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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 540 

til blokrådsmødet tirsdag den 1. september 2020 kl. 1900 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 2. juli 2020 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 
 b. Ejendomskontoret 
 c. Blokrådets Forretningsudvalg 

 d. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. BOU – Overførsel af midler til budget 2020/21 (s 10) 
 b. FAU – Overførsel af midler til budget 2020/21 (s 10) 

 c. STRU – Overførsel af midler til budget 2020/21 (s 10) 
 d. Anvendelse af den tidligere varmestue (s 11) 
 e. Kommissorium for Bolignetudvalget (s 13) 
 f. Aftalevilkår og Netikette (s 15) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 540 

 Side Indhold 

 3 Kig indenfor til en snak 
 4 BR-sekretariatet åbent efter aftale – Fysiske FU-møder – Nye FU-

medlemmer – Budgetønsker fra udvalg – Overblik 
 5 Ejendomskontoret åbent efter aftale – Pilotprojet om affaldssortering 

godt i gang – Udskudte opgaver genoptages 
 6 Fra containerne til genanvendelse 
 9 Overskuddet på varmekontoen er skrumpet 
 11 Besparelsen på vandforbruget er osse skrumpet 

 10 Blokrådssager 
 18 Referat af Blokrådsmødet 2. juli 2020 
 32 Praktiske oplysninger 
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ÅBEN DØR 
D. 27. AUGUST 

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 
 
 

Næste arrangement afholdes d. 26. november 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
BLOKRÅDSSEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER 

Vi følger fortsat myndighedernes og KABs anvisninger, hvilket medfører, at der 
endnu ikke er ændret i forholdene omkring personlige henvendelser. Det betyder 

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

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

BR-FU AFHOLDER NU FYSISKE MØDER 

Forretningsudvalget afholder igen fysiske møder. Efter retningslinjerne i forret-
ningsordenen har vi åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 19 og 20. Vi opfor-
drer til, at beboere, der ønsker at aflægge Forretningsudvalget besøg i åbningsti-

den, adviserer Blokrådssekretariatet om dette inden. 

NYE MEDLEMMER TIL FORRETNINGSUDVALGET 

Lis/80F fra Blok 16 er trådt ind i Forretningsudvalget med funktionsperiode fra 

1. juni 2020 til ultimo november 2021. 
 Blok 26 har meldt, at de ikke stiller med et medlem pr. 1. september 2020, 
hvorfor Blok 25 er blevet adviseret om, at turen overgår til dem. Funktionsperio-
den løber indtil ultimo februar 2022. 

BUDGETØNSKER FRA UDVALG 

Det er nu, udvalgene skal finde ud af, om – og i så fald hvad – de har af budget-

ønsker til budgettet for kommende budgetår 2021-2022. Med vedtagelse af BR-
sagerne 519.c og 524.e skal alle budgetønsker fra udvalg senest godkendes af 
Blokrådet på blokrådsmødet i november. 
 Budgetønsker skal derfor indleveres som blokrådssager, hvori udvalgene skal 

beskrive, hvad det ønskede beløb afsættes til. Deadline for indlevering af budget-
ønsker er mandag d. 12. oktober 2020 kl. 18. Huslejekonsekvenser skal frem-
gå af sagsbeskrivelsen. 

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 et fast indlæg i »Midtpunktet«, så du 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 

Vi følger fortsat sundhedsmyndighedernes og KABs anvisninger i forhold til gen-

åbning, hvilket betyder, at vi fortsat primært kontaktes via mail, app og telefon. 
Vi har åbent op for personlige henvendelser men kun efter aftale. Det betyder, at 
sager, der vurderes til at kunne håndteres elektronisk, vil blive håndteret den vej. 

Der bliver svaret på mail og henvendelser via app’en ”Mig og Min Bolig” alle hver-
dage – der vil være hurtige svartider, hvilket i princippet vil sige, at man kan for-
vente svar samme dag eller senest dagen efter. 

Telefontiden er fortsat udvidet, så vi kan kontaktes alle hverdage fra kl. 09.30 til 

11.30 og 12.30 til 14.00. 

PILOTPROJEKT OM AFFALDSSORTERING 

I slutningen af 

juni åbnede de 
nye containere, 

og Blok 14, 15 og 
16 er nu godt i 
gang med at sor-

tere deres affald. 
Pilotprojektet 
skal bidrage til, 
at vi bliver kloge-

re på, hvordan vi 
får sorteringen til 
at fungere bedst i 
Farum Midt-

punkt. Der har 
været nogle tek-
niske udfordrin-

ger i forbindelse 
med bl.a. tømning, men der arbejdes intenst på, at de bliver løst. 

Der skal herfra lyde en stor ros til alle beboerne i de 3 blokke – vi kan se, at I sor-

terer, og vi får at vide, at I sorterer godt   

UDSATTE SAGER GENOPTAGES 

Grundet Covid-19 har en række sager været udskudt. Nu genoptages de – nogle 
er allerede i gang, og andre bliver sat i gang i den kommende tid. 

Det drejer sig om: 

 Rensning af ventilationskanaler 

 Betonrenovering på terrasser i Paltholmterrasserne. 

 Katodisk beskyttelse i Vestblokkene (beskyttelse af betonen på betonsøjlerne). 

 Udvendig elevator i Blok C  

Foto: Hans/TMU – 29.06.2020 – byrådsmedlem Lene Munch-Petersen taler 
ved åbningen. De fremmødte lytter interesseret. 



  

6 

Hvad sker der med skraldet? 
Af Furesø Kommune og Vestforbrænding 

Efter indvielsen af pilotprojektet i blok 14, 15 og 16 om affaldssortering har re-
daktionen modtaget nedenstående fra byrådsmedlem Lene Munch-Petersen i Fu-
resø Kommune, som ”klippede snoren” til pilotprojektets containere. 

 
Foto: Pia/BU – 29.06.2020 – Lene klipper snoren til pilotprojektets nye containere 

Fakta fra Vestforbrænding 
Genanvendelse af mad- og restaf-
fald samt papir, metal, plast og glas 

Vestforbrænding indsamler affald fra 

boliger i Furesø Kommune. Når affal-
det er indsamlet, genbruges papir, 
metal, plast, glas og madaffald. Rest-
affaldet køres på Vestforbrænding og 

afbrændes, så varmen kan genbruges 
i form af fjernvarme. 

Madaffald 

Madaffald bliver leveret til et modta-
geanlæg i Glostrup. De ”pulper” affal-
det, hvilket vil sige, at der bliver tilsat 
vand, og derefter bliver det blendet til 

en ensartet masse, mens plast og an-
det affald bliver fjernet. Det fjernede 
plast og andet affald udgør ca. 10 % 
af den samlede mængde madaffald, 

og det bliver brændt på Vestforbræn-

ding. 
 Pulpen bliver afsat til et biogas-
anlæg på Sjælland. Her behandles 

pulpen sammen med gylle fra land-
bruget. På anlægget produceres bio-
gas, der bliver afsat til et lokalt kraft-
varmeværk. Den afgassede biomasse 

anvendes som gødning på nærliggen-
de marker. 
 En væsentlig fordel ved at aflevere 

madaffald til bioforgasning er, at pro-
cessen bidrager med gødning til land-
brugsjorde, så de slipper for at bruge 
traditionel gødning, som er meget res-

sourcekrævende at producere. 

Plast 

Plast bliver kørt til Vestforbrændings 
modtageanlæg i Frederikssund. Her 
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bliver det presset til baller, der bliver 
sendt til et behandlingsanlæg i Tysk-
land. 

 Vestforbrænding har stillet krav 
om, at minimum 75 % udsorteres til 
genanvendelse. Det betyder, at de 

sidste ca. 25 % er affald, der bliver 
kørt til et nærliggende forbrændings-
anlæg. Af de 75 % til genanvendelse 
er der yderligere stillet krav om, at 

minimum 30 % skal sorteres i rene 
plasttyper som fx HDPE, PET, PP og 
PS. En væsentlig del af den tilbage-
værende mængde består af mixed 

plast, som også genanvendes, men er 
af dårligere kvalitet. 
 Da plast fra husholdninger inde-

holder mange typer af plast, er der 
behov for sortering, både i forhold til 
frasortering af urenheder (ikke plast) 
og sortering af enkelt-polymerer (rene 

plasttyper) m.v. Mulighederne for an-
vendelse af den sorterede plast er i 
høj grad afhængig af renheden efter 
sortering. 

 Når vi sorterer plast, så medvirker 
vi til at begrænse brugen af fossile 
brændstoffer og energiforbruget i 

produktionen. Der anvendes to liter 
olie til produktion af et kilo ny plast, 
mens der kun skal bruges én liter olie 
til produktion af et kilo genanvendt 

plast. 

Papir 

Papir bliver afleveret til presning på et 
anlæg i Brøndby. Efter presning af-

sættes materialerne til en række pa-
pirfabrikker i Europa. 
 Vestforbrænding stiller krav om, at 

papir skal genanvendes til nye papir-
produkter, og i 2018 blev ca. 90 % af 
det indleverede papir genanvendt. De 
sidste 10 % er dels andet affald til 

genanvendelse, og dels urenheder,, 
der bliver sendt til forbrænding. 
 Når vi genanvender papir, undgår 

vi at bruge træ, energi, vand og kemi-
kalier til at lave nyt papir. Papirfibre 

kan genanvendes mellem syv og ti 
gange, før det ikke kan bruges mere. 
Ugeblade kan fx blive til aviser, aviser 

til papkasser og papkasser til toilet-
papir og æggebakker. 

Glas 

Indsamlet glas bliver kørt til et sorte-
ringsanlæg i Næstved, hvor det bliver 
sorteret i farvet og klart glas, mens 

urenheder bliver frasorteret. De rene 
skår bliver primært på et andet anlæg 
i Næstved samt kørt til en række an-

læg i Vesteuropa og smeltet om til nye 
glasemballager. 
 Ca. 95 % af det indsamlede glas 
genanvendes. Låg lavet af metal sen-

des til genanvendelse sammen med 
andet metal. 
 Når vi genanvender glas, sparer vi 
på en række råstoffer og nye materia-

ler. Samtidig bliver energiforbruget 
reduceret med en tredjedel, når nye 
glasemballager laves af genanvendt 

glas frem for at bruge nye materialer. 

Metal 

Metal bliver sorteret på et anlæg i 

Roskilde. Her bliver metallet kørt 
gennem et anlæg, der findeler og sor-
terer det i metaller og affald. 

 Metaller som fx kobber, aluminium 
og rustfrit stål bliver sendt til smelte-
anlæg i Sverige, hvor de rene metaller 
er varer, der sælges på verdensmar-

kedet. Vestforbrænding får hvert år 
udført test af håndteringen af metal. 
Resultater fra 2014-2019 viser, at 
over 80 % af det indleverede metal 

genanvendes på smelteværker i 
blandt andet Sverige. De sidste 20 % 
er urenheder som plastik, træ mv. 

som bliver sendt til forbrænding eller 
deponeret på Sjælland. 
 Affald fra anlægget i Roskilde bliver 
sorteret en ekstra gang på et anlæg i 

Grenå, hvor det sidste metal hives ud 
af fraktionen. Det resterende affald 
bliver forbrændt eller deponeret i Jyl-
land. 
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 Når vi genanvender metal, sparer vi 
store mængder energi og affalds-
mængder i sammenligning med at 

udvinde og producere nye metaller. 
Der skabes fx 500 kilo affald i form af 
sten og jord, hver gang vi udvinder et 

kilo kobber. Yderligere bruges der 20 
gange så meget energi på at lave en 
sodavandsdåse af nyt metal, som ved 
at lave dåsen af genbrugsdåser. 

