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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 531 

til blokrådsmødet tirsdag den 5. november 2019 kl. 1900 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 3. oktober 2019 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 
 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: 
 a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse (s 12) 
 b. Budgetønske Boligudvalget (s 14) 
 c. Budgetønske Bladudvalget (s 14) 

 d. Budgetønske Børne- og Ungdomsudvalget (s 15) 
 e. Budgetønske Forretningsudvalget (s 17) 
 f. Budgetønske Kunstudvalget (s 18) 
 g. Budgetønske Markedsføringsudvalget (s 18) 

 h. Budgetønske Uddannelsesudvalget (s 20) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 531 

 Side Indhold 

 3 Sidste chance i år 
 4 Budgetmøde – beboerblad – forretningsudvalg – historie – overblik 
 5 Furesø Boligselskab krydser grænser 

 6 App' – ambulancer – varme – rengøring – renderensning 
 8 Helle har et helle, hvor hun maler 
 9 Lige omkring varmebudgettet 
 10 Vi bliver nok ikke udstillet 

 10 Nu kan man også spise i Spisehuset 
 11 Så skal støvlerne snøres 
 12 Blokrådssager 

 17 Billardbord til salg 
 19 Vi pjasker lidt for meget 
 21 Referat af Blokrådsmødet 3. oktober 2019 
 28 Praktiske oplysninger 
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ÅBEN DØR 
D. 28. NOVEMBER 

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 Enhed for unge og voksne 

Blokrådet 
 

Der afholdes ikke Åben Dør i december 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
BUDGETMØDE I JANUAR – 2. UDKALD 

Der afholdes budgetmøde om driftsbudgettet 2020 – 2021 

torsdag d. 9. januar kl. 19 i Servicecentralen. 

Budgetmødet er åbent for alle beboere i Farum Midtpunkt. 

BEBOERBLADET FRA BL UDKOMMER FREMOVER KUN DIGITALT 

I midten af september modtog du Beboerbladet fra BL i din brevkasse. I dette 

nummer har den opmærksomme læser sikkert set, at bladet ikke længere ud-
kommer i papirform. 

Du kan til gengæld holde dig orienteret på www.beboerblad.dk, på beboerbladets 
side på Facebook og på beboerbladets side på Instagram. God læselyst. 

NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Pr. 1. december er det Blok As tur til at stille med et medlem til Blokrådets For-
retningsudvalg. Funktionsperioden er fra 1. december 2019 til 1. juni 2021. Sam-
tidig udtræder Kirsten fra Blok 11 – vi takker Kirsten for et godt samarbejde og 

hendes indsats gennem de sidste 18 måneder. 

DU KAN STADIG NÅ DET 

Nationalmuseet og BL – Danmarks Almene Boliger har 

forlænget den periode, hvor du som almen beboer kan 
fortælle din historie om det at bo alment. Helt frem til 
udgangen af 2019 kan du på https://dinbolig.natmus.dk 
skrive din (og måske din families) historie og/eller sende 

billeder, lyd eller video ind. 

Indsamlingen af historier og billeder sker i anledning af BLs 100 års jubilæum. 

FÅ OVERBLIK OVER HUSLEJEKONSEKVENSER VED BR-BESLUTNINGER 

Forretningsudvalget har udarbejdet en oversigt, der skal gøre det nemmere for dig 

at følge med i huslejestigninger som følge af vedtagne blokrådssager. 
 Oversigten er tænkt som et fast indlæg i »Midtpunktet«, så du til hver en tid 
kan holde dig orienteret. 

BR-sag Aktivitet  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

513.a Driftsbudget 2018/2019 
(Herunder sag 511.a)  

% / år 1,47    

kr./ m2/år. 12,96    

524.b Driftsbudget 2019/2020 
 

% / år  1,49   

kr./m2/år  13,34   

5xx Driftsbudget 2020/2021 % / år   ??  

kr./m2/år   ??  

5xx Driftsbudget 2021/2022 
(Indtil videre sag 510.b) 

% / år    2,0 

kr./m2/år    17,50 
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Første spadestik til rækkehuse på Kajerødgrunden 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

 
Set fra venstre: administrerende direktør for KAB Jens Elmelund, formand for Furesø Boligselskab 

Thomas Jensen, og borgmester for Rudersdal Kommune Jens Ive tager første spadestik til 

Kajerødhuse. 

 

Tirsdag d. 24. september 2019 var en 
stor dag for Furesø Boligselskab. På 

denne dag trodsede man nemlig 
kommunegrænser, da Thomas Jen-
sen, formanden for Furesø Boligsel-

skab, sammen med Jens Ive, borg-
mesteren for Rudersdal Kommune, og 
Jens Elmelund, den administrerende 
direktør for KAB, tog første spadestik 

til en ny boligafdeling i Rudersdal 
Kommune. 

Boligafdelingen hedder Kajerødhuse 
og omfatter 25 almene boliger. 23 af 

boligerne bliver familieboliger i to-

etagers rækkehuse, og 2 boliger bliver 
to-rumsboliger. Boligerne bliver gen-

nemlyste og med altan.  

Stisystemer kommer til at spille en 
væsentlig rolle på den store Kajerød-

grund. Stierne skal lede beboerne vi-
dere ud i det grønne – men også ind 
mod Birkerød. 

Kajerødhuse bliver bygget som mo-

dulbyggeri, hvorfor de første beboere 
allerede kan flytte ind omkring 1. maj 
2020, hvis tidsplanen holder. 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
OPGAVEFLOW PÅ BEBOERAPP’EN ”MIG OG MIN BOLIG” 

Godt 350 beboere er nu tilmeldt app’en. Vi 
er opmærksomme på løbende at indmelde 

udfordringer til KAB, så de kan bringe det 
videre til udviklerne. Internt på kontoret har 
vi optimeret vores procedure i forhold til 

kommunikation til beboerne, når en ind-
meldt opgave sendes videre fra en funktio-
nær til en ekstern håndværker. Proceduren 
er, at funktionæren skal give besked til be-

boeren via app’en om, at han ikke kan løse 
opgaven, og at der derfor er rekvireret en 
håndværker. Når opgaven er sendt videre til 
en ekstern håndværker, lukker Ejendoms-

kontoret sagen. Opgaven vil dermed fremstå 
som lukket med en afsluttende besked om, 
at der er rekvireret en håndværker, som vil 

kontakte beboeren. 

Hvis du ikke har downloadet app’en endnu, så gør det. Du kan hente hjælp til 
dette på Ejendomskontoret i åbningstiden – husk at medbringe velkomstbrevet 
med brugernavn og adgangskode. 

AMBULANCER – ADGANG TIL BLOKKENE 

På blokrådsmødet i oktober blev der ytret be-
kymring for, hvordan redningsfolk fik adgang til 
gangstrøgene. Det kan oplyses, at der i marts 

2019 blev der fundet en løsning i samarbejde 
med Regionernes vagtcentral, så ambulancer og 
sygetransport rekvireret via denne har adgang 

til blokkene. 

KAN DU HOLDE VARMEN? 

Hvis du har problemer med at holde varmen i din bolig, så skru alle termostater-
ne op på 5, og når der er fuld varme på, så skru trinvis ned, indtil du finder den 

rette temperatur. 

Hvis der ikke er varme i radiatoren, så kontakt Ejendomskontoret. 

RENGØRING – INDRE GANGSTRØG 

Når renoveringen af indre gangstrøg opstartes i en blok, bliver rengøring af blok-

kene ikke rengjort, som de plejer. I projekteringen er der indlagt en slutrengøring, 
som udføres efter de forskellige entrepriser er afsluttet. 
 Driften kan først være behjælpelig med rengøring af gulv, når det er afleveret, 

og det er blevet godkendt, at gulvene må vaskes efter den vaskeanvisning, som 
der er blevet givet til driften. 
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HUSK AT RENSE RENDERNE PÅ DIN TERRASSE 

Nu hvor løvet falder af træer og buske, skal afløbsrenderne på terrasserne renses. 
Fjern ristene og skrab jord, blade og grene op fra afløbet. Skyl efter og læg ristene 

på plads. En langskaftet børneskovl i plastik fra legetøjsforretningen er velegnet 
til formålet. 

