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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 538 

til blokrådsmødet torsdag den 4. juni 2020 kl. 1900 

 

 
 

INDHOLD MIDTPUNKTET 538 

 Side Indhold 

 3 Højt solskin og kolde nætter 

 3 Åbent, men kun på klem – Ny i FU – Vil du være med?  
– Skal vi ha bål og brand? – Overblik 

 4 Corona øger vandforbruget 
 6 Åbent, men kun efter aftale – Velholdte grønne områder  

– 130 mangellister mangler – Hent appen – Terrasserensningsråd 
 7 Blokrådssager – ingen, da BR-møde 538 er aflyst 
 7 Intet referat, da BR-møde 537 5. maj 2020 var aflyst 
 8 Praktiske oplysninger 

AFLYST 
GRUNDET COVID-19 
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I APRIL 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i april: 

Forbrug 2.060 MWh 

Budget 1.996 MWh 
Merforbrug   64 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo april: 

Forbrug januar-april 10.175 MWh 

Budget januar-april 11.981 MWh 
Besparelse 1.806 MWh 

 
April blev kun beskedne 0,2 grader 

varmere end den normale middeltem-
peratur for måneden, som er 7,9 °C 
(DMI) – selv om de fleste dage var 

præget af højt solskin. 

Men de kolde nætter ødelagde festen 
lidt. 

Et merforbrug i april – her 3,2 % over 

månedsbudgettet – er slet ikke unor-

malt i overgangen mellem vinter og 

sommer. Det kan skyldes at en del 
beboere glemmer at slukke for var-
men, når døre og vinduer bankes op i 

det dejlige forårsvejr. 

Samlet set ligger vi stadig lunt i svin-
get med en besparelse på 15,1 % over 
budgettet.  
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Forbrug 2019 

Forventet Aktuelt 2019 

Akkumuleret økonomi  
pr. 30. april 2020: 
Fjernvarmeudgift: 6.189.124 kr. 
Opkrævet aconto: 7.488.445 kr. 
Overskud:    1.299.321 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
KONTROLLERET GENÅBNING AF BLOKRÅDSSEKRETARIATET 

KAB har informeret om, at vi fra d. 11. maj foretager en kontrolleret genåbning – 
dette gælder for Sekretariatet ligesom for Ejendomskontoret. Dette betyder blandt 

andet, at henvendelser til Sekretariatet så vidt muligt foregår via mail eller tele-
fon. Der er også åbent for personlige henvendelser, men kun efter aftale – og kun 
ved sager, der ikke kan behandles elektronisk. 

 I kan rette kontakt via mail på blokraad@farum-midtpunkt.dk 
 Den telefoniske træffetid er udvidet til kl. 9–14 (hverdage). 

AFHOLDELSE AF MØDER I BEBOERDEMOKRATIET 

I skrivende stund er vi stadig i en situation, hvor der eksisterer et forbud mod 

forsamlinger på mere end10 personer, og hvor der fortsat ikke holdes fysiske mø-
der i KAB-fællesskabet og i beboerdemokratiet. Derfor er Blokrådsmødet d. 4. 
juni aflyst. 

 Forretningsudvalget har igennem en god måneds tid afholdt deres møder digi-
talt. Det betyder, at de behandler sager, men deres personlige træffetid ved mø-
derne er fortsat aflyst. 

AFLYSNING AF ÅBEN DØR D. 28. MAJ 

I sidste nummer af »Midtpunktet« blev 
Åben Dør annonceret til 28. maj. Da si-
tuationen i forhold til forsamlingsforbud 
og afholdelse af fysiske møder er uæn-

dret, aflyses arrangementet i maj. 

Næste Åben Dør arrangement  
er planlagt til 27. august. 

NYT MEDLEM TIL  
FORRETNINGSUDVALGET 

Blok 16 har meldt, at de stiller med et 
medlem d. 1. juni til Forretningsudvalget. 

De giver en formel tilbagemelding, når de 
på et husmøde har truffet endelig beslut-
ning om, hvem kandidaten bliver. 

KANDIDATUR TIL  

ØKONOMIUDVALGET 

I henhold til Blokrådets Forretningsorden 
skal der vælges 3 medlemmer til Økono-

miudvalget på blokrådsmødet i juli. Ud-
valgets opgave er at føre kontrol med de 
dele af Blokrådets økonomi, der adskiller 
sig fra det almindelige driftsregnskab. 