Hvordan måles genanvendelse? 

Genanvendelse måles som den 
mængde papir, metal, plast, glas eller 
madaffald, der bliver afleveret på et 

modtageanlæg for genanvendeligt af-
fald. Når der fx er madrester på den 
plast, der bliver indsamlet fra hus-

holdninger, så tæller vi i dag madre-
sterne med, selvom det ikke er plast, 
da det er i dag den officielle måde at 
måle genanvendelse på. 

 I løbet af et års tid er der ny EU-
lovgivning på vej, hvor man lægger op 
til at måle på den egentlige genan-

vendelse, altså f.eks. hvor meget plast 

der rent faktisk bliver genanvendt ef-
ter urenheder er taget ud. 

Hvad gør Vestforbrænding  

indtil ny lovgivning foreligger? 

Vestforbrænding har valgt at stille 

høje krav til afsætningen af genan-
vendeligt affald, for derved at påvirke 
markedet til at udvikle nye løsninger i 
et tæt samarbejde med affaldsbran-

chen bredt. 
 Vestforbrænding arbejder samtidig 
på at lave nye udbud for afsætning af 

den indsamlede plast, hvor der stilles 
skærpede krav til udsortering, og 
hvor det skal være muligt i højere 
grad at følge genanvendelsen hele ve-

jen, og meget gerne til nye produkter 
af fx plast, metal m.v. 

Indsamling af affald 

Affaldscontainerne tømmes af biler, 
der henter enten glas, metal, plast, 
papir, mad eller restaffald. På den 

måde er du sikker på, at affaldet hol-
des adskilt, samt at det bliver genan-
vendt som beskrevet ovenfor.  

 
Foto: Berit/BU – 29.06.2020 – Ind imellem må man jo give plads til en bil 



  

 9 

SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I JUNI-JULI 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

 
Forbrug i juni: 

Forbrug  681 MWh 
Budget  731 MWh 
Besparelse   50 MWh 

Forbrug i juli: 

Forbrug 717 MWh 
Budget 612 MWh 
Merforbrug 105 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo juli: 

Forbrug januar-juli 12.795 MWh 
Budget januar-juli 14.284 MWh 
Besparelse 1.489 MWh 

Rent temperaturmæssigt kom som-

meren pænt fra start, hvor juni kom 
ud med en middeltemperatur på 2,1 
°C over normalen på 15,0 °C (DMI). 

Men så gik det galt i juli, hvor middel-

temperaturen landede på 2,6 °C un-
der normalen, som er 18,1 °C (DMI). 

Denne rutsjetur gav en besparelse på 

6,8 % i juni – og et merforbrug på 
17,2 % i juli – i forhold til budgettet. 

Den samlede besparelse for året ligger 
indtil videre på pæne 10,4 %.  
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Forbrug 2020 

Forventet Aktuelt 2019 

Akkumuleret økonomi  
pr. 31. juli 2020: 
Fjernvarmeudgift: 7.503.253 kr. 
Opkrævet aconto: 8.854.925 kr. 
Overskud:    1.351.672 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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BR-sag 540.a: BOU – Overførsel af 

midler til budget 2020/21 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

Boligudvalget anmoder om, at der 

overføres 25.000 kr. fra Boligudval-
gets budget 2019/2020 til Boligud-
valgets budget 2020/2021.  

Det skyldes, at COVID19 har forsin-

ket udarbejdelsen og færdiggørelsen 
af tegninger, materialelister og vejled-
ninger til kattehegn.  

Boligudvalgets budget 2020/2021 vil 

herefter være på 100.000 kr. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender, at der overføres 

25.000 kr. fra Boligudvalgets budget 
2019/2020 til Boligudvalgets budget 
2020/2021. 

BR-sag 540.b: FAU – Overførsel af 

midler til budget 2020/21 

Forslagsstiller: Friarealudvalget 

Friarealudvalget skal hermed anmode 
blokrådet om at acceptere, at penge 

til renovering af legepladsen på Sankt 
Hans Torv, afsat på det forrige bud-
get, overføres til det nuværende bud-
get. Evt. overførelser af penge til ar-

bejder, som ikke er blevet udført p.g.a 
Covid-19, blev debatteret på sidste 
BR-møde. Læs evt. referat af dette 

møde. 

Friarealudvalget fik afsat 50.000 kr. 
til renovering af legepladsen på Sankt 
Hans Torv på forrige budget, som ud-

løb 1. juli. Efter at have observeret 
brugen af legepladsen samt talt med 

nogle af brugerne har udvalget føl-

gende ønsker til renovering af plad-
sen: 

 Forbedret grus belægning på bold-

banen 

 Affaldsspand ved pavillonen 

 Male pavillonen 

 Renovering af bordet i pavillonen 

 Siddepladser til børn, evt. slange 

Desværre nåede vi på grund af Covid-

19 ikke at afslutte sagen, således at 
den kunne fremsættes for Blokrådet, 
inden budgettet udløb. Friarealudval-

get anmoder derfor Blokrådet om, at 
pengene overføres til nuværende bud-
get, således at renoveringen kan gen-
nemføres. Denne sag drejer sig altså 

kun om overførelsen af pengene. Sel-
ve renoveringsforslaget vil naturligvis 
blive fremlagt for Blokrådet senere. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager, at pengene – 
50.000 kr. til renovering af legeplad-

sen på Sankt Hans Torv – kan overfø-
res til nuværende budget. 

BR-sag 540.c: STRU – Overførsel af 
midler til budget 2020/21 

Forslagsstiller:  

Strukturudvalget v/Niels 

Strukturudvalget anmoder om, at be-
vilget budget 2019/2020 overføres til 
budget 2020/2021. 

Hensigten var, at udvalgets energi – 
efter min udtræden af BR-FU i marts 
– skulle koncentreres om en forhand-
ling med Assembly Voting Systemer, 

således at det blev muligt at vurdere 
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den digitale merværdi, deres produkt 

portefølje har opnået. I de år har vi 
set frem til, at KAB ville øge facilite-
terne og brugervenligheden i KAB 

App og den nye FM hjemmeside. Det 
er ikke lykkedes, og derfor blev målet 
at fremlægge et detaljeret projekt til 
en fast pris i en BR sag i maj/juni 

måned, som kunne stå eller falde. 

Den mulighed forhindrede Corona-
nedlukningen. 

Strukturudvalgets mål er nu at udar-

bejde et oplæg til en digital lukket 
platform, der kan tilknyttes nuvæ-
rende systemer, hvor kun FM beboere 

har adgang, i form af en intelligent 
hjemmeside med et intranet, hvor der 
er adgang til eget debat forum, møde-
indkaldelser og referater, reservation 

af fællesrum, Brunata (vand/varme), 
Miele (vask), og Radius (el) netværk. 
Platformen kan senere udbygges, med 
blandt andet et vedtægtsbestemt del-

tagelses- og valgsystem. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender, at der overføres 

kr. 150.000, hvoraf beløb over kr. 
7.000 kun kan frigives via blokråds-
sag, fra Strukturudvalgets budget 

2019/2020 til 2020/2021. 

BR-sag 540.d: Anvendelse af den 
tidligere varmestue 

Forslagsstiller: Strategiforum 

Henover vinter er den tidligere Var-

mestue efter aftale blevet brugt af en 
kvindelig gadeplansmedarbejder. Hun 
har gennem længere tid samlet en 

gruppe piger, som tidligere har hængt 

ud i mindre grupper i området. Loka-
let er blevet et fast udgangspunkt for 
denne gruppe piger, og de er meget 

interesseret i at få en mere fast aftale. 
Gruppen har brugt lokalet 3 gange 
om ugen, men vil meget gerne anven-
de det oftere og efter behov. Lokalet 

bliver kun brugt, når gadeplansmed-
arbejderen er til stede og låser op. 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. juli 2020 

Samlet forbrug for hele Midtpunktet: 
Måned: 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 
Maj   13.330 m3 14.496 m3 
Jun 12.360 m3 13.560 m3 
Jul 12.090 m3 13.082 m3 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 
Jan-Jul 97.072 m3 89.799 m3 

Gennemsnit pr. døgn: 
Måned: 2020: 2019: 
Jan 436 m3 460 m3 
Feb 407 m3 464 m3 
Mar 420 m3 464 m3 
Apr 456 m3 470 m3 
Maj 430 m3 474 m3 
Jun 412 m3 452 m3 
Jul 422 m3 390 m3 

Forbruget i 2020 er indtil videre faldet 
med 7,5 % sammenlignet med sidste år. 

I forhold samme periode i referenceåret 
2006/7 er besparelsen stadig på ca. 20 
% 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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Pigegruppen består af ca. 25 unge 

piger i alderen 13 til ca. 20. Gruppen 
arbejder løbende med at strukturere 
sig. Man har aftalt en lille række reg-

ler for deres samvær. Der må ikke 
ryges i lokalet, der må ikke drikkes 
alkohol, alle i gruppen er lige, man 
må ikke bagtale hinanden, og alle pi-

ger er velkomne. Pigerne arbejder 
med aktiviteter som: Spil, dans, moti-
on, lektiehjælp, samtaler om diverse 
problemer samt dansk kultur. På 

grund af de restriktioner, som frem-
kom som følge af Covid-19, blev bru-
gen af lokalet standset. Nu hvor re-

striktionerne er lempet, vil man gerne 
i gang med brug af lokalet igen. 

Selvom der ikke har været helt så 
store problemer med pigegrupper, 

som der har været med drengegrup-
per, finder vi i Strategiforum udvik-
lingen i pigegruppen for meget posi-
tiv. Vi vil derfor foreslå, at lokalet stil-

les fast til rådighed for pigegruppen i 
en prøveperiode på 6 måneder. Heref-
ter evaluerer Strategiforum og gade-

plansmedarbejderne sagen. Hvis der 
er behov for en tættere og fastere af-
tale, rejses der BR-sag herom. Ellers 
forsætter aftalen uden ændringer.  

Nøglepunkter for brug af lokalet: 

 Kun en gadeplansmedarbejder har 

nøgle til lokalet. 

 Lokalet åbnes og lukkes af gade-

plansmedarbejderen, som så vidt 
det er muligt altid er til stede. 

 Ved evt. udskiftning af gade-

plansmedarbejder meddeles dette 
til Strategiforum, og der etableres 

møde med de beboervalgte med-
lemmer af Strategiforum. 

 Ved sager om vedligehold af var-

me, vand, toiletter mv. kontaktes 
ejendomskontoret. 