  

Foto: Hans, 38 2.S – Løft ristene og rens renderne. 

 

 
 Foto: Hans, 38 2.R – 11.10.2008 – Skolestien 
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Ny udstilling i Servicecentralen 
Af Helle Joe, månedens kunstner 

 

 
Jeg hedder Helle, er 56 år og har boet 

i Hareskovby i 25 år. 

Lysten til at male har jeg haft i mange 
år uden rigtigt at gøre noget ved det. 
For godt 4 år siden meldte jeg mig til 

et weekendkursus, og så var jeg solgt. 

Ekspressive akrylmalerier er min pas-
sion – jeg elsker at lege med farver, 

former og materialer.  

En af stuerne i min bungalow er om-

dannet til malestue og er blevet mit 
”helle”. Her skaber jeg umiddelbart og 
farverigt, mens musikken flyder ud og 
fylder rummet.   

Det glæder mig rigtig meget at få mu-
lighed for at udstille hos jer i Farum 
Midtpunkt – jeg håber I vil nyde mine 

malerier.  
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I SEPTEMBER 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i september: 

Forbrug  898 MWh 

Budget  893 MWh 
Merforbrug    5 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo september: 

Forbrug januar-september 14.979 MWh 

Budget januar-september 15.766 MWh 
Besparelse  787 MWh 

 
Årets første efterårsmåned kom ud 

med en middeltemperatur på 13,5 °C, 
hvilket er 0,3 °C mindre end norma-
len på 13,8 °C (DMI). Måneden kom 

ud med et registreret, minimalt mer-
forbrug på 0,6 % i forhold til budget-
tet. 

Samlet set for hele perioden januar-
september har vi dog stadig en be-

sparelse – nu på 5 % i forhold til 

budgettet.  

I skrivende stund er fyringssæsonen 
for alvor gået i gang, og hvorvidt de 

sidste 3 måneder bliver milde eller 
kolde, vil have afgørende betydning 
for årets resultat. 

Lad os håbe det bedste.  
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Forbrug 2019 

Forventet Aktuelt 2018 

Akkumuleret økonomi  
pr. 30. september 2019: 
Fjernvarmeudgift: 9.152.986 kr. 
Opkrævet aconto: 9.511.874 kr. 
Overskud:    358.893 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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Nationalmuseet og BL – Danmarks Almene Boliger 
Af Berit, 38 2.S 

 

Måske er det min skyld, at Blokrådets 

Forretningsudvalg og Blokrådssekre-
tariatet er bibragt den opfattelse, at 
Nationalmuseets og BLs fælles pro-

jekt i anledning af 100 års jubilæet 
for Danmarks Almene Boliger ville 
ende med en udstilling på National-
museet. Men det troede jeg (helt na-

ivt), fordi museet står for indsamlin-
gen. 

Sådan bliver det ikke nødvendigvis. 
Jeg har på egne vegne korresponderet 

med Nationalmuseet, som skriver, at 
”i udgangspunktet skal indsamlingen 
indgå i Nationalmuseets arkiv og væ-

re et vidnesbyrd om de almene boli-
gers betydning set ud fra beboernes 

egne fortællinger. Det samlede mate-
riale er herefter tilgængeligt (alt efter 
hvilken aftale, der indgås om brugen 

af det) og kan derefter bruges i for-
bindelse med forskning på området 
og/eller formidling gennem udstilling, 
bøger, artikler m.m.”. Hvis der bliver 

lavet en udstilling eller udgivet en 
bog, vil det nok blive annonceret på 
Nationalmuseets og/eller BLs hjem-

meside. 

Nogle af de indsamlede bidrag indgår 
i BLs festforestilling på Det kongelige 
Teaters Gamle Scene den 3. novem-

ber i samarbejde med Zetland. Ud 
over BLs repræsentantskab er de øv-
rige gæster politikere, samarbejds-
partnere fra andre organisationer og 

repræsentanter for de almene bolig-
organisationer. Et stort antal billetter 
reserveres til almene beboere, der er 

aktive i det lokale kredsarbejde. Hvor-
dan disse billetter fordeles, ved jeg 
desværre ikke. 

Kom og spis i Spisehuset 
Lørdag den 16. november  

kl. 18:30 kan du få: 

 Boller i karry med ris 
 Kålsalat og hjemmebagt brød 

Pris: 65 kr. 

Tilmelding senest 14.november 



10 VILDT SJOVE FODBOLD- 
LØRDAGE I BYBÆKHALLEN

 FIND OS PÅ FACEBOOK @SJOVLORDAGFARUM - SCAN KODEN 

HUSK SKIFTESKO OG FODBOLDTØJ
VI GI’R FRUGT 

BYBÆKHALLEN · PALTHOLMTERRASSERNE · FARUM
ARR.: I SAMARBEJDE MED FURESØ FRITIDSVEJLEDNING 

FURESØ BOLIGSELSKAB OG UNGEHUSET I FARUM MIDTPUNKT

TILBUD TIL ALLE UNGE MELLEM 10 & 15 ÅR

LØRDAG D.  12.  OKTOBER
LØRDAG D.  19.  OKTOBER
LØRDAG D.  26.  OKTOBER
LØRDAG D.  02.  NOVEMBER
LØRDAG D.  09.  NOVEMBER
LØRDAG D.  16.  NOVEMBER 
LØRDAG D.  23.  NOVEMBER
LØRDAG D.  30.  NOVEMBER
LØRDAG D.  07.  DECEMBER
LØRDAG D.  14.  DECEMBER
INKL.  AFSLUTNING MED 
TURNERING & PRÆMIER
ALLE LØRDAGE KL.  18-21
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BR-sag 531.a: Valg til  

Furesø Boligselskabs 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. 

Erik Moesby Nordstrøm, 80F 

 

Jeg har de sidste seks år haft fornø-
jelsen af at sidde i Furesø Boligsel-
skabs bestyrelse og genopstiller her-

med. 

De seneste to år har været en spæn-
dende tid med høj aktivitet og meget 

forskellige opgaver i beboerdemokra-
tiet, hvoraf en del (gangstrøg, de-
mensboliger i Allerød) stadig er i 

fremdrift og nogle, såsom følgegrup-

perne for Skovhusene på Flyvestation 
Værløse og udvalget for ”Ældre-
/generationsboliger”, først er startet 

for nyligt. 

Der vil uden tvivl opstå en række an-
dre opgaver i løbet af de næste to år, 

og jeg har både tiden og viljen til at 
give mig i kast med disse til gavn for 
alle beboerne i Furesø Boligselskabs 

afdelinger. Jeg repræsenterer Blok 16 
i Blokrådet, ligesom jeg er medlem af 
og igen aktiv deltager i fremviser-
gruppen, som efter min opfattelse har 

en stor del af æren for vores nuvæ-
rende gunstige udlejningssituation 
med stabile ventelister for alle lejlig-
hedstyper. En situation, som er til 

gavn for alle lejerne i Furesø Boligsel-
skab, og en sag, der er værd at kæm-
pe for at bevare og udbygge. 

Udover arbejdet i organisationsbesty-
relsen er jeg og så medlem af vores 
administrationsselskabs (KAB) re-

præsentantskab, hvor jeg er valgt 
som medlem af Forvaltningsudvalget 
samt et ad hoc udvalg, der arbejder 
med ”Logo og Identitet”. 

Jeg er organisationens kandidat til 
medlem af bestyrelsen for Farum 

Vandværk. 

I tillæg hertil er jeg medlem af Bolig-

selskabernes Landsforenings (BL´s) 
repræsentantskab, 2. kreds, hvor ar-
bejdet i hovedsagen består i at påvir-
ke valget af fokusemner for BL’s le-

delses politiske arbejde på vegne af 
medlemmerne. Populært sagt er BL 
boligselskabernes fagforening og 
dermed vores vigtigste forkæmper 

overfor den til enhver tid siddende 
regerings tiltag på boligområdet. 
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Personlig baggrund 

Jeg er 68 år, gift med Lis siden 1974, 
har 4 voksne børn og p.t. 6 børne-
børn. Jeg er selvpensioneret, og om-

end jeg stadig har interessante pro-
jektopgaver, som tager en del af min 
tid, så har jeg et betydeligt arbejds-
overskud og et stort netværk, som jeg 

kan sætte ind i forbindelse med mit 
frivillige arbejde for Furesø Boligsel-
skab og den almene sektor. 

