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 b. Anmodning om opstilling af  
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Glade beboere flytter ind i Kajerødhuse 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

I november sidste år tog Furesø Bo-
ligselskab første spadestik til deres 
nye afdeling, Kajerødhuse i Allerød. 

Knap 9 måneder efter – nærmere be-
stemt onsdag d. 12. august 2020 – 
var der Store Indflytningsdag for en 
gruppe glade og forventningsfulde 

beboere. 

Kort tid før indflytning blev der holdt 
velkomstmøde for de kommende be-
boere, som alle var spændte på at 

kunne indtage de splinternye boliger. 
Ved mødet gik snakken, og grobun-
den for et godt naboskab blev lagt. 

Kajerødhuse har 25 almenboliger. 23 

af boligerne er familieboliger i to-eta-
gers rækkehuse, og 2 af boligerne er 
mindre lejligheder på 2 rum.  

 

 
25 

flotte 
boliger 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
KONTROLLERET ÅBNING 

KAB har nu åbnet op for, at der kan laves lokale aftaler omkring personlig bebo-
erservice på de enkelte ejendomskontorer. Vi skal selvfølgelig sørge for, at alle 

retningslinjer fra sundhedsmyndigheder fortsat overholdes.  

Sekretariatets åbningstider er koordineret med Ejendomskontoret, idet kontoret 
altid skal bemandes af minimum to medarbejdere. 

Åbningstiderne fremgår nedenfor: 

Åbningstider fra d. 1. oktober 2020 – 31. januar 2021 

Personlig betjening 

Mandag kl. 9 – 12 (efter aftale) 

Telefontid 

Tirsdag og torsdag kl. 12.30 – 13.30 

Der kan stadig laves en personlig aftale  
udenfor den skiltede åbningstid,  

men i arbejdstiden. 

 

INDLEVERING AF KANDIDATUR TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN 

Hvis du ønsker at stille op til Furesø Boligselskabs bestyrelse, skal du indlevere 
dit kandidatur til Bladudvalget (bladudvalg@farum-midtpunkt.dk) eller til 

Blokrådssekretariatet (blokraad@farum-midtpunkt.dk) senest 

mandag d. 12. oktober kl.18 (deadline til MP 542) 

Du kan læse mere om, hvad en post som bestyrelsesmedlem indebærer, i artiklen 
på side 12. 

Der er to medlemmer (Thomas og Hans) på valg, og valget afholdes på blokråds-
mødet i november. 

BUDGETMØDE I JANUAR – FØRSTE UDKALD 

Der afholdes budgetmøde om driftsbudgettet 2021 – 2022 i starten af januar. Da-

toen for mødet er endnu ikke sat, men mødet afholdes som sædvanligt i første 
halvdel af januar. Budgetmødet er for alle beboere i Farum Midtpunkt. 

Nærmere info i næste nummer af »Midtpunktet«. 

Såfremt sundhedsmyndighederne og deraf KAB ændrer deres anbefalinger,  
så det ikke bliver muligt at åbne, vil telefontiden være udvidet til: 

kl. 9 - 14 (alle hverdage). 
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NYT MEDLEM TIL FORRETNINGSUDVALGET 

Hverken Blok 26 eller Blok 25 kan stille med et medlem til Blokrådets Forret-
ningsudvalg. Blok 24 er blevet adviseret om, at det er deres tur til at stille med et 

medlem. Hvis de heller ikke kan stille med et medlem, går turen videre til Blok 
23. Funktionsperioden er fra 1. september 2020 indtil ultimo februar 2022. 

BUDGETØNSKER FRA UDVALG – SIDSTE UDKALD! 

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 afsæt-
tes til. Deadline for indlevering af budgetønsker er  

mandag d. 12. oktober 2020 kl. 18.  

Huslejekonsekvenser indføres i sagerne. 

HÆVEKORT OG NØGLEKORT TILKNYTTET BLOKKENES KONTI 

Det er vigtigt, at de enkelte blokke husker at infor-
mere Blokrådssekretariatet og Anne Brønnum/ 

KAB, når der vælges ny kasserer. 
 Kasserere må ikke benytte aflagte hævekort og 
nøglekort fra tidligere kasserere. Kortene er person-
lige, og derfor skal man have oprettet et i eget navn. 

Gamle kort skal bortskaffes, når der skiftes kasse-
rer. 

EFTERÅRSFERIE I BLOKRÅDSSEKRETARIATET 

Blokrådssekretariatet holder lukket fra tirsdag d. 13. oktober til og med fredag d. 

16. oktober. 

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 

KAB har nu åbnet op for, at der kan laves lokale aftaler omkring personlig bebo-

erservice på de enkelte ejendomskontorer. Vi skal selvfølgelig sørge for, at alle 
retningslinjer fra sundhedsmyndighederne fortsat overholdes. Åbningstiderne 
fremgår nedenfor: 

Åbningstider fra d. 1. oktober 2020 – 31. januar 2021 

Personlig beboerservice 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8:00 – 9:00 

Telefontid 

Alle hverdag kl. 10:00 – 11:00 og kl. 12.30 – 13.30 

Der kan stadig laves en personlig aftale  

udenfor den skiltede åbningstid,  
men i arbejdstiden. 