 Lokalet er ikke møbleret. Pigerne 

skaffer selv evt. inventar. 

 Lokalet kan anvendes alle dage, 

hvor gadeplansmedarbejderen er 
på arbejde. 

 Lokalet forlades senest kl. 22. 

 Brugen af lokales kan stoppes af 

gadeplansmedarbejderne eller 
Strategiforum/Blokrådet med om-
gående varsel. 

Tidligere debat om sagen: 

Strategiforum havde rejst sagen som 
et debatpunkt på BR-mødet den 2. 
juli. Her deltog også gadeplansmed-

arbejderne. Det var her vores opfat-
telse, at sagen blev positivt modtaget. 

Økonomi: 

Pigegruppen finder selv (evt. ved di-

verse ansøgninger) midler til evt. 
møblering af lokalet og indkøb af spil 
mv. Sagen rummer derfor ikke nogen 

økonomiske ændringer i forhold til 
budgettet eller konsekvenser for hus-
lejen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager, at pigegruppen 

kan anvende den tidligere varmestue 
til deres aktiviteter således som be-
skrevet ovenfor. Lokalet åbnes og 
lukkes af gadeplansmedarbejderen, 

som så vidt det er muligt altid er til 
stede. Efter 6 måneder evalueres sa-
gen i Strategiforum. Hvis der er behov 

for en tættere og fastere aftale rejses 
der Br-sag herom. Ellers fortsættes 
den nuværende aftale. 
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BR-sag 540.e: Kommissorium for 

Bolignetudvalget 

Forslagsstiller: Bolignetudvalget 

Det, som er skrevet med kursiv, er 

fast tekst i alle kommissorier. 

Reference  

Bolignetudvalget – BNU – er nedsat jf. 
Blokrådets Forretningsorden § 12. 

Kommissorium for Bolignetudvalget er 
godkendt på Blokrådsmøde 540 jf. 

BR-sag 540.e 

Baggrund for udvalget 

I 2014 skulle Blokrådet i Farum 

Midtpunkt blandt andet tage stilling 
til, om driften af Farum Midtpunkts 
bolignet skulle sendes i udbud. Tiden 

med det daværende bolignet havde 
dokumenteret, hvor vigtigt det er, at 
vi i Farum Midtpunkt konstant hol-
der et højt IT-niveau for at kunne bå-

de fastholde og tiltrække beboere, 
som lægger vægt på hurtigt, stabilt og 
billigt internet. 

 Derfor er det vigtigt, at Bolignettet 
konstant fremtidssikres, og at der af-
sættes den fornødne økonomi hertil. 

Formål 

Det overordnede formål er at sikre, 
at: 

 Farum Midtpunkts bolignet (afde-

lingens samlede forbindelse til in-
ternet) er stabilt og har kapacitet 
nok. 

Udfordringer pt. (april 2018) 

 Udskillelse af diverse infrastruktur 

i bygningerne til et teknisk net, fra 
bolignettet. En liste af komponen-
ter er f.eks. video overvågning, 

dørstationer, låsesystemer, varme-
styring. 

 Adskillelse af Farum Midtpunkts 

firmaers benyttelse af bolignettet 
(imod netiketten) og flytning til det 

tekniske net. 

 Sikre, at Farum Midtpunkt ikke 

igen ender i en situation, hvor le-
verandøren ikke har overholdt ser-
viceniveau i kontrakten og doku-

menteret ændringerne i infrastruk-
turen over tid. Eksempel her er 
f.eks., at forrige leverandør ikke 
havde oplyst/dokumenteret, hvor 

IP-telefonserveren reelt var place-
ret. Det medførte ca.14 dage – efter 
skift til ny leverandør – hvor ca. 

100 beboeres telefoner ikke virke-
de optimalt/mistede forbindelsen 
konstant. 

Opgaver 

Blandt opgaver for udvalget er: 

 Deltage i eventuelt EU-udbud for 

drift og leverance af bolignettet. Ef-
ter møde i BR i August 2019, har 
KAB meddelt, at det dog ikke er 

nødvendigt at gå i EU udbud! 

 Sikre imod misbrug, blandt andet 

ved at kunne bestemme, om over-
trædelse af netiketten for FM, skal 
medføre afbrydelse af forbindelse 
fra beboerens lejlighed til bolignet-

tet. 

 Holde jævnlige møder med leve-

randører, for at sikre, at installati-
oner/kabeltræk lever op til den 
fornødne standard, samt ikke 

mindst følge op på eventuelle sager 
mellem beboere og leverandør 
(f.eks. support – er den OK). 

 Være ejendomskontorets spar-

ringspartner, når der opstår tekni-
ske problemer/der skal implemen-

teres nye ting i Farum Midtpunkt, 
som kan påvirke bolignettet. 
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 I mindre grad support til enkelte 

beboere, som er ”kørt fast” imellem 
ejendomskontoret/support hos le-

verandør. 

 I mindre grad at hjælpe til med 

vedligehold af intranettets hjem-
meside, altså den tekniske side, 
ikke indholdsmæssigt. (Dette har 

dog ikke været nødvendigt endnu). 

 Vedligehold af hjemmesiden ”Bo-

lignetudvalget – BNU Farum Midt-
punkt” 
https://bolignetudvalget.wordpres

s.com 

Kompetence 

Udvalget har kompetence til – i sam-
arbejde med Internet leverandøren– 

at sikre bolignettet imod misbrug / 
overforbrug, ved for eksempel at af-
bryde en beboers opkobling til bolig-
nettet. 

 Udvalget har kompetence til at vur-
dere løbende, om forbrug og kapacitet 
på bolignettet er fornuftigt. I fald ka-

paciteten skal forøges, at søge BR om 
godkendelse til opstart af udbud (via 
ejendomskon-
tor/administrationsselskab/etc.). 

 Udvalget har kompetence til at 
godkende (indenfor budget) udskift-
ning af infrastruktur elementer. Dog 
skal større udgiftsposter godkendes 

af BR via BR-forslag (med mindre det-
te vil medføre nedbrud inden afhol-
delse af næste BR-møde, hvor en 

større mængde af beboere vil være 
uden internet). 
 Udvalget har enkelte medlemmer, 
som har kompetence indenfor web-

sideopsætning/programmering, som 
benyttes til udvalgets egen hjemme-
side, samt til f.eks. at støtte ejen-
domskontoret (hvis nødvendigt) i for-

hold til Farum Midtpunkts hjemme-

side. 

Sager, som vedrører råderet, husor-
den, vedligehold og lign., eller som er 

af arkitektonisk eller økonomisk ka-
rakter, skal forelægges driften, for at 
sikre at både driftsmæssige forhold og 
myndighedskrav er opfyldt, inden de 

rejses i Blokrådet. 

Mødefrekvens & afrapportering 

Udvalget mødes i spidsbelastningspe-
rioder helt op til hver 14. dag (som vi 

f.eks. gjorde i perioden med EU-
udbuddet i sidste halvdel af 2017). 
Normalt sigtes imod møde hver anden 

måned, den anden torsdag i måne-
den. 
 Udvalget skal afrapportere til 
Blokrådet minimum en gang i kvarta-

let om deres igangværende arbejde. 
Dette skal fortrinsvis ske på Blok-
rådsmøder – alternativt ved skriftlig 
afrapportering som offentliggøres i 

beboerbladet Midtpunktet (jf. Blokrå-
dets Forretningsorden § 12, stk.5). 

Åben / lukket udvalg 

Da udvalget behandler eventuelle be-
boer sager og deltager i EU-udbud 
(indenfor udvalgets kommissorium), 
er udvalget lukket (jf. Blokrådets For-

retningsorden § 13, stk. 1 og 2). 

Udvalgets kommissorium er senest 
opdateret af udvalget 08.07.2020. 

Kontakt  

Kontakt udvalget på udvalgsmail: bo-
lignetudvalg@farum-midtpunkt.dk 

Den af udvalget udpegede kontaktper-
son har som opgave at meddele af- og 
tilgang af medlemmer til Sekretariatet. 
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Tilgang foregår ved valg på blokråds-

møder. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Bolignetudval-

gets kommissorium 

 

BR-sag 540.f:  
Aftalevilkår og Netikette 

Forslagsstiller: Bolignetudvalget 

AFTALEVILKÅR FOR BOLIGNET-
TET I FARUM MIDTPUNKT 

VERSION 2.2 

Forkortelser 

FM: Farum Midtpunkt 
BN: Bolignettet, begrænset her til 

at omhandle internet adgang. 
BNU: Bolignet udvalget (består af 

frivillige, valgte beboere i Fa-
rum Midtpunkt) 

BR-FU: Blokrådets forretningsudvalg 
BR: Blokrådet 

Leverandør: Parknet, pr. 01. juni 

2017 

Overordnet beskrivelse 

BN er åbent for alle beboere I FM. Alle 
boliger deles om BN, som pt. har en 

kapacitet på 10 G/bit synkron, op og 
ned hastigheder. 

Der er ikke begrænsning for benyttel-

sen af BN, så længe FM’s netikette og 
nedenstående regler overholdes. 

NÆRVÆRENDE AFTALEVILKÅR 

ER GÆLDENDE FOR BOLIGENS 
TILSLUTNING TIL BN. 

1. Anvendelse af BN 
1.1. Tilslutningen må ikke anvendes 

til erhvervsmæssigt og kommer-
cielle formål (kræver særlig afta-
le). 

1.2. Alt trådløst tilkoblet udstyr bør 

anvende kryptering.  
1.3. Boligen må ikke dele tilslutnin-

gen over flere husstande. 

1.4. Beboer må ikke oprette og drifte 
et webhotel på BN. Ligeledes må 
beboer ikke oprette eller drifte 
en mailservice på BN. 

1.5. Alle boliger deles om BN, som 
pt. har en kapacitet på 10 G/bit 
synkron, op og ned hastigheder. 
Der er derfor ingen nedre græn-

se for den hastighed en bolig 
kan opnå, da nettet deles af alle 
beboere. Dog har Parknet ga-

ranteret minimum 300/300 
M/bit. I en normal drift tilstand 
vil den enkelte boligs minimums 
kapacitet svare til en 300/300 

M/bit linje. 
1.6. BNU kan prioritere netværks-

trafikken, såfremt der opstår 
behov for det. 

1.7. BNU har ret til at begrænse bo-
ligens båndbredde, hvis der fo-
retages aktiviteter der overbela-

ster den samlede båndbredde 
kapacitet, for eksempel kon-
stant download/upload af data. 
Begrænsning vil som udgangs-

punkt blive sat til kapacitet sva-
rende til 30/30 M/bit linje. 
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1.8. Beboeren er ved sin brug af net-

værket selv ansvarlig for at 
overholde den til enhver tid 
gældende (dansk og uden-

landsk) lovgivning på området. 
FM har intet ansvar for bruger-
nes handlinger eller aktiviteter 
på internettet. BN må ikke be-

nyttes til at hente eller distribu-
ere ulovligt materiale eller 
krænke ophavsrettigheder. 