Jeg er uddannet indenfor den finan-

sielle sektor, hvor jeg har fungeret 
som finansiel rådgiver for både virk-
somheder (ikke mindst inden for byg-

ge- og anlægsindustrien) og privat-
personer. Jeg har således arbejdet i 
den finansielle sektor siden 1969, 
først i Danmark og siden 1986 25 år i 

Luxembourg, indtil min familie og jeg 
vendte tilbage til fædrelandet i 2011. 

Fremtidige fokusområder 
Såfremt Blokrådet viser mig den tillid 

at give mig genvalg, vil jeg – udover af 
fortsætte med ovennævnte områder – 
give følgende opgaver min særlige in-

teresse: 

Energiområdet: 
Det er en kendsgerning, at vi i løbet 
af de sidste to år har oplevet en bety-

delig stigning i prisen for vores fjern-
varme. Det betyder, at der stadig er 
meget at gøre på den front, herunder 
en eventuel udskiftning af skråbånds-

vinduerne og østfacaderne. 

Forvaltningsudvalget: 
Gennem mit engagement i KAB-regi 

vil jeg fortsat arbejde aktivt for at be-
vare og styrke vort boligselskabs ind-
flydelse i udvalget. 

Naturligvis vil jeg som beboervalgt 

bestyrelsesmedlem følge blokrådets 
beslutninger i arbejdet i organisati-
onsbestyrelsen. 

Afstemningstema: 
Blokrådet vælger Erik/80F til Furesø 

Boligselskabs bestyrelse. 

Henrik Haugaard Pedersen, 428D 

 

Jeg genopstiller hermed op til Organi-
sationsbestyrelsen i Furesø Boligsel-
skab.  

Jeg har siden jeg (vi) flyttede til Fa-
rum Midtpunkt i marts 2015 været 
aktiv i beboerdemokratiet i såvel 
blokken og blokrådet som i udvalg og 

følgegruppe samt ikke mindst siden 
november 2017 i organisationsbesty-
relsen. 

Jeg vil arbejde for, at Furesø Boligsel-
skab såvel nu som i fremtiden består 
af en bred vifte af forskellige komfor-
table, fornuftige og tiltrækkende boli-

ger i grønne omgivelse for alle aldre – 
uanset hvem man er, og hvor man er 
i livet – således, at Furesø Boligsel-
skab forbliver et valg/tilvalg på linje 

med øvrige boligformer. 
 Ord og handling i forhold til åben-
hed, gennemsigtighed, tryghed, reno-
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vering og økonomi i balance ligger 

mig i den forbindelse meget på sinde. 

Bliver jeg genvalgt til organisations-
bestyrelsen, vil jeg naturligvis løse 

opgaven i henhold til gældende lov-
givning samt efterleve og varetage 
blokrådets beslutninger på bedste vis. 

Privat er jeg gift med Vivi. Sammen 

har vi Josefine samt vores hunde 
Ludvig og Holger. Jeg er uddannet 
som officer i Hæren, men har siden 
2006 arbejdet som IT-manager i både 

det private og offentlige. Foreningsar-
bejde har altid ligget mig meget på 
sinde. Jeg har tidligere været engage-

ret og aktiv i dagpleje-, børnehave- og 
skolebestyrelser samt i grundejerfor-
ening. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Henrik/428D til Fu-

resø Boligselskabs bestyrelse. 

Om BR-sagerne 531.b – 531.h  
Budgetønsker 

Der er ikke udarbejdet et samlet 
overblik over alle budgetønskerne til 

dette nummer af »Midtpunktet«, men 
det vil blive fremlagt på blokrådsmø-
det d. 5. november. 

Det tilstræbes, at et sådant overblik 

vil blive bragt i forbindelse med sager 
for næstkommende budgetår, når den 
tid kommer. 

Som bonusinfo kan dog nævnes, at 
der – udover de budgetønsker, der 
rejses som blokrådssager i dette 
nummer af »Midtpunktet« – kun er 

rejst én sag med budgetønske fra 
Katteprojektet lydende på 10.000 kr. 
(sagen blev godkendt på BR-møde 
530). 

BR-sag 531.b:  

Budgetønske Boligudvalget 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

Boligudvalget anmoder om, at der af-

sættes 75.000 kr. på Budget 2020/ 
2021. Det er samme beløb som sidste 
år. 

Beløbet forventes anvendt til f.eks. prø-
veopsætninger, udarbejdelse af tegnin-

ger og vejledninger for konstruktioner 
(eksempelvis kattehegn og terrasse-
overdækning) samt juridisk og teknisk 

rådgivning. 

Huslejekonsekvenser 

Som det fremgår af ovenstående er be-

løbet på de 75.000 kr. allerede i det 
igangværende budget, men en udregnet 

huslejekonsekvens lyder på 0,004962 
% svarende til en udgift på 0,46 
kr./md for en stor, 0,25 kr./md for en 

lille lejlighed. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Boligudvalgets 
budgetønske på 75.000 kr. for 2020-

21. 

BR-sag 531.c:  
Budgetønske Bladudvalget 

Forslagsstiller: Bladudvalget 

For at efterleve reglerne for den de-
mokratiske struktur i Farum Midt-
punkt bliver dagsorden til og referat 
af blokrådsmøder husstandsomdelt 

til samtlige beboere, så de er tilgæn-
gelige indenfor den dikterede tids-
ramme (jf. Blokrådets Forretningsor-

den § 4 samt Vedtægterne for Furesø 
Boligselskab § 17, stk. 3 og stk. 5). 
Dagsorden, blokrådssager og referat 
er en fast del af Farum Midtpunkts 

beboerblad »Midtpunktet«. I »Midt-
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punktet« optrykkes desuden invitati-

oner til diverse arrangementer, in-
formation om vand- og varmeforbrug, 
indlæg fra diverse udvalg, indlæg fra 

driften samt beboerindlæg. 

»Midtpunktet« udkommer 11 gange 
årligt, eftersom der afholdes 11 blok-

rådsmøder om året. 

På Bladudvalgets konto afsættes der 

på nuværende tidspunkt både midler 
til tryk af »Midtpunktet« og midler til 
drift og support af hjemmeside. Des-

uden afsættes der et mindre beløb til 
it, såfremt der skulle opstå et behov 
for indkøb af software eller hardware i 
forbindelse med produktion af bladet. 

Midlerne til drift og support af hjem-
mesiden ønskes stadig afsat på kon-
toen, men når den nye hjemmeside er 

etableret, vil udgiften ligge i Furesø 
Boligselskab og vil derfor ikke fremgå 
af bladudvalgets konto. 

Økonomi 

Bladudvalget ønsker nedenstående 
beløb afsat i budgettet for 2020-21: 

 240.000 kr.  

til tryk af »Midtpunktet« 

 8.000 kr.  

til optryk af »Grundloven« og 
Blokrådets Forretningsorden 

 25.000 kr.  
til drift og support af hjemmesi-

den. 

 15.000 kr. til diverse it. 

I alt lyder bladudvalgets budgetønske 
på 288.000 kr. 

Midler til indkøb af diverse it frigives 
ved blokrådssag, hvorimod frigivelse 

af de øvrige midler ikke kræver blok-
rådssag. 

Huslejekonsekvenser 

I nuværende budget er der allerede 
afsat midler til ovenstående poster, 
men det samlede beløb er nedsat fra 

sidste år med 32.000 kr. Det betyder, 
at det afsatte beløb ikke vil medføre 
en huslejestigning i det kommende 
budget. 

Den beregnede huslejekonsekvens af 
288.000kr. er en påvirkning på 
0,019055 % (beregnet ud fra nuvæ-

rende leje). Dette svarer til en påvirk-
ning på 1,75 kr./md for en stor lej-
lighed og 0,97 kr./md for en lille lej-
lighed. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Bladudvalgets 
budgetønske på i alt 288.000 kr. for 
2020-21. 

