debatten lægges der vægt på vigtig-

heden af dialog – altså at man går i 
dialog med de unge. ”Et sted at være” 
skal også ses som et led i den gode 

kontakt til de unge. Rammerne for 
stedet udfærdiges i form af et regel-
sæt godkendt af nogle af de toneangi-
vende unge (jf. styregruppen – se de-

batoplæg). Det er derfor også de unge, 
der skal være med til at håndhæve 
reglerne for værestedet. De unge skal 
være med til at indrette værestedet. 

De skal selv passe og drive stedet – de 
skal tage ansvar for det. De skal selv 
stå for rengøring. 

Projektet opstartes som en forsøgs-
ordning, der bliver lukket, hvis de 
unge ikke kan administrere det.  

Kommunens medarbejdere vil være til 

stede i passende omfang, og de skal 
støtte op omkring stedet samt tilbyde 

lektiehjælp, uddannelsesvejledning 
m.v. til brugerne. 

Det er vigtigt at understrege, at hash 

og alkohol ikke er tilladt i værestedet 
(se uddrag af husregler for værestedet 
i debatoplægget). 

Det blev også pointeret, at tilliden 
mellem de unge og de øvrige beboere i 
Farum Midtpunkt skal gå begge veje – 
der skal være plads til alle, og man 

skal kunne tale med hinanden.  

Mange af bidragene i debatten dreje-
de sig om økonomien i projektet. Fa-
rum Midtpunkt stiller lokale til rådig-

hed, men hvem bekoster indretningen 
af lokalet? Dette er endnu ikke fast-
lagt, men det er afgørende, at de unge 

skal deltage i indretningen, så de er 
med til at bestemme, hvad de gerne 
vil have – det skal være deres sted. 
Det blev foreslået, at man kunne kon-

takte Spejdernes Genbrug og høre, 
om de ville donere møbler til væreste-
det. Desuden blev det nævnt, at man 
som boligselskab også har et socialt 

ansvar.  

Der opfordres til, at regler for være-
stedet, sanktioner og økonomien 

(hvem betaler hvad?) konkretiseres i 
den kommende BR-sag.  

5. Blokrådssager 

Ingen. 

6. Eventuelt 

Ingvar/55E fortæller, at der på sidste 
kommunalbestyrelsesmøde blev stillet 

et spørgsmål om, hvorfor regnska-
berne for Farum Midtpunkt er uaf-
sluttede. To store regnskabspunkter 
(Plejecenteret og PCB-sagen) er ikke 

godkendt og afsluttede. Der var en 
voldsom politisk debat, hvor der blev 
henvist til igangværende retssager 

som kunne have konsekvenser for 
huslejen i Farum Midtpunkt. Ingvar 



  

 27 

undrer sig over, at beboerne ikke er 
oplyst herom, hvorfor han efterlyser 
regulær oplysning (i form af plancher, 

artikler eller lign.) fra BR-FU eller 
FURBO om dette. 

Thomas/FURBO forklarer, at der lig-

ger en helhedsplan for Farum Midt-
punkt. Projekterne, som Ingvar hen-
viser til, er en del af helhedsplanen og 
dermed en del af det samlede regn-

skab. Dette afsluttes ikke før alle pro-
jekter og del-projekter er afsluttet – 
der ligger aftale med Landsbyggefon-

den herom, men det lader til, at der 
er nogle politikere, der ikke har for-
stået dette. Der kører to sager – den 
ene er en voldgiftsag vedr. Svane-

punktet, som umiddelbart ser ud til 
at falde ud til boligorganisationens 
fordel. En stor del af dét regnskab 
hører dog ind under kommunen (jf. 

plejecenteret). Den anden sag vedrø-
rer MgO-plader i Blok 12 og 13. Det 
er endnu uvist, hvor ansvaret for 

montering af disse ligger (byggeskade-
fonden eller entreprenør/rådgiver). 
Landsbyggefonden har meldt ud, at 
de støtter den del af udgiften, der på-

hviler Farum Midtpunkt. Der hvor 
helhedsplanen har haft huslejekon-
sekvenser, er ved energiforbedringer, 

nye køkkener eller badeværelser, da 
dette ikke har været støttet arbejde. 
Det samlede regnskab kan ikke af-

sluttes, førend ovennævnte sager er 
afgjort.  

Ingvar/55E efterlyser stadig en for-
klaring, som folk kan forstå. 

Hans/følgegruppe for PCB og Plejecen-
teret siger, at han var glad for at høre 
Thomas’ forklaring. Han siger til Ing-

var, at når han stiller spørgsmål i 
Blokrådet, så kan han ikke forvente, 
at svaret kun er rettet mod ham – det 

er et svar til hele forsamlingen. Hans 
supplerer Thomas’ udtalelser med at 
forklare, at Farum Midtpunkt skal 
aflevere regnskab til Landsbyggefon-

den, og det sker først, når alt er af-
sluttet. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 

ikke er flere spørgsmål, hvorfor han 
takker forsamlingen for en god aften. 
  

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: bladudvalg@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

0
 

(se datoer i kalenderen s. 31)
0
 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18
00

 

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 

Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig. 
 
 

BOLIGNET 

Ved problemer kontakt 
ParkNet Support telefon: 3690 6000 
eller læs: 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« 509 OG 510 

MP 509 husstandsomdeles 26.10.17 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

14.11.17 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 510, der udkommer 28.11.17. 

Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Blad-
udvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg på 
papir, usb-stick eller e-mail. 
Mail: bladudvalg@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 eller usb-stick. 

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 NOVEMBER 2017 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BUU 19:00 SC 

2. BR-møde 19:30 SC 

3.    

4.    

5.    

6. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

7. TMU 16:30 SC 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14. 

Frist for MP 510 

BU 

KU 

18:00 

18:30 

19:00 

SC 

SC 

SC 

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28. MP 510 Husstandsomdeles 

29.    

30.    