1.9. BNU kan i tilfælde af spam-

ming, hacking, spoofing, spred-
ning af virus, port scanning, 
phishing, samt overtrædelse af 

gældende lovgivning eller forsøg 
herpå, lukke for den enkelte bo-
ligs adgang til BN, uden varsel. 
Dette svarer til Leverandørens 

betingelser for anvendelse af de-
res net. 

1.10. Anvendelsen af BN er i øvrigt 
underlagt Leverandørens betin-

gelser i kontrakten med FM. 

 
2. Ansvar og drift 
2.1. BN administreres og understøt-

tes primært af Leverandør som 
også stiller support funktion til 
rådighed. 

2.2. Sker der større omlægninger 

eller forventede driftsforstyrrel-
ser, vil dette kunne læses på le-
verandørens hjemmeside, SMS- 
tjenester, og hvis muligt på FM’s 

hjemmeside og via sociale net-
værk. 

2.3. FM påtager sig intet ansvar for 

uvedkommendes adgang til be-
boeres data og systemer. 

2.4. FM påtager sig intet ansvar for 
nedetid på adgang til internettet 

via BN, og giver ikke beboer mu-
lighed for nedsættelse af opkræ-
vet beløb over huslejen. 

3. Begrænsning af tilslutning 

3.1. Ved overtrædelse af ovenståen-
de regler eller netiketten, træder 
følgende regler i kraft. 

3.2. Boligen modtager en skriftlig 
advarsel om at ophøre med det 
ulovlige brug af BN. 

3.3. Ophører overtrædelsen ikke 

omgående, bliver boligen heref-
ter begrænset til en hastighed 
som garanterer at resten af FM 
kan benytte BN som normalt. 

Begrænsning vil som udgangs-
punkt blive sat til kapacitet sva-
rende til 30/30 M/bit linje. 

3.4. Ved konstateret ulovlig anven-
delse af BN, kan BNU vælge at 
indrapportere boligens IP-
adresse til KODA eller andre 

myndigheder. 
3.5. En begrænsning af hastighed 

giver ikke beboer mulighed for 
nedsættelse af opkrævet beløb 

over huslejen. 
 

4. Tvister og klager 
4.1. Er der stadig uenighed, kan be-

boeren bringe klage videre til 

BR-FU. 
4.2. Endelig kan beboeren vælge at 

indbringe tvisten til afgørelse i 
BR. 

4.3. I tilfælde af uenighed i effektue-
ret begrænsning af hastighed 
kan beboeren klage til beboer-

klagenævnet. 
 

5. Ikrafttrædelse 
5.1. Disse vilkår træder i kraft den 

01. oktober 2020. 

NETIKETTE 

Her beskrives eksempler på god op-
førsel på BN, samt eksempler på hvad 
der kan risikere at medføre begræns-

ninger i brugen af BN. 
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Normal anvendelse af BN 

 Beboeren har en hjemme arbejds-
plads, og opkobler via VPN til den-
ne. 

 Boligen er tilsluttet en streaming 
service som for eksempel Netflix el-
ler YouSee. 

 Beboeren spiller på nettet og er 

tilknyttet Stream servicen. 
 Boligen har en FTP-service, som 
for eksempel benyttes til at kunne 
få adgang til filer på en hjemme PC 

eller fra en laptop på arbejdet. 
 Intern trafik imellem to boliger i 
FM, for eksempel bolig 1 giver bo-

lig 2 adgang til at se indhold fra 
bolig 1’s medieserver. 

 Krypteret trådløst tilsluttet udstyr 
i boligen.  

Tvivlsom anvendelse af BN 

 Ikke-krypteret trådløst tilsluttet 
udstyr i boligen. 

 Erhvervsmæssig udnyttelse af BN, 

så det påvirker den samlede bånd-

bredde kapacitet, udover normalt 

forbrug.  

Uacceptabel anvendelse af BN 

 Opsætning af offentlig tilgængelig 

server med et væsentligt forbrug af 
båndbredde. 

 Konstant P2P uden båndbredde 
begrænsning. 

 Forbrug væsentligt over gennem-
snit, f.eks. konstant 400 M/bit i 
enten upload eller download. 

 Uautoriseret omkonfigurering af 

krydsfelt (stjæler trafik fra nabo) 
vil straks blive anmeldt til admini-
stration, som herefter vil behandle 

sagen og undersøge eventuel 
iværksættelse af 0-tolerancepoli-
tikken. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender ovennævnte af-
talevilkår og netikette. 

 
Foto: Hans/TMU – 29.06.2020 – Der var kaffe og croissanter ved åbningen af de nye containere. 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 539 2. JULI 2020 
 

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

3. Godkendelse af referat fra juni 2020 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Blokrådets Forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 
d. Debatsag – Værested for piger 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Valg til Økonomiudvalget (Asger: 20/0/0, 
  Hans: 20/0/0, 
  Jakob: 20/0/0) 

b. Overførsel af midler fra budget  

2019/20 til budget 2020/21 (Trukket) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Else Marie 202B 

 Tove 221B 
 Leif 216B 

C Oskar 10I 
11 Kirsten 34F 
 Steffen 31C 

12 Morten 38, 2.S 
og 13 Hanna 37, 2.O 
15 Ernst 73E 

16 Erik 80F 

Blok Navn Adresse 
 Lis 80F 

21 Helene 111F 
 Niels 112E 

22 Agnete 116A 
 Stig 115E 
26 Jakob 161B 

34 Finn 275E 
36 Nikita 290E1 
 Asger 296A 

43 Henrik 428D 

Gæster: Khalil, SSP & Sibel, gadeplansmedarbejder (Furesø kommune) 

Uden stemmeret: 3 

 

1. Godkendelse af dirigent 

Henrik, 428D, godkendes som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

Henrik/dirigent orienterer om, at da-

gens gæster Khalil, SSP-konsulent og 
Sibel, gadeplansmedarbejder i Furesø 

kommune deltager under debatpunk-
tet 4.d. 

3. Godkendelse af  
referat fra juni 2020 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen indlæg fra gæster. 
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4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

Nye medlemmer til  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Blok 16 har meldt, at de stiller med et 
medlem pr. 1. juli – starttidspunktet 
har været lidt udskudt grundet 

manglende afholdelse af husmøder 
under Corona. 

Maiken/Blokrådssekretariat supple-
rer med, at repræsentanten fra Blok 

16 bliver Lis Nordstrøm/80F. 

Blok 26 er netop blevet adviseret om, 
at de skal stille med et medlem pr. 1. 

september 2020. Vi afventer en tilba-
gemelding fra blokken, når de har 
holdt deres kommende husmøde. 

Jakob/kontaktperson Blok 26 siger, 

at han ikke har hørt noget vedr. det-
te. 

Maiken/Blokrådssekretariat svarer, at 

hun har sendt en mail til ham i går – 
hun tjekker op på det. 

Berit/Bladudvalg (BU) siger, at hvis 

Blok 26 kan nå at afholde deres 
husmøde inden deadlinemødet, så 
kan navnet nå at komme med i 
»Midtpunktet«. 

Aflønning af beboerdemokrater 

Ved sidste blokrådsmøde i marts blev 
blokrådet orienteret om, at det jf. Be-

kendtgørelsen om lov af almene boli-
ger ikke er lovligt at aflønne beboer-
demokrater. Denne information er 
efterfølgende sendt til kassererne i de 

respektive blokke. 

Retningslinjer for brug af  
mødelokaler i Servicecentralen 

Grundet Covid-19 er der klare ret-

ningslinjer for brugen af Servicecen-
tralen til afholdelse af møder. Samtli-
ge udvalg har modtaget de udarbej-

dede retningslinjer, som også er bragt 

i »Midtpunktet« 539, og som ligger på 
hjemmesiden. 

Retningslinjer for brug af  

blokkenes fællesrum samt  
supplement til disse 

Grundet Covid-19 er der udarbejdet 

et sæt retningslinjer for brug af blok-
kenes fællesrum. Disse er sendt til 
kontaktpersoner og til foreningerne i 
Farum Midtpunkt, der får stillet loka-

ler til rådighed. For nylig er der des-
uden udfærdiget en generel skrivelse 
fra KAB, som vedrører mødeafvikling 
indtil d. 1. oktober 2020. Af denne 

fremgår det, hvilke forhold der stilles 
lovmæssige krav til, og hvilke der kan 
betragtes som stærke anbefalinger. 

Disse er også sendt til kontaktperso-
ner og foreninger og annonceret på 
hjemmesiden. 

Sommeraktiviteter  

Furesø kommune har arrangeret en 
række aktiviteter for unge i alderen 6 
– 17 år i sommerferien (uge 27 – 32). 
Der er daglige aktiviteter fra kl. 13 – 

17. Furesø Boligselskab indgår i 
samarbejdet, så aktiviteterne foregår 
på kunstgræsbanen og aktivitets-

pladsen. Vi håber, at mange af Midt-
punktets børn og unge har eller får 
glæde af arrangementerne. 

Indlevering af  

blokregnskaber 2019 - 2020 

Regnskab for Husmødets Dispositi-
onskonto for perioden 01.07.19 – 
30.06.20 skal sendes til Anne Brøn-

num (anb@kab-bolig.dk) senest d. 1. 
september 2020. Regnskabet skal 
være underskrevet af blokkens un-

derskriftsberettigede, og der skal ved-
lægges en kopi af et husmødereferat, 
hvoraf det fremgår, at blokken har 
godkendt regnskabet. Sekretariatet 

kan være behjælpelig med at scanne 
regnskabet. 
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Pensionistskovtur 

Datoen for årets pensionistskovtur er 
sat til fredag d. 21. august. Husk at 

holde øje med opslagstavlen i din blok 
– der kommer mere info snarest. 

Ferie i BR-FU og sekretariatet 

Blokrådets Forretningsudvalg og 
Blokrådssekretariatet holder ferie fra 
mandag d. 6. juli til mandag d. 3. au-
gust. 

Alle ønskes en god sommer   

4.c Andre udvalg 

Bemærkning til  

Bolignetudvalget (BNU) 

Morten/38 2.S spørger som tidligere 
til kommissoriet fra Bolignetudvalget. 

I referatet fra blokrådsmødet i marts 
står der, at kommissoriet vil blive 
rejst på mødet i april, derfor havde 
han forventet, at sagen ville blive rejst 

på dette møde. 

Maiken/Blokrådssekretariatet svarer, 
at Morten har ret i, at det blev meldt 

ud på mødet i marts, at sagen ville 
blive rejst i april. Maiken har sendt 
de renskrevet dokumenter til BNU, så 

de ville kunne nå at rejse sagen på 
mødet i april – hun har dog først dags 
dato sendt dem en påmindelse om, at 
de skal huske at fremsende sagen til 

kommende møde i september. Bolig-
netudvalget har svaret tilbage, at de 
er helt enige, sagen skal afsluttes, så 
man må forvente, at den bliver rejst i 

september. 

Morten/38 2.S kommenterer, at han 
personligt vil rejse en blokrådssag, 

om at udvalget nedlægges, hvis ikke 
sagen foreligger til mødet i september. 

Spørgsmål til Bladudvalget (BU) 

Niels/112E rejser følgende spørgsmål: 

”Midtpunktet uden BR- møder? 