BR-sag 531.d: Budgetønske  
Børne- og Ungdomsudvalget 

Forslagsstiller:  
Børne- og Ungdomsudvalget 

Børne- og Ungdomsudvalget har gen-
nem mange år afholdt sociale arran-

gementer for børn og unge i Farum 
Midtpunkt. I alt afholdes der 6 årlige 
arrangementer, som er fastelavn, 

sankthans, halloween, børnenes dag, 
loppemarked og julefest. Deltageran-
tallet til arrangementerne har gen-
nem årene været stigende, og ved de 

største arrangementer deltager mel-
lem 250 – 300 børn og unge fra Fa-
rum Midtpunkt. 

Beskrivelse af arrangementerne 

Fastelavn 

Tøndeslagning, fastelavnsbollespis-
ning godteposer mv. for børn i alle 

aldre. Da der er mange forældre med 
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til arrangementet er der også tøndes-

lagning og fastelavnsboller til de 
voksne, der deltager. Cirka 150 – 200 
deltagere. 

Sankthans 

Dette arrangement kører sideløbende 
med den årlige Sankthansfest for 
voksne. Der er aktiviteter og forplej-

ning på Aktivitetspladsen. Omkring 
250-300 deltagende. Antallet af delta-
gere er stigende, hvorfor det afsatte 
beløb ønskes øget med 10.000 kr. 

Halloween 

En fest for 8-13 årige. Festen afhol-
des i selskabslokalet og børnene 

kommer uden forældre. Deltageran-
tallet er begrænset til 60 personer, da 
det er det antal af personer, som lo-
kalet er godkendt til. Til festen er der 

både underholdning, servering af 
mad og andre (u)lækre sager. 

 

Børnenes dag 

Arrangementet afholdes udendørs i 
slutningen af maj. Det er en ren bør-
nefest, hvor børnene kan have deres 

egne loppemarkedboder. Der er un-
derholdning med DJ, aktiviteter og 
diverse lækkerier. 

Loppemarked 

Initiativet startede for et par år siden, 
hvor vi på opfordring fra beboere ar-
rangerede et loppemarked. Arrange-
mentet er for voksne og børn ledsaget 

af voksne. Sidste budgetår fik vi afsat 
3000 kr. til arrangementet. Beløbet 
skal dække udgifter til lidt kaffe og 

lidt mundgodt til deltagende og besø-
gende.  

Julefest 

Festen afholdes i selskabslokalerne. 
Da det er noget af et tilløbsstykke af-
holdes der 3 arrangementer i løbet ad 

dagen, hvorfor der er plads til 160 
deltagere. Der julehygges, spises jule-
godter, hilses på julemanden, laves 
fine juledekorationer og andre aktivi-

teter – og måske møder man også ju-
lemanden.  

Økonomi 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker 

nedenstående beløb afsat til de for-
skellige arrangementer for budgetåret 
2020/2021: 

 Fastelavn: 30.000 kr. (samme be-
løb som sidste budgetår) 

 Sankthans: 40.000 kr. (10.000 kr. 
mere end sidste budgetår) 

 Halloween: 20.000 kr. (samme be-
løb som sidste år) 

 Børnenes dag: 30.000 kr. (samme 

beløb som sidste år) 

 Loppemarked: 3.000 kr. (samme 

beløb som sidste år) 

 Julefest: 40.000 kr. (samme beløb 

som sidste år) 

I alt lyder budgetønsket på 163.000 
kr. 

De respektive beløb er bundet til de 

enkelte arrangementer.  Frigivelse af 
midler til de enkelte arrangementer 
kræver ikke Blokrådssag. 

Huslejekonsekvenser 

Som det fremgår ovenfor er der alle-
rede afsat et beløb på 153.000 kr. i 
indeværende budget, hvorfor afsæt-

ning af beløbet ikke medfører den ne-
denfor anførte huslejekonsekvens, da 
pengene (undtaget 10.000 kr.) allere-
de er i budgettet.  
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Den beregnede huslejekonsekvens af 

163.000 kr. er en påvirkning på 
0,010785 % (beregnet ud fra nuvæ-
rende leje). Dette svarer til en påvirk-

ning på 0,99 kr./md. for en stor lej-
lighed og 0,55 kr./md. for en lille lej-
lighed. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Børne- og Ung-

domsudvalgets samlede budgetønske 
på 163.000 kr. for 2020-21. 

BR-sag 531.e:  
Budgetønske Forretningsudvalget 

Forslagsstiller:  

Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådets Forretningsudvalg har 
gennem de sidste år fremsat budget-
ønske om de poster, der er tildelt dem 

på konto 119. Blokrådets Forret-
ningsudvalg stiller derfor budgetøn-
ske om posterne ’Gaver og blomster’, 

’lommepengeprojekt BR-FU’, ’Sankt-
hansfest BR-FU’ og ’Årsafslut-
ning/julefest BR-FU’. 

Beskrivelse af udgiftsposterne 

Gaver og blomster 

Indkøb af gaver og blomster. På den-
ne konto konteres udgifter i forbin-
delse med indkøb af gaver til beboer-

demokrater – eksempelvis købes der 
et par flasker vin til medlemmerne i 
BR-FU, når de udtræder. Derudover 

købes der gaver ved receptioner i for-
bindelse med jubilæer, pension mv. 

Lommepengeprojekt 

Projektet afgrænses og udføres af 

driften. Det henvender sig til unge 
mellem 14 og 16 år, som tilbydes en 
uges arbejde á cirka 3 timer dagligt. 

Projektet plejer at være givtigt for de 

unge og for afdelingen. 

Sankthansfest 

Festen har i de sidste år været plan-

lagt af driften. Mandskab i forbindel-
se med salg af øl og vand har dog væ-
ret et ønske fra beboerdemokratiet og 
varetages derfor af beboerne selv. Da 

der har været et ønske fra nogle af de 
beboere, der har deltaget ved arran-
gementet om, at dette retænkes, ar-
bejder BR-FU på at rejse en 

blokrådssag om nedsættelse af et 
Sankthansudvalg. Hvis udvalget ned-
sættes vil denne budgetpost fremad-

rettet hører under dette udvalg. Dette 
er dog ikke klart, førend sagen er 
rejst. 

Årsafslutning/julefrokost 

Hvert år afholder BR-FU julefrokost 
for de siddende i udvalget. Da BR-FU 
mdlemmer sidder i 18 måneder er det 
således alle medlemmer der i deres 

funtionsperiode får glæde af arran-
gementet. Til arrangementet inviteres 
også afdelingsleder, driftschef og 

blokrådssekretær, da de er en del af 
møderne i Forretningsudvalget. 
 Arrangementet har i de sidste år 
været afholdt på den lokale bevært-

ning Tante Maren.  

Billardbord sælges 
fra blok 26 
Henvendelse:  

Jakob 4495 5868 
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Økonomi 

Blokrådets Forretningsudvalg ønsker 
nedenstående beløb afsat til de for-
skellige budgetposter for budgetåret 

2020/2021: 

 Gaver og blomster: 10.000 kr.  

(samme beløb som sidste år) 

 Lommepengeprojekt: 50.000 kr.  

(samme beløb som sidste år) 

 Sankthansfest: 50.000 kr.  

(samme beløb som sidste år) 

 Årsafslutning/julefrokost: 8.000 

kr.  
(samme beløb som sidste år) 

I alt lyder budgetønsket på 118.000 

kr. 

De respektive beløb er bundet til de 
enkelte arrangementer. Frigivelse af 
midler til de enkelte arrangementer 

kræver ikke blokrådssag. 

Huslejekonsekvenser 

Som det fremgår ovenfor er der alle-

rede afsat et identisk beløb i nuvæ-
rende budget. Afsætning af beløbet 
medfører derfor ikke en stigning af 
nuværende husleje.  

Den beregnede huslejekonsekvens af 
118.000 kr. er en påvirkning på 
0,007807 % (beregnet ud fra nuvæ-
rende leje). Dette svarer til en påvirk-

ning på 0,72 kr./md for en stor lej-
lighed og 0,40 kr./md for en lille lej-
lighed. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Blokrådets For-

retningsudvalgs samlede budgetøn-
ske på 118.000 kr. for 2020-21. 