Udvalget gennemgår og godkender regn-

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. april: 

Samlet forbrug for hele Midtpunktet: 
2020: 2019: 
Jan 13.516 m3 14.260 m3 
Feb 11.803 m3 12.991 m3 
Mar 13.020 m3 14.384 m3 
Apr 13.680 m3 14.100 m3 

Gennemsnit pr. døgn: 
2020: 2019: 
Jan 436 m3 460 m3 
Feb 407 m3 464 m3 
Mar 420 m3 464 m3 
Apr 456 m3 470 m3 

Forbruget i april er 3 % mindre end sid-
ste år. 
 Det stigende forbrug siden februar i 
2020 kan formentlig tilskrives øget hånd-
vask mm. under Corona krisen. 
 I forhold samme periode i reference-
året 2006/7 er besparelsen stadig på ca. 
30 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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skaber for udvalg, som har fået penge til beboeraktiviteter, fester og andre ind-
køb. Hvis du er interesseret i at tage del i dette arbejde, skal du indgive dit kan-
didatur senest torsdag d. 11. juni 2020 (afleveringsfrist til »Midtpunktet« 539). 

Aflevering kan ske til Sekretariatet (i brevkassen eller pr. mail til 
blokraad@farummidtpunkt.dk) eller til Bladudvalget (bladudvalg@farum-
midtpunkt.dk). 

SANKTHANSFEST – MÅSKE – MÅSKE IKKE 

Da Forretningsudvalget 
rejste en sag om ned-
sættelse af et sankt-

hansudvalg for nogle 
måneder siden, blev sa-
gen vedtaget, men des-
værre var der ingen, der 

meldte sig til deltagelse 
i udvalgsarbejdet. Dette 
betyder dog ikke, at be-

boerne i Farum Midt-
punkt skal snydes for 
bål, for der er heldigvis 
nogle gode driftsfolk 

med stor erfaring i bål-
bygning, som ligesom 

de øvrige år gerne bidrager til at skabe rammerne for en hyggelig sankthansfest. 
 Med det sagt, så er vi i en situation, hvor det endnu er uvist, om det overhove-

det lader sig gøre at afholde sankthans grundet forsamlingsforbud og andre re-
striktioner, men vi ved jo ikke, hvordan situationen ser ud, når vi nærmer os d. 
23. juni.  

 Hvis det bliver muligt at forsamles omkring et sankthansbål, når vi når sankt-
hans, og under forudsætning af, at det bliver meldt ud, så der er mulighed for at 
nå at få lavet sådan et, vil dette blive annonceret på opslagstavler, hjemmeside og 
app. 

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   

535.a Driftsbudget 2020/2021 % / år   1,34  

kr./m2/år   12,22  

5xx Driftsbudget 2021/2022 
 

% / år     

kr./m2/år     
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
KONTROLLERET ÅBNING AF EJENDOMSKONTORET 

Mandag d. 11. maj nåede vi til anden fase af genåbningen af Danmark. For Ejen-
domskontoret betyder det, at vi opstarter en kontrolleret genåbning. Vi er alle 

igen tilbage på kontoret, men der er en lang række af retningslinjer vi skal efter-
leve, og forholdsregler vi skal tage. 
 Vi kontaktes fortsat primært via mail, app og telefon. Vi har åbent for personli-

ge henvendelser men kun efter aftale. Det betyder, at sager der vurderes til at 
kunne håndteres elektronisk, vil blive håndteret den vej. 
 Vi udfører igen beboeropgaver i hjemmene – dette foregår efter særlige procedu-
rer, og der må forventes længere behandlingstid på beboeropgaver end normalt. 

 Vi har fortsat fokus på ekstra rengøring / desinficering af udsatte berøringsfla-
der, og vi har ud fra vores leverandørs anvisninger tilført desinficeringsmiddel i 
vores gulvvaskemaskiner. 
 Vi afholder fortsat ikke fysiske møder, hvorfor en del møder foregår digitalt. 

UDVIDET TELEFONTID FORTSÆTTER 

Telefontiden er fortsat udvidet, så vi kan kontaktes kl. 7 – 15 (mandag til torsdag) 
og kl. 7 – 14.30 (fredage). Vi opfordrer dog til, at I primært retter henvendelse via 

app og mail, da disse henvendelser besvares hurtigt, og der kan være lang vente-
tid ved telefonen. 

RENSNING AF RENDER OG AFLØB PÅ LAVTAGE 

I starten af juni vil I kunne opleve håndværkere på lavtagene. Dette skyldes, at 

tagene skal efterses, samt skal der renses afløbsrender og afløb. Berørte boliger 
varsles herom. 