En direkte henvendelse til bladudval-
get, om ikke at udgive bladet »Midt-

punktet« i de måneder Blokrådsmødet 
aflyses blev afvist. Ligeledes blev det 
afvist at undlade at give hvert blad et 

fortløbende nummer, fordi det skaber 
konflikt med BR-mødernes nummer-
række. Et aflyst BR-møde har ikke et 

nummer, det gælder kun afholdte mø-
der. 
 Redaktionen traf beslutningen med 
en henvisning til Bladudvalgets kom-

missorium, hvor der henvises til For-
retningsorden § 4, stk. 2 – 4, § 6, stk. 
2, § 11, stk. 2, § 12, stk. 5 og § 13, 
stk. 2. 

 Den eneste paragraf der ikke vedrø-
rer BR mødet er § 5, der omhandler 
kommunikation af ”nyt fra udvalg”  

 Den fornemmeste opgave for Midt-
punktet er at offentliggøre dagsorden 
og referater fra BR-møderne. 
 Bladudvalgets beslutning om på 

trods at udgive 3 eksemplarer af 
»Midtpunktet«, medførte en udgift på 
kr. 79.000. Var det pengene værd? 
Hvad gør vi fremover?” 

Berit/BU forklarer, at beboerbladet 
»Midtpunktet« ikke kun for beboer-

demokratiet – det er beboernes blad. 
Der bliver bragt mange oplysninger 
foruden dagsordener og referater, og 
derfor skønnede Bladudvalget det 

fornuftigt fortsat at udgive »Midt-
punktet« under Corona-nedluknin-
gen, hvor der ikke blev holdt blok-
rådsmøder.  

 Hvis det forholder sig sådan, at 
Blokrådet eller beboerne i blokkene 
synes, det er for meget, må de rejse 

en blokrådssag om, at det ikke skal 
ske fremover. 

Kirsten/34F synes, det var rigtig godt, 
at bladet udkom på trods af nedluk-

ningen. Der stod meget nyttig infor-
mation for den enkelte beboer. Vi er i 
en så speciel tid, og derfor mener Kir-

sten, at det vil være underligt at lave 
en blokrådssag om, at bladet ikke 
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skal sendes ud, hvis sådanne forhold 
opstår. 
 Kirsten håber snarere, det kan mo-

tivere udvalg og lignende til at blive 
bedre til at orientere om deres arbej-
der og igangværende sager. 

Maiken/Blokrådssekretariatet tilføjer, 
at forretningsudvalget også på trods 
af nedlukningen har holdt gang i ar-
bejdet. De har mødtes online, og det 

har været vigtigt at holde gang i de-
mokratiet, for selv om der var mange 
ting, der var sat i bero, så var der 

fortsat opgaver, der skulle løses – 
herunder en masse ekstraopgaver 
grundet Covid-19. 

Berit/BU orienterer om, at bladudval-

get også har afholdt deres møder 
elektronisk. 

Niels/112E kommenterer, at bladet er 

3 uger undervejs – det er altså gamle 
nyheder. 

Kunstudvalget (KU) 

Kirsten/KU takker Niels Andersson 
for, at han har givet lov til, at hans 
billeder kan blive hængende længere 
end først planlagt. Grundet Covid-19 

vides det ikke helt, hvornår udstillin-
gen skifter. 

Strukturudvalget (STRU) 

Niels/STRU fortæller, at de arbejder 
for at lave nye kommunikationsfor-
mer. Samtidig kigger de også på de 
vedtægter, der er gældende for bebo-

erdemokratiet i Farum Midtpunkt. 
Niels opfordrer interesserede i at mel-
de sig til deltagelse i udvalgets arbej-

de. 

Teknik-/Miljøudvalget (TMU) 
Hans/TMU fortæller, at pilotprojektet 
vedr. affaldssortering i blok 14, 15 og 

16 er sat i gang. Vi havde en festlig 
åbning af de nye affaldscontainere – 

der blev både holdt åbningstale og 
serveret kaffe og croissanter. Der var 
et flot fremmøde. Udvalget håber på 

nogle gode målbare tal fra pilotprojek-
tet, som de kan arbejde videre med, 
når projektet skal udrulles i hele Fa-

rum Midtpunkt. 

Henrik/Blok 43 spørger, om der er 
taget højde for, at det nye affaldssy-
stem skal kunne rumme 10 fraktio-

ner (jf. regeringens udspil). 

Hans/TMU svarer, at det er der taget 
højde for. Hans uddyber, at affaldssy-

stemet på nuværende tidspunkt 
rummer 7 fraktioner, da man har 
valgt også at have en fraktion til pap 

(kommunen stillede kun krav om 6 
fraktioner). Containerne er fleksible i 
deres inddeling, hvorfor de kan udvi-
des til flere fraktioner. 

Lis/80F kunne godt ønske sig, at hul-
lerne i containerne var lidt større. 

Hans/TMU svarer, at de også selv har 

bemærket hullernes størrelse, men at 
den beslutning ikke har ligget ved 
udvalget. Hvis det viser sig, at der er 
behov for, at de skal være større, så 

må de se på det. 

Steffen/31C undrer sig over, at con-
tainerne er låst? 

Der bliver svaret fra salen, at det må 
have været før d. 29/6, hvor contai-
nerne blev åbnet. 

Furesø Boligselskab (FURBO) 

Thomas/FURBO fortæller, at boligsel-
skabet nu har fået en ny afdeling pla-
ceret i Birkerød. Afdelingen hedder 

Kajerødhuse og består af 25 række-
huse. 

Berit/38 2.S spørger, om den nye af-

deling medfører ændringer i boligsel-
skabets bestyrelse (organisationsbe-
styrelsen)? 
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Thomas/FURBO svarer, at det endnu 
ikke er afgjort. Det forholder sig så-

dan, at organisationsbestyrelsen er 
udpeget af repræsentantskabet, og 
her skal alle afdelinger være repræ-
senteret. Om man ændrer sammen-

sætningen i bestyrelsen, er endnu 
ikke fastlagt. 

4.d Debatsag – Værested for piger 

Hans/Strategiforum siger med hen-

visning til oplægget i MP539 s. 14, at 
det drejer sig om det tomme lokale 
(den tidligere varmestue), som de 

igennem længere tid har troet skulle 
benyttes af nogle af de unge drenge i 
området. Det lykkedes imidlertid ikke 

at lave en sådan aftale, men der er i 
mellemtiden dannet en stor pige-
gruppe, som Sibel, gadeplansmedar-
bejder, har kontakt til. Som der står i 

debatoplægget har Sibel og pigerne 
gennem noget tid gjort brug af loka-
let. Det er Sibel, der åbner og lukker 
lokalet ved brug, og hun vil være der i 

værestedets åbningstid. Det er dette 
værested for piger, man gerne vil have 
lavet en skriftlig aftale om mellem Fa-

rum Midtpunkt og Furesø kommune. 

Niels/112E synes, det er fantastisk, 
at der er indgået et tværgående sam-
arbejde mellem Farum Midtpunkt og 

kommunen. Det bekymrer ham, at 
man ikke har kunnet få lavet en afta-
le med drengene – hvad gør man så 

med dem? 

Khalil/SSP-konsulent starter med at 
forklare, at SSP er et samarbejde mel-
lem skoler, socialforvaltning og politi. 

Khalil svarer Niels, at drengene ikke 
var interesserede i et værested. Khalil 
siger dog, at de fortsat har fokus på 

drengene og forebyggelse. Der er alle-
rede et kommunalt drevet værested til 
de unge (Ungehuset). Det er gratis og 
for alle unge i alderen 13-18 år. 

 Der findes desuden andre tilbud for 
de unge i form af kommunens lom-

mepengeprojekt, og hen over somme-
ren er der dagligt aktiviteter på aktivi-
tetspladsen og kunstgræsbanen i Fa-

rum Midtpunkt.  

Morten/Blok 12 hilser fra husmødet, 
som synes, det er et hamrende godt 

oplæg – de ser frem til BR-sagen. 

Leif/Blok A spørger, hvornår stedet 
skal være åbent og i hvilket tidsrum? 

Sibel/gadeplansmedarbejder præsen-
terer sig og fortæller, at hun selv er 
opvokset og bosiddende i Farum 

Midtpunkt. Hun er lige så glad for 
Farum Midtpunkt som de øvrige be-
boere. Hun lægger meget vægt på, at 
det kommende værested ikke kom-

mer til at forstyrre de øvrige beboere. 
Værestedet vil være åbent fra kl. 16 
eller 17 og indtil kl. 21 eller 22. Der 
vil ikke være højlydt snak eller høj 

musik efter kl. 19. Der vil være åbent 
tirsdag, torsdag og søndag. 

Khalil/SSP-konsulent forklarer, at Si-

bel er ansat i en 15-timers stilling, så 
åbningstiden bliver begrænset til 3 
dage om ugen. De arbejder på, at Si-
bel kan få flere timer, så værestedet 

kan være åbent dagligt. 

Leif/Blok A spørger, hvor stort lokalet 
er, og hvor mange der må være i det? 

Lis/80F siger, at størrelsen på lokalet 
nogenlunde svarer til Seniorklubbens 
lokale. 

Hans/38 2.S siger, at lokalet udgør et 
fag (henvisning til BR-salen) – cirka 
70 m2. 

Henrik/dirigent foreslår, at størrelsen 

på lokalet bliver skrevet ind i blok-
rådssagen, så man ved, hvor mange 
der må være i lokalet. 

Leif/Blok A refererer fra oplægget, 
hvor der står, at alle piger er velkom-
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ne. P.t. kommer der udelukkende pi-
ger af anden etnisk herkomst – hvad 
hvis etnisk danske piger har lyst til at 

komme? 

Sibel/gadeplansmedarbejder svarer, 
at det er som der står – nemlig at alle 

piger er velkomne – uanset etnicitet. 
For hende som gadeplansmedarbej-
der er det vigtigt at skabe et rum, 
hvor alle piger kan komme. Pigerne 

har mange af de samme spørgsmål 
eller problemer uanset etnicitet. 

Khalil/SSP-konsulent supplerer med, 

at der også kommer etnisk danske 
piger i lokalet. Alle er velkomne – og-
så dem der ikke bor i Farum Midt-

punkt. 

Sibel/gadeplansmedarbejder bekræf-
ter, at der også kommer piger udefra 

– det kan f.eks. være nogle veninder, 
der bliver inviteret med.  

Agnete/Blok 22 fortæller, at de gen-
nemgående synes, det er en rigtig god 

idé med et værested for piger, og de 
bakker derfor op om sagen. 

Stig/Blok 22 spørger, hvorfor man 

har valgt at kønsopdele grupperne – 
hvorfor kan man ikke samle piger og 
drenge? 

Sibel/gadeplansmedarbejder svarer, 

at stedet fortsat kun kommer til at 
være for piger. Dette skyldes, at der 
allerede er rigtig mange tilbud såvel 

for drenge som for piger og drenge 
blandet. Derimod er der ingen tilbud 
som er decideret målrettet pigerne, og 
derfor er der netop lagt vægt på, at 

pigerne kan få et fristed, som er de-
res. De taler om personlige ting som 
seksualitet, kropsforandringer mv. 