BR-sag 531.f:  

Budgetønske Kunstudvalget 

Forslagsstiller: Kunstudvalget 

Kunstudvalget laver skiftende udstil-

linger i Servicecentralen. 

Vi skal også udsmykke selskabsloka-
lerne, dette skal ske med de billeder, 
vi har arvet fra en tidligere beboer her 

i Farum Midtpunkt. Det er malerier, 
som vil give noget farve i selskabslo-
kalerne! 

Økonomi 

Vi anmoder om et budget på 3.000 
kr. 

Beløbet afsættes til ophæng og kroge i 

selskabslokalerne og til kroge (frøer) 
til ophængning af de skiftende udstil-
linger i Servicecentralen. 

Huslejekonsekvenser 

Budgetønsket på 3000 kr. vil medføre 
en stigning af nuværende leje lydende 
på 0,000198 %. Dette svarer til en 
stigning på 0,02 kr./md for en stor 

lejlighed og 0,01 kr./md for en lille 
lejlighed. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Kunstudvalgets 
budgetønske på 3.000 kr. for budget 

2020-21. 

BR-sag 531.g: Budgetønske  
Markedsføringsudvalget 

Forslagsstiller:  

Markedsføringsudvalget 

Penge til det årlige Åbent Hus konte-
res fra Markedsføringsudvalgets kon-
to. Ved dette års Åbent Hus blev der 

anmodet om 60.000 kr. til arrange-
mentet. 



 

 

BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 531 
 

19 

Åbent Hus har været afholdt igennem 

de sidste mange år, og det har alle år 
været en succes, hvor både beboere 
og folk udefra har deltaget. 

Arrangementet skal bidrage til, at nu-
værende såvel som kommende beboe-
re bliver præsenteret for noget af det, 
som Farum Midtpunkt kan tilbyde. 

Her er både mulighed for at få fanta-
stiske boliger, nyde de grønne områ-
der og deltage i sociale begivenheder 
med familie og naboer. 

Markedsføring af Farum Midtpunkt 
er vigtig i forhold til at holde venteli-
sterne på et fornuftigt niveau, så man 

undgår, at lejligheder står tomme, da 
dette kan blive en stor udgift for Fa-
rum Midtpunkt. Samtidigt er et ar-
rangement som Åbent Hus også med 

til at portrættere Farum Midtpunkt 
positivt. 

Økonomi 

Markedsføringsudvalget ønsker på 
baggrund af dette års anmodet beløb 
at der afsættes 60.000 kr. i budget-

året 2020 -2021. 

Huslejekonsekvenser 

I igangværende budget er der afsat 
200.000 kr. til Markedsføringsudval-

get. Beløbet ønskes derfor reduceret 
med 140.000 kr., og derfor vil husle-
jekonsekvensen for de ønskede 

60.000 kr. medføre en negativ husle-
jekonsekvens i forhold til det allerede 
afsatte beløb. 

Den beregnede huslejekonsekvens af 

60.000 kr. lyder på 0,003970 % sva-
rende til 0,37 kr./md for en stor lej-
lighed og 0,20 kr./md for en lille lej-
lighed. 

Til sammenligning svarer den bereg-

nede huslejekonsekvens ved 200.000 
kr. til 1,22 kr./md for en stor lejlig-
hed og 0,67 kr./md for en lille lejlig-

hed. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Markedsfø-
ringsudvalgets budgetønske lydende 
på 60.000 kr. for budget 2020-21. 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. september 2019 

Samlet forbrug for hele Midtpunktet: 
2019: 2018: 
Jan 14.260 m3 14.384 m3 
Feb 12.292 m3 12.067 m3 
Mar 14.384 m3 13.082 m3 
Apr 14.100 m3 14.310 m3 
Maj 14.694 m3 12.896 m3 
Jun 13.560 m3 13.890 m3 
Jul 13.082 m3 13.547 m3 
Aug 15.159 m3 13.795 m3 
Sep 15.150 m3 13.440 m3 

Gennemsnit pr. døgn: 
2019: 2018: 
Jan 460 m3 466 m3 
Feb 464 m3 447 m3 
Mar 464 m3 422 m3 
Apr 470 m3 477 m3 
Maj 474 m3 416 m3 
Jun 452 m3 463 m3 
Jul 422 m3 437 m3 
Aug 489 m3 445 m3 
Sep 505 m3 448 m3 

Samlet set er forbruget 4,9 % højere end 
i samme periode sidste år. 

I forhold til samme periode i reference-
året 2007 er besparelsen på ca. 23 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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BR-sag 531.h:  

Budgetønske Uddannelsesudvalget 

Forslagsstiller: Uddannelsesudvalget 

Uddannelsesudvalget blev nedsat ved 

BR-sag 521.c (04.12.2018) og fik sit 
kommissorium godkendt ved BR-sag 
524.d (05.03.2019). 

Efterfølgende har udvalget brugt en 

del tid på revision af præsentations-

materiale til ”Velkomstmøde for nye 
beboere”, som efter en pause på ca. 4 
år blev genoptaget den 18. september 
2019. Fremover afholdes dette vel-

komstmøde et par gange om året med 
deltagelse af driften, sekretariatet, 
uddannelsesudvalget og andre rele-
vante beboerdemokrater. 

En af uddannelsesudvalgets opgaver 

er naturligvis i henhold til BR-sag 
519.c (02.10.2018) at indgive eventu-
elle budgetønsker til det kommende 

budgetår til blokrådsmødet i novem-
ber, så Blokrådet kan debattere dem 
og – forhåbentlig – godkende dem. 

Vi er kun tre medlemmer i udvalget 

(vi vil gerne være flere ) og har des-

værre endnu ikke haft tid til at dykke 
tilstrækkeligt ned i budgetter og 
regnskaber. Dog kan vi umiddelbart 
se, at der i regnskabsåret 2017-18 

var afsat kr. 100.000, men kun bog-
ført 3.300 (KAB-konference). I regn-
skabsåret 2018-19 var der også afsat 
kr. 100.000, og der blev bogført kr. 

25.265,30 (KAB-konference, råde-
retskursus). I indeværende regn-
skabsår er der ligeledes afsat kr. 

100.000, men indtil videre ikke bog-
ført noget (udgifterne til kaffe og kage 
på velkomstmødet er bogført på kon-
toen for beboermøder). Vi håber at få 

gang i uddannelsen af vores mange 

aktive beboerdemokrater allerede i 

dette regnskabsår. 

Økonomi 

Uddannelsesudvalget forventer, at der 
i det kommende regnskabsår vil være 
et større forbrug på kursus-kontoen, 
når flere beboerdemokrater deltager i 

almene kurser og konferencer. 

Uddannelsesudvalget anmoder om, at 

der – i lighed med indeværende og 
forudgående budgetår – reserveres kr. 
100.000 i budgettet for 2020-2021. 

Vi vil gøre alt hvad vi kan for at have 

et bedre overblik over behovet til næ-
ste år. 

Huslejekonsekvenser: 
De 100.000 kr. er det samme som 
0,006616 % af nuværende leje, sva-

rende til 0,61 kr./md for en stor lej-
lighed og 0,34 kr./md for en lille lej-
lighed, men betyder ikke nogen hus-

lejestigning, da beløbet er det samme 
som i indeværende regnskabsår. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Uddannelsesud-

valgets budgetønske på 100.000 kr. 
for 2020-21. 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 530 3. OKTOBER 2019 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik, 428D) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra september 2019 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Ejendomskontoret 
c. Blokrådets Forretningsudvalg 
d. Andre udvalg (TMU) 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Valg til Økonomiudvalget (21/0/0) 
b. Budgetønske fra Katteprojektet (21/0/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 

A Tove 201G 
 Else Marie 202B 
B Pia 20D 

C Oskar 10I 
11 Kirsten 34F 

 Steffen 31C 
12 Morten 38 2.S 

og 13 Hans  38 2.R 

15 Ernst 73E 
16 Erik 80F 
21 Helene 111F 

Blok Navn Adresse 

 Jan 109C 
22 Laila 120E 1 
26 Jakob 161B 

31 Allan 233F 
34 Camilla 268F 

 Esben 275D 
36 Asger 296A 
41 Lene 404B 

43 Henrik 428D 
46 Charlotte 451A 
   

Gæster: Ingen 

Uden stemmeret: Palle, EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Henrik, 428D godkendes som diri-

gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra september 2019 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 

4.b Ejendomskontoret 

Beboer-app ’Mig og Min Bolig’ 

Palle/EJK informerer om, at udrul-

ningen af app’en skete d. 28. august.  
Der er cirka 550 beboere, der har 
hentet app’en, og driften vil gerne ha-

ve endnu flere på. Der har været lidt 
opstartsproblemer i forhold til udsen-
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delse af fællesbeskeder, men det er 
løst nu, så funktionen virker. 