DE GRØNNE OMRÅDER 

Der har været stort fokus på arbejde i udeområderne. Gårdmændene har beskå-

ret både træer, blomster og planter samt bekæmpet ukrudt. 

OPMALING AF GULE KRYDS VED PARKERINGSFORBUD 

I forbindelse med at der er opsat skiltning vedr. parkeringsforbud udvalgte steder 

i P-niveau, har gårdmændene påbegyndt opmaling af de gule felter, der også in-
dikerer, at man ikke må parkere sin bil eller andet der. 

BOOK TID FOR GENNEMGANG AF MANGELLISTE 

Der er i skrivende stund netop sendt breve ud til godt 130 beboere, der mangler 

at booke tid til gennemgang af mangelliste. Så hvis du endnu ikke har fået gen-
nemgået din fejl- og mangleliste efter indflytning, så kontakt Ejendomskontoret 
og book en tid til dette. 

APP’EN ”MIG OG MIN BOLIG” HITTER – HENT DEN NU 

I disse tider, hvor vi er særligt afhængige af elektroniske kommunikationskanaler, 
oplever vi en stigning i brugere af app’en. Den er fantastisk til at levere lynhurtig 
information, og den giver adgang til mange nyheder, derfor vil vi anbefale alle jer, 
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der endnu ikke har hentet den at gøre det nu. Når du har hentet den, skal du 
kende dit log in for at logge på. Dette finder du på www.mitkab.dk. Hvis det vol-
der problemer, så tøv ikke, der er hjælp at hente. Du kan kontakte KAB på tele-

fon 3363 1000, så kan de være behjælpelige. 

VEDLIGEHOLD DIN TERRASSE 

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

spule terrassen, da underlaget ikke kan tåle det. 

 Algepletter på terrassen kan renses med algemidler, der er godkendt af Miljø-

styrelsen - eksempelvis ”Algefri N” fra Ecostyle. Algepletterne forsvinder dog 
normalt af sig selv, når solen og varmen kommer. 

 Plankeværk, der adskiller terrasserne, kan behandles med transparent salt-
grøn træbeskyttelse, som du kan få udleveret via Ejendomskontoret (henvend 

dig via mail, app eller telefon).  

 
 

 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 538 
 
BLOKRÅDSMØDE 538 I JUNI ER AFLYST 

Da alle møder i KAB – og dermed også mange møder i KAB-administrerede bolig-
selskaber og afdelinger – er aflyst frem til 8. juni for at mindske risikoen for Co-

rona-smitte, er også blokrådsmøde 538 den 4. juni aflyst.  
 

REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 537 5. MAJ 2020 
BLOKRÅDSMØDE 537 I APRIL VAR AFLYST 

Da alle møder i KAB – og dermed også mange møder i KAB-administrerede bolig-
selskaber og afdelinger – var aflyst i maj for at mindske risikoen for Corona-

smitte, var også blokrådsmøde 537 den 5. maj aflyst.  
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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. 21) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18
00

 
Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Lis 80E  16 
Oskar 10I  C 
Pia 20D  B 
Alice 278B  35 
Asger 296A  36 
Leif 216B  A 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 15 01.06.21 – 30.11.22 
Blok 26 01.09.20 – 28.02.22 
Blok 34 01.03.21 – 31.08.22 
Blok 46 01.12.20 – 31.05.22 

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 Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
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 
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 
Mand. & torsd. aften el. onsd. formidd. 
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 – onsdag 14

00
 – 22

00
 

Torsdag   12
00

 – 23
00

 
Fredag   12

00
 – 02

00
 

Lørdag   12
00

 – 24
00

 
Søndag   12

00
 – 21

00
 

Her kan I mødes og 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« 538 OG 539 

MP 538 husstandsomdeles 28.05.20 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

11.06.20 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 539, der udkommer 25.06.20. 

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 

 

Møder til og med 7. juni afholdes ikke i SC 

KALENDER FOR JUNI 2020 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

2.    

3. BUU 19:30 SC 

4. BR-møde 538 er aflyst 

5.    

6.    

7.    

8.    

9. BOU 19:00 SC 

10. FAU 17:00 SC 

11. Frist for MP 539 18:00 SC 

12.    

13.    

14.    

15. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25. MP 539 husstandsomdeles 

26.    

27.    

28.    

29. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

30.    
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