Khalil/SSP-konsulent supplerer, at 
hvis stedet blev for både piger og 
drenge, ville mange af pigerne ind-

ordne sig under drengene, hvorfor 

man ikke ville kunne opnå det for-
mål, som man ønsker med stedet. 

Stig/Blok 22 spørger, om der også er 

aktiviteter for både piger og drenge? 

Sibel/gadeplansmedarbejder svarer, 

at der ikke kommer til at være så-
danne aktiviteter i værestedet – det vil 

kun være for piger. Men der er aktivi-
teter på ungdomsskolen og via e-
sport, hvor både piger og drenge er 

velkomne. 

Khalil/SSP-konsulent uddyber at der 

kører et skiprojekt, som både er for 
piger og drenge. Sidst det kørte var 
den ene halvdel af deltagerne piger og 
den anden halvdel drenge. De blev 

uddannet skimentorer og kom afsted 
på en 5-dags skiferie. 

Sibel/gadeplansmedarbejder tilføjer, 

at skiprojektet netop også åbnede op 
for muligheden for at tale om danske 
værdier og det danske samfund, og 

om det at selvom du har en anden 
etnisk baggrund end dansk, så kan 
du godt også være dansk. 

 Håbet er, at værestedet også bliver 
et sted, hvor man taler om værdier og 
traditioner – og praktiserer traditioner 
som julefrokoster, påske, ramadan 

mv. 

Erik/Blok 16 siger, at deres husmøde 

også var meget positive overfor forsla-
get, og de hilser initiativet velkom-
men. 

Berit/38 2.S hilser også initiativet vel-

kommen. Hun er overbevist om, at 
der er et behov for et sted kun for pi-

ger. Berit synes, det er positivt, at 
stedet ikke kun er for piger i Farum 
Midtpunkt, men at udefrakommende 
også er velkomne – dette går godt i 

spænd med et andet initiativ om at 
åbne Farum Midtpunkt for resten af 
kommunen. 
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Leif/Blok A spørger, om man også må 
komme i værestedet, hvis man er æl-

dre en 20 år, som er den forskrevne 
aldersgrænse? 

Khalil/SSP-konsulent svarer, at de 

ikke er så rigide i forhold til alders-
grænsen, så der vil sikkert kunne bli-
ve lavet nogle dispensationer. Han 

tvivler dog på, at piger på over 20 har 
så meget tilfælles med 13-årige. 
Kommunen tilbyder andre aktiviteter 
for de +20-årige. 

Asger/296A tror, det er vigtigt, at 
man ikke går for hurtigt frem, og at 

værestedet får den tid, det har brug 
for. 

Nikita/290E1 spørger, hvilke aktivite-

ter man har tænkt sig at lave for den 
forholdsvis brede aldersgruppe for-

uden lektiehjælp? 

Khalil/SSP-konsulent svarer, at Sibel 

overordnet står for aktiviterne (note: 
Sibel var nødsaget til at forlade mødet 
før tid), men at tanken er, at det også 
er pigerne selv, der skal byde ind. 

SSP har planlagt, at de bl.a. skal ha-
ve pigerne ind i et projekt, der hedder 
”Next Generation girls”, hvor man ar-
bejder med de unges identitetsdan-

nelse, udvikling og styrkelse af dem 
selv. De unge skal blive klogere på 
foreningsliv, frivillighed og på det de-

mokratiske danske samfund. I den 
forbindelse skal de unge piger bl.a. 
besøge folketinget og byrådet i Furesø 
Kommune.  

 Der vil også blive spillet spil og vist 
film mv. 

Lis/80F spørger, hvordan det forhol-

der sig med frivillige, og om der er 
nogen, der har meldt sig? 

Khalil/SSP-konsulent svarer, at frivil-

lige er mere end velkomne. Der er dog 
ikke nogen, der har meldt sig, men 

det kan også hænge sammen med, at 
viden omkring stedet ikke er blevet 
spredt, i og med at stedet først kan 

blive en realitet, når det er godkendt 
af Blokrådet. 

Hans/Strategiforum takker Khalil og 

Sibel for, at de er kommet. Det er vig-
tigt, at Blokrådet nu har mødt Sibel, 

som vil være den tilknyttede voksne. 
Han takker desuden Blokrådet for 
alle deres kommentarer og spørgs-
mål, som vil være en del af Strategifo-

rums input til det videre arbejde i 
forhold til udformningen af aftalen. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 539.a:  

Valg til Økonomiudvalget 

Henrik/dirigent spørger, om Asger har 
noget at tilføje, eller om der er nogen 

bemærkninger til Asger – dette er ik-
ke tilfældet. 

Afstemning 

Asger vælges med 20 stemmer for, 
ingen stemmer i mod og ingen blanke 

stemmer. 

Henrik/dirigent spørger, om Hans har 
noget at tilføje, eller om der er nogen 

bemærkninger til Hans – dette er ikke 
tilfældet. 

Afstemning 

Hans vælges med 20 stemmer for, 
ingen stemmer i mod og ingen blanke 

stemmer. 

Henrik/dirigent spørger, om Jakob 
har noget at tilføje, eller om der er 

nogen bemærkninger til Jakob – dette 
er ikke tilfældet. 

Afstemning 

Jakob vælges med 20 stemmer for, 
ingen stemmer i mod og ingen blanke 

stemmer. 
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BR-sag 539.b: Overførsel af midler 
fra budget 2019/20 til budget 
2020/21 

Ændringsforslag til BR-sag 539.b 

Fra Blok 12’s Husmøde 

Begrundelse: 

Diverse udvalg under Blokrådet har 
hidtil kunnet få overført ubrugte mid-
ler i budgettet til næste års budget, 
såfremt et planlagt projekt – af en el-

ler anden specifik grund – ikke kan 
gennemføres i det igangværende 
regnskabsår. Det er i hvert enkelt til-
fælde sket rent regnskabsteknisk 

med godkendelse af KAB. 
 Boligudvalget står nu overfor en 
sådan øvelse, som de har valgt at fo-

relægge Blokrådet til godkendelse. Vi 
finder det både rigtigt og sympatisk - 
og mener, at det bør danne præce-
dens for alle udvalg fremover. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender, at der overføres 
25.000 kr. fra Boligudvalgets budget 
2019/20 til Boligudvalgets budget 

2020/21. 
 Blokrådet beslutter, at udvalg 
fremover skal forelægge lignende 

transaktioner for Blokrådet til god-
kendelse, idet man dog anerkender 
de udvalg, som indtil nu har benyttet 
sig af den gængse praksis. 

Henrik/Boligudvalget (BOU) oplyser, 
at de har været i dialog med Blok 12, 
som er stiller af ændringsforslaget, og 

med Forretningsudvalget. BOU har 
besluttet at trække deres forslag, 
hvilket betyder, at Blok 12s æn-
dringsforslag også bortfalder. Grun-

den til, at forslaget trækkes er, at de 
synes, at alle udvalg skal have en 
mulighed for at rejse en blokrådssag 

om at få overført eventuelle midler – 
det er også noget af det, der fremgår 
af Blok 12s ændringsforslag. Det vil 
skabe en gennemsigtighed i forhold 

til, hvad der er af midler i de enkelte 
udvalg.  
 Henrik er via Forretningsudvalget 

orienteret om, at overførsel fortsat 
kan nås, hvis sager om dette rejses 
senest på mødet i september.  

 BOU foreslår, at BR-FU fremsender 
en mail til alle udvalg, om at hvis de 
er blevet forhindret i at gennemføre 
sager og derfor ønsker ubrugte midler 

overført til budgetår 2020/2021, så 
skal de rejse en sag om dette på blok-
rådsmødet i september (ref. bemærk-
ning: Sekretariatet sendte denne in-

formation ud til udvalg dagen efter 
afholdelse af mødet). Boligudvalget vil 
også genfremsende deres forslag. 

 Parallelt med dette er det ligeledes 
drøftet med BR-FU, at de rejser et 
debatpunkt om fremadrettet procedu-
re for overførsel af midler. 

Lis/80F spørger, om det er nødven-
digt at lave blokrådssager på overfør-
sel af midler? 

Henrik/BOU svarer, at det er for at 
skabe gennemsigtighed, så alle er be-
kendt med, at der overføres midler. 

Opfordringen sker på baggrund af 
alle de diskussioner, der har været 
om blandt andet penge i Markedsfø-
ringsudvalget og Teknik-/Miljøudval-

get. Det handler ikke om, at pengene 
ikke skal overføres – det er udeluk-
kende for at skabe gennemsigtighed. 

Berit/38 2.S synes, at BOUs forslag 

er rigtig godt. Man kan være i en si-
tuation, hvor man har planlagt noget 
arbejde, men hvor entreprenøren går 

konkurs. Det kan netop være i så-
danne sager, at det er fornuftigt, at 
man kan overføre pengene til efterføl-
gende budgetår, hvis det har bevirket, 

at man ikke kunne nå at gennemføre 
projektet. Det behøver ikke kun at 
være relateret til Covid-19. 

Henrik/BOU er helt enig. 
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Thomas/143F konstaterer, at man 
med den foreslåede procedure lægger 

op til, at man skal have godkendt et 
projekt 2 gange. Med andre ord, skal 
man først have godkendt at gå i gang 
med projektet, og efterfølgende skal 

man have godkendt at færdiggøre det. 
 Hvis man ønsker gennemsigtighed, 
så kan det skabes ved at gennem-
tvinge en oversigt som Anne Brøn-

num/KAB kan lave. 

Henrik/428D mener, at gennemsig-
tigheden forholdsvist enkelt kan ska-

bes via en blokrådssag. 

Berit/38 2.S ser det ikke som et 
spørgsmål om at behandle den sam-

me sag to gange, men derimod om at 
skabe en gennemsigtighed i forhold til 
en forsinkelse af et projekt. 

Maiken/Blokrådssekretariat synes, 

Thomas har en vigtig pointe, idet man 
ved den foreslåede procedure kan ri-
sikere, at sagen om overførsel af mid-

ler kan blive nedstemt, hvilket vil væ-
re ensbetydende med at et givet pro-
jekt ikke bliver godkendt i anden om-
gang. 

Henrik/428D siger, at han godt kan 
se, at den mulighed foreligger. Det må 
vi se, om vi ikke kan skrive os ud af i 

den fremadrettede procedure. 
 Som eksempel fremhæver han 
BOUs situation og udtrykker, at han 
ikke ville synes, det var i orden blot at 

bede Anne om at overføre pengene – 
det er jo ikke det, som Blokrådet har 
bemyndiget. 

Erik/80F kommenterer, at ved Bolig-
udvalgets projekt vedr. kattehegn er 
pengene afsat til projektet og skal 
derfor bruges til det. 

 Generelt forholder det sig sådan, at 
såfremt pengene ikke kommer til ud-
betaling i løbet af det regnskabsår, 

hvor projektet er sat i gang, så vil de 

fortsat stå i regnskabet som afsat. 
Derfor synes Erik, at den foreslåede 
procedure er overflødig. 