Berit/38 2.S synes ikke, app’en fun-

gerer optimalt. Hun problematiserer, 
at opgaver lukkes, når driften mener, 
de er afsluttet. Berit mener ikke, at 
en opgave bør lukkes, førend begge 

parter er enige om, at den er afslut-
tet.  Alternativet er, at man skal op-
rette en ny opgave på den samme 
sag, da der ikke er mulighed for at 

genåbne opgaver. App’en burde have 
været beboertestet, inden den blev 
udrullet.  

Palle/EJK er enig. Han forklarer, at 
når Ejendomskontoret modtager en 
opgave fra en beboer, så sendes op-
gaven enten ud til en funktionær eller 
en ekstern håndværker. Hvis opgaven 

sendes ud til en funktionær, som ikke 
kan lave opgaven, så er proceduren, 
at funktionæren skal give besked til 
beboeren via app’en om, at han ikke 

kan løse opgaven, og at der derfor er 
rekvireret en håndværker. Herefter 
lukker han sagen, da den så er luk-

ket fra Ejendomskontorets side. Den-
ne procedure er dog ikke blevet fulgt 
fuldstændigt – så det vil der blive 
fundet en løsning på. Dette ændrer 

dog ikke ved, at opgaven bliver luk-
ket, når der rekvireres en ekstern 
håndværker. 

Berit/38 2.S opfordrer til, at der kom-

mer information om dette i »Midt-
punktet«. 

Palle/EJK er enig i denne opfordring. 

Ernst/73E fortæller, at han har sendt 
en forespørgsel vedr. rengøring over 
app’en den 26/9 – Ernst har intet 

hørt! Han har også oplevet problemer 
med udfald af app’en.  

Palle/EJK kan ikke svare på, om op-
gaven er gået tabt, men han opfordrer 

Ernst til at sende den igen. Selve ud-
viklingen af app’en ligger i KAB-regi, 
så når driften bliver bekendt med 

problemer, indrapporterer de dem, 
men problemerne bliver ikke ændret 
fra dag til dag. 

 

Fodbold med FCN 

Palle/EJK fortæller, at alle beboere er 
blevet inviteret til kamp fredag d. 4. 

oktober kl. 19 – der er også sendt en 
besked om dette via app’en. Invitatio-
nen, som man finder i sin brevkasse, 
indløser 4 fribilletter. Der skulle også 

være drinks til de første 100 delta-
gende. 

Laila/120E 1 fortæller, at hun på 

trods af at have hentet app’en ikke 
har modtaget beskeden. I sin post-
kasse har hun fået et stykke blankt 
papir, som sikkert skulle have været 

invitationen.  

Allan/233F fortæller, at han har fået 
8 invitationer. 

Måtteservice 

Palle/EJK fortæller, at driften er i 
gang med at undersøge mulighederne 

for at hjemtage vask af de måtter, der 
ligger ved indgangspartierne i gavlene 
på de indre gangstrøg. Udgiften til 
vask af måtter er pt. budgetteret med 

cirka 200.000 kr., og ud fra et tilbud 
hentet fra Miele ser det ud til, at det 
kan betale sig at hjemtage opgaven. 

 Samtidig undersøges det, om de 
eventuelt indkøbte maskiner til dette 
vil kunne installeres, så de kan være 
til rådighed for beboere udenfor Ejen-

domskontorets arbejdstider. 

Ukrudt i kælderbede 

Palle/EJK oplyser, at driften er i gang 

med at rydde for ukrudt i kælderbe-
dene. Arbejdet er opstartet i Birkhøj-
terrasserne. Det er et tidskrævende 
arbejde, da ukrudtet bliver hevet op 

manuelt. 
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Asger/Blok 36 har haft kontakt med 
kommunen, da han dagligt ser rotter 

i Farum Midtpunkt. Personen fra 
kommunen fortalte, at de kæmper 
med rotter i bedene mellem blokkene, 
da det er alletiders sted at gemme sig 

for en rotte. Kommunens så helst, at 
der kom græs eller fliser. I krattet har 
rotterne frit løb, da katte eller andre 
rovdyr ikke kommer der.   

Palle/EJK siger, at rotterne både 
skyldes madaffald og efterladenska-
ber fra hunde i bedene. Derudover 

bliver rotterne ofte mere synlige ved 
byggesager. Palle tvivler på, at der er 
kommet flere rotter til.  Det er pri-

mært overfladerotter der ses, da rot-
tespærrerne tager de fleste i kloak-
kerne. 

Asger/Blok 36 supplerer med, at rot-

temanden også mente, at der var ved 
at være styr på kloakrotterne i Farum 
Midtpunkt. Problemet lå ved overfla-

derotterne.  

Rensning af ventilationskanal  
– opsamling 

Palle/EJK er blevet bekendt med, at 

der har været debat vedr. de varslin-
ger, der er blevet sendt ud i Birkhøj-
terrasserne, da der er nogle, der føler 

sig stødt over ordlyden i disse. Som 
nævnt ved sidste blokrådsmøde, så 
har formuleringen været nødvendig, 
idet der ikke måtte herske tvivl om, 

hvad konsekvenserne er, hvis man 
ikke giver adgang til sin bolig. Når 
sådan en type varsling bliver udfor-
met, bliver den sendt over juridisk 

afdeling, som står for at formulere 
ordlyden. Dette for at sikre, at sagen 
holder, hvis den skal videre til foged-

retten. Palle siger, at de, som føler sig 
stødt, kan se det som, at der rent fak-
tisk gøres noget for, at de ikke skal 
spilde deres tid med at vente hjemme 

forgæves. Ventilationskanalerne skal 
renses! 

Spørgsmål til driften 

Ernst/73E vender tilbage til det, han 

har meldt ind over app’en, som han 
ikke har fået svar på. I hans blok er 
de utilfredse med, at der ikke bliver 
vasket gulve i gangstrøgene, mens 

renoveringen står på. Man slæber 
snavs fra gangstrøget med ind i lejlig-
hederne. De er i blokken selv begyndt 
at rengøre gulvene, men de synes ik-

ke, det er rimeligt, at der ikke bliver 
vasket gulve efter 5 ugers arbejde. 

Palle/EJK forklarer, at projektet er 
projekteret til, at der først laves en 

slutrengøring efter de forskellige en-
trepriser er afsluttet. Driften kan først 
være behjælpelig med rengøring af 
gulv, når det er afleveret, og det er 

blevet godkendt, at gulvene nu må 
vaskes efter den vaskeanvisning, som 
der er blevet givet. De kan altså ikke 

ændre på projekteringen af projektet.  

Laila/120E 1 har hørt fra en af sine 
naboer, at stenstøvsugeren larmer så 
meget, at tingene ryger ned af hylder-
ne i lejlighederne, og at man ikke kan 

tale i telefon i sin lejlighed, mens ma-
skinen kører. 

Palle/EJK er bekendt med, at det lar-
mer. 

Camilla/268F har et spørgsmål vedr. 
brug af imprægnering i maskinerne i 
vaskeriet, og da hun ikke ved, hvor 
hun kan finde information om det, 
stiller hun spørgsmålet her. Hun si-

ger, at maskinerne kan køre et im-
prægneringsprogram, men hun er i 
tvivl om, hvorvidt man selv skal 
komme imprægneringen i maskiner-

ne. 

Palle/EJK svarer, at han vil undersø-
ge sagen. 