 Med hensyn til den tidligere debat 
omkring Markedsføringsudvalget og 
deres reserverede midler forklarer 

han, at de ved at forhøre sig ved KAB 
blev oplyst, hvad der stod på kontoen 
– oversigten blev også udsendt med 
»Midtpunktet«. Der lå dog som en 

mærkelig undertone i fremførelsen 
omkring udvalgets midler, at der sad 
folk i udvalget, der kunne disponere 
over pengene – altså mistænkeliggø-

relse. Det fremgår jo helt tydeligt i 
budgettet, at de afsatte midler kun 
kan frigives ved blokrådssag. Alle ud-

læg betales desuden via regnskabsaf-
delingen i KAB og ikke via udvalgene 
– så systemet eksisterer allerede. 

Henrik/BOU kommenterer, at beløb 

under 7.000 kr. ikke kræver blok-
rådssag for at blive frigivet. For BOUs 
vedkommende ved han, at de altså 

har brugt beløb, der har holdt sig un-
der denne grænse – og de er jo så ik-
ke forelagt Blokrådet. Henrik kom-
menterer desuden, at BOU ikke har 

en sag liggende, som automatisk vil 
blive overført. De har derimod en for-
ventning om, at de skal bruge et be-

løb på ca. 25.000 kr., hvorfor det er 
det, de anmoder om at få overført. 
Henrik understreger, at forslaget ikke 
er for at mistænkeliggøre nogen – det 

er netop et forsøg på det modsatte. 

Hanna/38 2.O mener, at det må 
komme an på formuleringen i den 

fremsatte blokrådssag om overførsel. 
Meningen er jo ikke, at man kan få 
nedstemt en igangværende sag. Man 
må kunne lave en formulering, hvor 

en sag ikke kan nedstemmes. 

Maiken/Blokrådssekretariatet fore-
slår, at man måske kunne formulere 

sig ud af det ved at følge formulerin-
gen i afstemningstemaet som ved 
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godkendelse af regnskab – nemlig at 
sagen tages til efterretning. Hvis der 

er et flertal, der ikke tager sagen til 
efterretning, så sker der jo ikke rigtig 
noget ved det. 

Thomas/143F mener ligeså vel, at 

man bare kunne komme det ind un-
der orientering fra udvalg. 

Maiken/Blokrådssekretariatet er i ud-

gangspunktet enig, men med en be-
sluttet procedure bliver det mere 
klart, at det skal forelægges Blokrå-

det. 

Berit/38 2.S synes, forslaget om at 
bruge formuleringen ”tage til efterret-
ning” er god. 

Thomas/143F spørger, om der så ik-
ke kunne laves en procedure, der går 
i retning af, at sagerne om at tage til 

efterretning, bliver rejst som én fælles 
sag i forbindelse med budgettet? 

Berit/38 2.S svarer, at sagen ikke 

ville kunne rejses i forbindelse med 
budgettet. Udvalgenes ønsker til bud-
gettet skal rejses senest ved mødet i 
november, og budgettet godkendes på 

mødet i marts. 
 Men på mødet i marts, kan man jo 
ikke vide, hvad der sker indtil bud-
getårets afslutning ultimo juni. Man 

bliver nødt til at have en procedure, 
hvor udvalgene senest på mødet i juni 
rejser sag om overførsel. Idéen om en 

fælles sag, synes Berit dog er god. 

Thomas/143F giver Berit ret. 

Maiken/Blokrådssekretariatet fortæl-

ler, at hun har forhørt sig vedr. over-
førsel af midler ved Bettina/KAB, og 
rent revisionsmæssigt ligger der nogle 
regler for, hvornår man kan overføre. 

 I udgangspunktet overfører man 
ikke fra det ene år til det andet. Men 
hvis der er tale om igangværende sa-

ger, som man er blevet forhindret i at 

gennemføre grundet eksempelvis vejr-
forhold, konkursramte entreprenører, 
Covid-19 eller en anden god grund, 

så kan man gøre det. 
 På denne baggrund mener Maiken, 
at det kan være problematisk med én 

fælles sag, da det så vil blive en stan-
dardiseret formssag, der kommer fra 
Blokrådssekretariatet, og i så fald 
kommer argumenterne eller forkla-

ringen i forhold til overførsel ikke 
med. Som hun ser det, bliver sagerne 
nødt til at komme fra udvalgene selv, 
så de selv kan indskrive, hvorfor de er 

blevet forhindret i at gennemføre en 
specifik sag. 

Berit/38 2.S svarer, at det fortsat vil 

kunne rejses som en fælles sag, hvor 
hvert af udvalgene indleverer deres 
individuelle sager, som efterfølgende 
samles til én sag med et fælles af-

stemningstema. 

Thomas/143F konstaterer, at førend 
man kan få overført midler, så skal 

man have kontakt til Anne Brøn-
num/KAB. Dermed vil man også 
kunne bidrage til en fælles sag. 

Maiken/Blokrådssekretariatet mener, 
at hvis udvalgenes individuelle sager 
samles som en fælles sag, så vil de 
individuelle sager fortsat skulle have 

separate afstemningstemaer. 

Hans/Friarealudvalget (FAU) siger, at 
vi skal passe på, at vi ikke får blandet 

tingene sammen. Vi har nogle akutte 
sager, da nogle udvalg er blevet for-
hindret i at få gennemført sager 
grundet Covid-19. Det der debatteres 

nu, er snarere at få lavet en fast pro-
cedure for, hvordan vi fremadrettet 
skal håndtere overførsel af midler fra 

det ene budgetår til det andet. Netop 
denne del kan han forstå, at Boligud-
valget har placeret i Blokrådets For-
retningsudvalg, så det må de rejse en 

sag/debat om. Det væsentlige på nu-
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værende tidspunkt er at få løst de 
akutte sager.  

Henrik/dirigent takker Hans for op-

summeringen og tilføjer, at Blokråds-
sekretæren informerer udvalgene om, 
at såfremt de er blevet forhindret i at 
udføre specifikke sager, så kan de ved 

BR-mødet i september rejse en BR-
sag herom, og hvor afstemningstema-
et går på ”at tage til efterretning”. Når 
BR-FU igen mødes efter sommerferien 

vil de arbejde på et debatoplæg om 
fremadrettet procedure, som kan 
drøftes ved et af de kommende blok-

rådsmøder. 

Maiken/Blokrådssekretariatet kom-
menterer, at grundet situationen med 
Covid-19 forestiller hun sig, at de fle-
ste sager vil gå igennem i år, men i 

fremtiden kan formuleringen ”tage til 
efterretning” måske skabe problemer, 
hvis der rejses sager, hvor overførsel 
af midler ikke vil gå igennem revisio-

nen. 
 Som eksempel nævner hun Børne- 
og Ungdomsudvalget, hvor der er af-

sat og godkendt specifikke beløb til de 
enkelte arrangementer. Her vil det 
ikke give mening at overføre penge, 
idet der allerede er afsat penge for det 

kommende budgetår, og Blokrådet 
har kun godkendt, at det afsatte be-
løb kan bruges. 
 Måske er det noget af det, der kan 

blive debatteret på et senere møde. 
Maiken opfordrer derfor til at undlade 
at informere udvalgene om formule-

ringen om at tage til efterretning, men 
blot informere dem om, at de kan rej-
se en sag ved BR-mødet i september, 
hvis de har nogle sager, de ikke har 

kunnet få gennemført. Proceduren 
om at tage til efterretning er jo heller 
ikke besluttet, så derfor giver det må-
ske mere mening, at udvalgene bare 

bliver informeret om, at de kan rejse 
en sag. 

Henrik/dirigent konstaterer, at salen 
er enig, så det besluttes, at det er det, 

der arbejdes videre med. 

Afstemning 

Sag 539.b trækkes, hvorfor æn-
dringsforslaget også bortfalder. 

6. Eventuelt 

Økonomi 

Stig/115E spørger foranlediget af de-
batten ovenfor, om det også gælder 
for Farum Midtpunkt, som firmaer og 
privatpersoner, at de skal betale ren-

ter, hvis de har et indestående i ban-
ken på over 1 mio. kr.? 

Thomas/Furesø Boligselskab (FURBO) 

forklarer, at det i udgangspunktet er 
boligselskabet, der agerer bank for 
afdelingen, idet de laver nogle lang-
sigtede investeringer bl.a. af henlæg-

gelserne under hensyntagen til gæl-
dende regler på området. 

Skrålysvinduer 

Agnete/Blok 22 fortæller, at der var 

flere fra deres husmøde, der ønskede, 
at det burde overvejes, om der kunne 
gøres noget ved skrålysvinduerne. De 

ser en eventuel mulighed for, at 
Landsbyggefonden kan finansiere 
dette som led i det, at regeringen har 
besluttet, at 30 mia. af pengene i 

Landsbyggefonden skal støtte sager 
med energibesparende tiltag. Agnete 
er bekendt med, at TMU har det på 

deres arbejdsliste, men sagen ligger 
ikke som en af de først prioriterede 
sager. Blok 22 mener, at man skal 
handle, mens muligheden for at få 

støtte er der. Derfor bør det være en 
sag, der prioriteres. 

Hans/Teknik- og Miljøudvalget (TMU) 

svarer, at det er korrekt, at skrå-
lysvinduerne fremgår af TMUs lang-
tidsplan. Af denne plan fremgår det 
også, hvad der er af henlæggelser, og 
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hvor meget man vil kunne spare ved 
at udføre tiltaget. Han forklarer desu-
den, at knap 19 mia. af de 30 mia. i 

Landsbyggefondedn er allerede bånd-
lagt projekter. Resten af midlerne 
bruges til andre projekter i prioriteret 

rækkefølge. Der er allerede en lang 
række andre boligselskaber, der står 
på listen – og som har stået der i 10 
år. 

 Hans ved, at der er stor interesse i 
både driften og KAB i forhold til skrå-
lysvinduer, så det er helt sikkert no-
get, de vil forsøge at lægge ind på. 

Han nævner dog også, at man allere-
de 2 gange tidligere har forsøgt at sø-
ge Landsbyggefonden om midler til 

skrålysvinduer, men det er blevet af-
vist begge gange med argumentet om, 
at det er en driftssag, hvor der burde 
have været hensat midler til udgiften. 

 TMU vil selvfølgelig også sørge for 
at der bliver arbejdet på at skaffe 
eventuelle midler til renovering. 

Berit/38 2.S formoder, at da bevillin-

ger går til energifremmende tiltag, vil 
en eventuel projektbeskrivelse vedr. 
skrålysvinduerne blive med udgangs-

punkt i en miljømæssig betragtning. 

Skrald, garagebure,  
motorcykelbure mm. 