Ref. bem.: Sagen er nu undersøgt, og 

på nuværende tidspunkt er det ikke 
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muligt at anvende imprægneringspro-
grammet i maskinerne. Driften er dog 
ved at undersøge mulighederne for, at 

sæbedoseringsanlægget kan udvides, 
så denne funktion bliver tilgængelig.  

Esben/275D er netop ankommet til 

mødet og spørger, hvordan driften 
synes, at app’en virker? Han har 
meldt opgaver ind og får at vide, at 
opgaven er løst, men der har ikke væ-

ret nogen i hans lejlighed for at løse 
problemet. 

Palle/EJK svarer som tidligere ved 

mødet (jf. punkt under beboerapp). 

Ernst/73E spørger, hvem der fører 
tilsyn med arbejdet i forbindelse med 

renovering af indre gangstrøg? Han 
mener, der er et stort problem, idet 
ingen af trinhøjderne til det første trin 
på trapperne svarer til de andre trin. 

Palle/EJK svarer, at det er byggele-
der, projektleder og rådgiver, der har 
tilsynet.  

Hans/Følgegruppen for Indre Gang-
strøg (FGIG) opfordrer Ernst til at 
kontakte byggelederen – info til ham 

står på varslinger samt på Farum 
Midtpunkts hjemmeside under pro-
jektet.  

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Kandidatur til organisations-
bestyrelsen (Furesø Boligselskab) 

På BR-mødet i november skal der 
vælges to kandidater til organisati-

onsbestyrelsen i Furesø Boligselskab. 
Hvis du ønsker at stille op, skal du 
indlevere dit kandidatur til Bladud-

valget eller Blokrådssekretariatet se-
nest mandag d. 14. oktober kl. 18. 
Du kan læse mere om, hvad en post 
som bestyrelsesmedlem indebærer i 

»Midtpunktet« 530, s. 9.   

Budgetønsker 

De udvalg, der har ønsker til budget-
året 2020-2021, skal huske at indle-
vere en blokrådssag, hvori deres øn-
sker fremgår. Deadline for indgivelse 

af disse er mandag d. 14. oktober kl. 
18. 
 De udvalg, der rejser sager med 

budgetønsker, skal være repræsente-
ret på BR-mødet i november, så de 
kan svare på eventuelle spørgsmål til 
sagerne. 

Nationalmuseet  
efterlyser din fortælling 

I er tidligere blevet opfordret til at ind-

sende en fortælling til en kommende 

udstilling på Nationalmuseet. Udstil-
lingen skal give et indblik i det at bo 
alment, og det kan være alt fra bille-

der, plantegninger, video fra et arran-
gement i fællesrummet eller en ned-
skrevet fortælling. Deadline for ind-

sendelse af historier er forlænget ind-
til udgangen af 2019. Gå ind på  
https://natmus.dk/dinbolig/ for at 
få mere info. 

 Initiativet til udstillingen er sket i et 
samarbejde mellem Nationalmuseet 
og BL i anledningen af BLs 100 års 
jubilæum.  

Efterårsferie i  
Blokrådssekretariatet 

Blokrådssekretæren holder efterårsfe-

rie tirsdag – fredag i uge 42. Der er 
derfor ingen ændring i Sekretariatets 
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åbningstid for beboere mandag d. 14. 
oktober. 

4.d Andre udvalg 

Teknik-/ Miljøudvalget (TMU) 

Hans/Teknik- og Miljøudvalg (TMU) 
fortæller, at TMU tidligere har orien-

teret om, at de arbejder på et projekt 
vedr. affaldssortering. Hans oplyser, 
at kildesortering er et kommunalt 
krav. Der skal sorteres i 6 fraktioner 

(papir, plast, glas, metal, bio og rest-
affald). Pap afleveres nu som større 
affald ved vendepladserne, men da 
der er en del pap af mindre kaliber i 

den daglige husholdning, arbejdes 
der også på en fraktion til småt pap. 
Med stor sandsynlighed bliver der 

stillet krav om flere fraktioner på sigt, 
så derfor er det vigtigt, at nye anlæg 
ikke laves for små.   

Inden det samlede projekt opstartes, 

vil TMU lave et pilotprojekt, så man 
kan indhente erfaringer, som man 
kan gøre brug af i det endelige store 
projekt. Pilotprojektet kommer til at 

foregå i Blok 14, 15 og 16 – og netop 
dette område er udvalgt, dels fordi 
gangstrøgsprojektet bliver først af-

sluttet i Paltholmterrasserne, dels 
fordi disse blokke har en naturlig ad-
skillelse fra de øvrige blokke i Palt-
holm – grundet Blok 12 og 13, som 

har et andet flow i forhold til afffald.  

 Beboerne i de tre blokke vil selvføl-
gelig få nærmere information – lige-
som de øvrige beboere i Farum Midt-

punkt vil, inden projektet udrulles. 
 Finansieringen af pilotprojektet af-
holdes via driften, da der er afsat 

penge til dette.  

Containerne tænkes placeret på den 
nordlige side af stamvejene – altså 
modsat molokkernes nuværende pla-

cering. Dette skyldes, at der i denne 
side ikke er brandhaner og kloakker, 
som der skal tages hensyn til.  
 I projektet samarbejder TMU med 

konsulentfirmaet Dominia, som man 
også samarbejdede med i forbindelse 
med etablering af nuværende mollok-

ker. Derudover samarbejdes der med 
et kommunikationsfirma, der hedder 
Operate. De er eksperter i adfærdsde-
sign – herunder hvordan man motive-

rer til en specifik adfærd.  

Kommunen bidrager til økonomien, 
da de betaler containerne – den del, 
der er oppe over jorden. Dvs. at de 

ikke betaler nedgravningen mv. 

Da affaldssorteringen starter i selve 
lejemålet, skal der også findes en in-

tegrerbar løsning her. TMU er i denne 
forbindelse i kontakt med Boligudval-
get, da det der skal ske i lejligheder-
ne, ligger inden for deres kommisso-

rium. TMU ønsker, at der skal findes 
nogle fleksible løsninger, da boligerne 
er meget forskellige.  
 Sidst men ikke mindst informerer 

Hans om, at der vil blive rejst en 
blokrådssag indeholdende økonomi, 
inden udrulningen kan ske over hele 

Farum Midtpunkt. 

Esben/Bolignetudvalget BNU oplyser, 
at der ligger netkabler på den nordli-

ge side, hvor man vil placere contai-
nerne. De er blevet gravet over en 
gang. Foto: Hans, 38 2.R  

– Vestblokgangstrøget – 11.10.2008 



  

 26 

Hans/TMU svarer, at han selvfølgelig 
vil tage det med til konsulentfirmaet. 

Han mener dog, at netkablerne ligger 
noget længere inde mellem blokkene, 
men det skal undersøges. 

Charlotte/451A spørger, om det også 

bliver på den nordlige side i Birkhøj? 

Hans/TMU svarer, at det gør det ikke.  

5. Blokrådssager 

BR-sag 530.a:  
Valg til Økonomiudvalget 

Henrik/dirigent oplyser, at det ordi-

nære valg blev afholdt i juli, hvor der 
kun var to kandidater. Da der er tre 
pladser, afholdes der nu valg igen. 

Afstemning 

Asger vælges til Økonomiudvalget 

med 21 stemmer for, ingen stemmer 
imod og ingen blanke stemmer 

BR-sag 530.b:  

Budgetønske fra Katteprojektet 

Asger/Katteprojektet fortæller, at det 

koster omkring 500 kr. at aflevere en 
kat på kattehjemmet i Glostrup. Pro-
jektet har derudover udgifter til bl.a. 

foder, kattegrus og rengøringsartikler. 
Katteprojektet ønsker også at udskif-
te gardinerne i det rum, hvor kattene 
opholder sig, inden de bliver afhen-

tet/afleveret. Asger oplyser, at der i 
sidste regnskab er brugt cirka 1200 
kr. Hertil skal lægges de penge, som 

katteprojektet får, når folk afhenter 
deres katte (100 kr./døgn), hvorfor 
der i alt er brugt cirka 2.500 kr. As-
ger uddyber, at der generelt ikke er 

de store udgifter, men det kan ændre 
sig alt efter hvor mange katte, der 
skal indleveres på kattehjem.   