Finn/275E fortæller, at han i det sid-
ste »Midtpunkt« har lavet et indlæg 
om, hvordan beboere efterlader 
skrald smidt ud over det hele ved 

containerne ved Nygårdterrasserne. 
Også ved molokkerne er der hver 
eneste mandag henkastet pap, store 

sorte affaldssække mm. 
 Garageburene i hans blok er fyldt 
med knallerter, møbler og affald. 
 Motorcykelburet bliver brugt til 

cykler – hvorfor det? Ejendomskonto-
ret oplyser, at det kun er midlertidigt. 
Finn kan ikke komme til sin motor-
cykel for alle de cykler, der er blevet 

stillet ind i buret. Der er 4 tomme bu-
re – hvorfor bruger man ikke dem? 

 Vandet var lukket i forgårs og i går 
uden varsling eller information i øv-
rigt. Ejendomskontoret vidste ikke, 

hvorfor det var lukket. 
 Et andet problem er duerne – hvad 
kan vi gøre ved dem? Måske kan 

Ejendomskontoret købe søm/pigge, 
så ikke alle beboere skal indkøbe dis-
se. 
 Finn har også bemærket, at hånd-

værkerne smider deres affald i stor-
skraldscontainerne for ikke at skulle 
betale på genbrugspladsen. Han ved, 
at der er boligområder, der har 

nummerregistrering, så det kun er 
beboernes biler, der kan køre ind i 
bebyggelsen – måske var det noget 

man kunne bruge i Farum Midt-
punkt? Affaldssystemet fungerer ikke 
– hvem der er skyld i det ved han ikke 
– beboerne eller driften? 

Berit/38 2.S ved, at ejendomsfunktio-
nærerne bruger enormt meget tid på 
at rydde op efter utroligt mange be-

boere, som ikke opfører sig … hen-
sigtsmæssigt – og så er det sagt me-
get diplomatisk. 
 Hun refererer til en artikel i »Midt-

punktet« 539 med en opgørelse fra 
2014, hvoraf det fremgår, at der den-
gang blev brugt over 1 mio. kroner 

alene på håndtering af storaffald, som 
egentligt skulle være fjernet af bebo-
erne selv. Berit tilføjer, at hun fra 
driften ved, at mængden af storaffald 

ikke er blevet mindre – og slet ikke i 
den forløbne periode. 
 Gårdmændene har udtrykt stor 
frustration over de store mængder af 

affald, møbler mv. der bliver stillet 
over hele området – både udenfor og 
inde i blokkene. De gør alt, hvad de 

kan for at holde Farum Midtpunkt 
pænt og ordentligt, men det er svært, 
når nogen tror, at de bare kan smide 
ting hvor som helst – for ”det bliver jo 

alligevel fjernet”. Og ja, det bliver 
fjernet, fordi vores ejendomsfunktio-
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nærer går ind for, at Farum Midt-
punkt skal være et pænt sted at bo.  
 Berit nævner, at hun forleden dag 

hørte en sige: ”Hvad nu hvis vi udpe-
gede en blok, hvor der ikke blev fjer-
net affald? – så kunne det være, at 

der var nogen, der kunne lære noget”. 

Hans/Følgegruppen for indre gang-
strøg (FGIG) svarer Finn på hans 

spørgsmål om brugen af knallertbure 
til cykler. Dette skyldes renoveringen 
af gangstrøgene, idet blokkene ikke 

har kunnet bruge deres cykelrum in-
de i blokkene. Følgegruppen har valgt 
at bruge knallertburene til cykelrum, 
for at undgå at der skulle bygges dyre 

cykelskure – og derfor er det midlerti-
digt. 

Hans/Friarealudvalget (FAU) svarer i 

forhold til dueværn, at de har været 
inde og kigge på forskellige mulighe-

der for dueværn. Hele skadedyrsom-
rådet er dog et betændt område, da 
der ofte er monopol på diverse mate-
rialer/løsninger i forbindelse med fo-

rebyggelse. Et professionelt dueværn, 
som driften selv ville kunne montere, 
kan ikke købes hos leverandøren. Det 
skal derimod købes gennem en tøm-

rer eller en murer, hvilket gør det dy-
rere. Derfor eksperimenterer gartner-
afdelingen i øjeblikket med hønsenet, 

som er sat op nogle steder i P-arealet. 
Det vides altså endnu ikke, om det er 
en brugbar løsning. 

Lis/80F supplerer i forhold til due-

problematikken, at man kan hyre en 
falkoner – det er meget effektivt. 

Finn/275E svarer, at de måske fjer-
ner dem, men at duerne kommer igen 

bagefter. 

Nikita/290E1 spørger til Finns forslag 

om nummerregistrering, hvordan 
man så skulle forholde sig til gæster, 
der kommer i bil – skal der så være et 

registreringssystem? Det virker meget 
tungt og uoverskueligt.  
 Så ville det give bedre mening med 

en bom ved containerne, aflåst med 
chipbrik, så det kun var beboere, der 
havde adgang. 

Agnete/116A spørger, om det er kor-
rekt, at der kommer folk udefra og 
læsser af i Farum Midtpunkt? Dette 
kan Blokrådet bekræfte som et åre-

langt problem. Hvordan kan man 
komme ud over det – skal vi til at 
overvåge med kamera? 

Asger/Blok 36 bor ved en af vende-
pladserne, og de har holdt øje med 
containerne. De har fundet ting, der 

er blevet smidt ud fra grillbarer, for-
retninger mv. Tidligere ringede han til 
Bodil på Ejendomskontoret, som tog 
sig af det – den service er ophørt. 

Maiken/Blokrådssekretær opfordrer 
til, at man kontakter forebyggelses-
konsulenten, hvis man opdager for-

hold, som Asger beskriver. 

Nikita/290E1 kommenterer, at der jo 
kan være beboere, der tager affald 
med hjem fra deres arbejde – de har 

jo lov til at bruge containerne. 

Thomas/143F svarer, at det ikke er 
korrekt. Bebyggelsens egne håndvær-

kere må heller ikke bruge affaldscon-
tainerne. 

Asger/296A synes, det ville være en 

god idé, at få oplysning om, at hånd-
værkerne i bebyggelsen ikke må be-
nytte containerne. 

Henrik/428D kommenterer, at man 

nok aldrig kommer helt ud over af-
faldsproblemer i Farum Midtpunkt. 
Hvis man sætter lås på alt, så vil det 

bare medføre, at tingene stilles ved 
siden af – det gør de jo i forvejen. Man 
kan håbe på, at det forestående af-
faldssorteringsprojekt kan være med 
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til at gøre mængden af efterladt affald 
mindre. Henrik tror, at hvis man skal 
komme problemet til livs, så skal be-

boerne til gaden og rydde op. 

Oskar/10I spørger, om man skal be-
tale for at aflevere sit affald på gen-

brugspladsen, som firma, hvilket der 
svares ja til. Han mener så løsningen 
må være, at det skal være gratis. 

Rengøring, app og mails 

Ernst/73E er skuffet over, at driften 
ikke er til stede, når der nu ikke har 
været afholdt møde i 3 måneder. 

Ernst mener, at der er mange ting, de 
med fordel kunne have informeret 
om. 

 Under Coronaen har man fået tudet 
ørene fulde af, at man skulle have 
ekstra fokus på rengøring. Ugen efter 
at denne opfordring kom fra myndig-

hederne, blev der udsendt en besked 
fra KAB om, at rengøringen i ejen-
dommen var sat ned til hver anden 
uge. Andre boligselskaber har ansat 

flere folk for at rengøre og afspritte, 
og derfor synes Ernst, at der bør være 
en evaluering af de tiltag, der har væ-

ret i Farum Midtpunkt. Han kom-
menterer også, at nogle af rengørings-
folkene springer let over opgaven – 
det er kun hver anden opgang, der 

rengøres. Desuden oplyser han, at 
Blokrådet tidligere er blevet orienteret 
om, at man kunne spare penge ved at 
rengøre måtterne ved indgangsparti-

erne med gulvmaskinerne. Han har 
via app’en rettet henvendelse til ejen-
domskontoret om, at der var lort på 

den ene måtte, men han fik retur-
melding om, at rengøringen var ud-
ført. Nu har de selv gjort det rent. 
Ernst mener, der skal hankes op i 

nogle af dem, som udfører rengørin-
gen. 

Berit/38 2.S kommenterer i forhold til 

app’en, at man ikke kan genstarte en 

opgave, der er meldt færdig – hvilket 
er upraktisk. 

Oskar/10I mener, at det forholder sig 

sådan, at når driften tager opgaven, 
så bliver den færdigmeldt i systemet. 

Maiken/blokrådssekretær mener, at 

kunne huske, at opgaver bliver fær-
digmeldt, hvis de sendes til eksterne 
håndværkere, da de i så fald er meldt 

færdig fra driftens side. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at drif-
ten opfrisker denne viden ved kom-

mende blokrådsmøde. 

Ernst/73E spørger henvendt til Mai-
ken, hvem der modtager de mails, 
man sender. 

Maiken/Blokrådssekretær svarer, at 
det afhænger af, hvem han sender 
dem til – er det til Ejendomskontoret 

eller Blokrådssekretariatet? 

Ernst/73 E svarer, at han sender dem 
til Ejendomskontoret. Man har en 

forventning om, at man får et svar, 
når man får at vide, at de er modta-
get. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at kom-

mentarerne bliver taget med til drif-
ten. Han takker for et godt møde og 
ønsker forsamlingen en god sommer. 
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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. 35) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18
00

 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Lis 80E  16 
Oskar 10I  C 
Navn? 999X?  25 
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 24 01.09.21 – 28.02.23 
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, turen ellers går videre til næste 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 

Børnehuset Bambi (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

 



  

33 

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) 

Q-Park – døgnåben Telefon: 7025 7213 
Mail:   sc@q-park.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 og fejlmelding 599,- kr. 
Nedgradering af pakker 199,- kr. 
Flytning og opgradering til  
mellem- eller fuldpakke gratis 

Grundpakke:  162,15 kr./md 
Mellempakke:  352,11 kr./md 
Fuldpakke:  466,69 kr./md 

Tillæg til grundpakke (BS = bestem selv): 
10 ekstrakanaler (BS 10) 180 kr. 
20 ekstrakanaler (BS 20) 230 kr. 
36 ekstrakanaler (BS 36) 280 kr. 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

YouSee TV & Film: 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« 540 OG 541 

MP 540 husstandsomdeles 25.08.20 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

10.09.20 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 541, der udkommer 24.09.20. 
 Overholdes afleveringsfristen ikke, kan 
Bladudvalget 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 afleve-
ringsfristen få en senere frist for aflevering af 
renskrevet indlæg på e-mail eller usb-stick. 
 Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- 
og forfatterangivelse. 
 Originale tegninger må kun bruges af an-
dre efter indhentning af tilladelse. 
 Ansvarshavende: Berit, 38 2.S 
 Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet 

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 

Farum Midtpunkts officielle hjemmeside. 
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

 

KALENDER FOR SEPTEMBER 2020 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BR-møde 19:00 SC 

2. BUU 19:30 SC 

3.    

4.    

5.    

6.    

7. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

8. BOU 19:00 SC 

9. MFU 199:00 SC 

10. 
Frist for MP 541 

BU 

18:00 

18:00 – 19:00 

SC 

SC 

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

22.    

23.    

24. MP 541 husstandsomdeles 

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    
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