Berit/38 2.S spørger, hvor mange kat-

te, de cirka har igennem – og hvor 
mange der bliver hentet af deres eje-
re? 

Asger/Katteprojektet svarer, at de 
cirka får indleveret 1- 2 katte om må-

neden. I denne uge har de dog måtte 
aflevere to katte til kattehjemmet. 
Heldigvis bliver de fleste katte hentet. 
Asger oplyser desuden, at de har en 

chiplæser og adgang til diverse regi-
stre, så de kan finde ejerne af katte-
ne. Desuden løser Facebook en del 
problemer for dem. Meget tid bruges 

også på rådgivning. 

Afstemning 

Sagen vedtages med 21 stemmer for, 
ingen stemmer imod og ingen blanke 

stemmer. 

6. Eventuelt 

Tove/Blok A siger, at der er flere i 
Blok A, der er urolige over, hvordan 
ambulancer kan komme ind. De ef-

terlyser information om, hvad man 
skal gøre? 

Maiken/Blokrådssekretariatet svarer, 

at der i forbindelse med aflåsningssa-
gen blev lavet en aftale med Regio-
nens vagtcentral, så de har adgang 
med nøglebrikker.  

Tove/Blok A spørger om der kan 
komme noget om dette i »Midtpunk-
tet«. 

Maiken/Blokrådssekretær sørger for 
at det kommer i (se MP 531, under 
Nyt fra Ejendomskontoret).  

Ernst/73E synes, at det indledende 
informationsmøde i forbindelse med 
renoveringen af indre gangstrøg var 
meget positivt. Kommunikationen 

vedrørende projektet var også rimelig 
i starten. På nuværende tidspunkt 
mener han dog, at kommunikationen 

omkring projektet er meget upassen-
de. I hans blok har de fået repriman-
de om, at de ikke kunne overholde 
spærredage. Informationen var skre-
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vet til Bybæk, men blev omdelt i Palt-
holm? Samtidig bliver det sværere og 
sværere at komme i kontakt med 

byggelederen. Ernst har skrevet tre 
gange, men har kun fået svar én 
gang. Han har også forsøgt at ringe til 

ham flere gange, men kommer igen-
nem til en telefonsvarer. 
 Ernst opfordrer til, at kommunika-
tionen fremadrettet ændres. Det sid-

ste de har fået information om er, at 
nogle beboere er begyndt at tage de-
res cykler med ind på gangstrøgene – 
det er ikke tilladt, førend projektet er 

afsluttet. Men med de forhold, som 
beboerne har for parkering – sam-
menholdt med at arbejdet har ligget 

stille i 6 uger – kan Ernst godt forstå, 
at der er nogle, der tager deres cykler 
med ind. Derudover er der informeret 
om, at alt der står i gangstrøgene, vil 

blive mærket og fjernet – Ernst har 
kun talt 4 tilfælde af cykler – en så-
dan information er under alt kritik.  

Thomas/FGIG oplyser, at der har væ-

ret problemer med at overholde spær-
redagene – særligt i Blok 15. Det 
medfører en stor efterregning for gen-

opretning af skader, og den regning 
er der kun beboerne til at betale. Det 
har været så grelt, at det har været 

på tale, om der skulle etableres vagt-
værn. Problemet har afstedkommet, 

at nogle beboere har modtaget skri-
velser om dette. Thomas synes, det er 
ærgerligt, at situationen er sådan. 

 I forhold til cykler understreger 
han, at de ikke må henstilles i gang-
strøgene, mens projektet står på, så 

det er under alle tre entrepriser – 
nemlig murer, tømrer og maler. Der 
arbejdes i gangstrøgene i hele perio-
den, og derfor skal de være ryddet for 

cykler og lign. 

Ernst/73E svarer, at han er bekendt 
med problemstillingen om, at spærre-

tider ikke er blevet overholdt – det 
har han snakket med Bente om. Pro-
blemet består dog ikke kun i, at en-

kelte beboere ikke overholder spær-
redage. Det består også i, at hånd-
værkerne forlader byggepladsen og 
kun afdækker med bolsjebånd – hertil 

kommer, at flere har oplevet, at beto-
nen ikke er tør kl. 16 som varslet. Det 
har han gjort opmærksom på, og det 
skulle der være taget hånd om i form 

af gangplader.  
 Den bedste måde at komme godt 
igennem projektet er ved god kom-

munikation. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er flere kommentarer. Han tak-
ker for et godt møde. 
  

BR-MØDER 2019 
to 3. jan. | ti  7. maj | ti  3. sep. 
ti  5. feb. | to 6. juni | to 3. okt. 
ti  5. mar. | ti  2. juli | ti  5. nov. 
to 4. apr.  | aug mødefri | ti  3. dec. 
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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

00
 

(se datoer i kalenderen s. 29) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18
00

 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Oskar 10I  C 
Kirsten 34F  11 
Pia 20D  B 
Niels 112E  21 
Asger 296A  36 
Minga 401F  41 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 16 01.06.20 – 30.11.21 
Blok 26 01.09.20 – 28.02.22 
Blok 35 01.03.20 – 31.08.21 
Blok A 01.12.19 – 31.05.21 

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:  kontakt Ejendomskontoret 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00 

Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig. 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 09
00

 – 18
00

 
Lørdag, søndag, helligdage: 10

00
 – 14

00
 

DAGINSTITUTIONER 

Kærnehuset (kommunal) 
Paltholmterrasserne 6A tlf: 7235 8550 

Verdens Børn (privat) 
Paltholmterrasserne 20A tlf.: 2629 3176 

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

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
 

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
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FOREBYGGELSESKONSULENT 

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

EL-DELEBIL 

Paltholmterrasserne 8 i P-niveau 
(ved ladestanderne) 
Greenabout: www.greenabout.dk 

FORKORTELSER 

Udvalg og følgegrupper: 
Se mailadresser på hjemmesiden under 
[Beboer], [Beboerdemokratiet] 
(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) 
UU Uddannelsesudvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

Andre forkortelser: 
ABF Almene Boligselskabers Fjernvarmeudvalg 
BL BL – Danmarks Almene Boliger 
BR Blokrådet 
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:   15
00

 – 18
00

 
Første lørdag i måneden: 13

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.dk 
Web:  www.parknet.dk 
eller læs: bolignetudvalget.wordpress.com 

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 
Mødes mandag kl. 19

30
 & onsdag kl. 11

00
 

Kontaktpersoner: 
Anne Harrysson  telefon 5190 0950 
Vibeke Boyesen  telefon 2256 7742 

Seniorklubben i Farum Midtpunkt 

Nygårdterrasserne 215A 
For alle beboere i Furesø Boligselskab  
over 50 år. 
Alle tirsdage kl. 13

00
 samt 

alle torsdage kl. 14
00

 
Formand: 
Niels Jørn Nielsen telefon 2688 9139 
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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 

OMSORGSTANDPLEJE 

Nygårdterrasserne 209 A telefon: 7235 6000 
Mail:   tandplejen@fuesoe.dk 

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 
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). 

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 

SSG DØGNVAGT 

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

Ved akut opstået skade, som ikke kan vente 
til Ejendomskontorets åbningstid, kontaktes 
SSG. 

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER 

Telefon:   72 16 43 96 
 i tidsrummet 08

00
 – 22

00
 

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 
Oplys anlægsnr. 820523 

TV-pakker leveret af YouSee: 
Oprettelse, pakkeskift,  
fejlmelding 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« 531 OG 532 

MP 531 husstandsomdeles 29.10.19 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

14.11.19 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 532, der udkommer 26.11.19. 

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 2019 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2.    

3.    

4. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

5. BR-møde 19:00 SC 

6. BUU 19:30 SC 

7. UU 19:00 SC 

8.    

9.    

10.    

11.    

12. 
TMU 

BOU 

16:30 

19:00 

SC 

SC 

13.    

14. 
Frist for MP 532 

BU 

18:00 

19:00 – 20:00 

SC 

SC 

15.    

16.    

17.    

18. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26. MP 532 Husstandsomdeles 

27.    

28. Åben Dør 17:00 – 19:00 SC 

29.    

30.    