Hvis du mangler eksempelvis træbeskyttelse, vaskekort, nøglebrikker, små vvs-
materialer, hundeposer, affaldsposer mm., så kontakt os via app, mail eller tele-

fon, så vil vi sørge for, at det bliver leveret til din adresse. 

Udvidet åbning over jul og nytår 

Over julen og nytåret holdes der ekstraordinært åbent for personlig betjening: 

Onsdag d. 23. december kl. 8:00 – 9:00 

Onsdag d. 30. december kl. 8:00 – 9:00 

 

NYE ANBEFALINGER – MUNDBIND 

Både håndværkere og ansatte anbefales at bære mundbind, når de udfører opga-

ver i lejlighederne. Husk at holde afstand, så vi hjælpes ad med at passe på os 
selv og hinanden. 

UDVENDIG ELEVATOR I BLOK C 

Den udvendige elevator i Blok C skal udskiftes. I skrivende stund er vi tæt på en 
tilbudsfase. Udskiftningen af elevatoren vil tage cirka 2 måneder.  

Det undersøges, om den nye elevator kan etableres i det tomme elevatortårn ved 

siden af den nuværende elevator. Hvis dette er muligt, vil det betyde, at den gam-
le elevator kan benyttes, mens den nye etableres, og så vil man undgå 2 måne-
der, hvor elevatoren er ude drift.  

Såfremt sundhedsmyndighederne og deraf KAB ændrer deres anbefalinger,  
så det ikke bliver muligt at åbne, vil telefontiden være udvidet til: 

kl. 09.30 til 11.30 og 12.30 til 14.00 (alle hverdage). 
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I AUGUST 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i august: 

Forbrug  618 MWh 

Budget  603 MWh 
Merforbrug   15 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo august: 

Forbrug januar-august 13.413 MWh 

Budget januar-august 14.887 MWh 
Besparelse 1.474 MWh 

 
En hedebølge midt i måneden var 

medvirkende til, at middeltemperatu-
ren endte 1,6 °C over normalen, som 
er 17,1 °C (DMI). 

Alligevel fik vi et lille merforbrug på 
2,5 % over budgettet, hvilket sand-
synligvis kan tilskrives forbruget af 
varmt vand. 

Den samlede besparelse for året ligger 

indtil videre på pæne 9,9 %. Nu står 
vi på tærsklen af fyringssæsonen … 
og det bliver spændende at se, hvor-

dan resultatet udvikler sig.  

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

M
 W

 h
 

Forbrug 2020 

Forventet Aktuelt 2019 

Akkumuleret økonomi  
pr. 31. august 2020: 
Fjernvarmeudgift: 7.880.561 kr. 
Opkrævet aconto: 9.207.027 kr. 
Overskud: 1.326.466 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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 DEBATSAG 4.e Overførsel af midler 

Af Blokrådets Forretningsudvalg 

Der har på flere blokrådsmøder og 

budgetmøder været talt om, at der 
bør skabes en gennemsigtighed i for-
hold til, når udvalg får overført 

ubrugte midler fra det ene budgetår 
til det kommende budgetår. Ved BR-
mødet i juli 2020 udspillede der sig 
ligeledes en debat om emnet – dette 

på baggrund af BR-sag 539.b: ”Over-
førsel af midler fra budget 2019/20 til 
budget 2020/21” samt ændringsfor-

slag til sagen. 

Formålet med debatten er at finde 
frem til en procedure, så der skabes 
gennemsigtighed over for beboere og 

beboerdemokrati i forhold til, når ud-
valg ønsker midler overført fra et 
budgetår til et andet.  

Generelt om overførsel af midler 

Når penge er afsat i et budget, er de 
afsat til et specifikt projekt eller spe-
cifikke ydelser, og pengene kan uan-

set overførsel ikke bruges på andet 
end det, de oprindeligt var afsat til. 

I udgangspunktet overfører man ikke 
midler fra det ene budgetår til det 

andet. Men hvis der er tale om igang-

værende sager, som man er blevet 

forhindret i at gennemføre grundet 
eksempelvis vejrforhold, konkursram-
te entreprenører, eller en anden god 

grund, så kan man overføre pengene. 

Nuværende procedure 

Igennem mange år har overførsel af 
midler ikke været formidlet i blokrå-

det, men blot været et internt anlig-
gende i det specifikke udvalg. Dette er 
ikke en procedure, der er blevet be-

sluttet, men snarere en der er opstå-
et, og som der ikke har været taget 
stilling til i Blokrådet. 

Debat om fremadrettet procedure 

Ved BR-møde 539 debatterede 
blokrådet emnet med udgangspunkt i 
sidste del af afstemningstemaet i det 
fremlagte ændringsforslag, lydende: 

”Blokrådet beslutter, at udvalg frem-
over skal forelægge lignende transak-
tioner for Blokrådet til godkendelse, 

idet man dog anerkender de udvalg, 
som indtil nu har benyttet sig af den 
gængse praksis.” 

Problematisering af forslaget 

Med den valgte ordlyd i ændringsfor-
slaget lægges der op til, at sager skal 
godkendes to gange – første gang, når 
pengene afsættes i budgettet og an-

den gang, når pengene skal overføres 
til det efterfølgende budgetår. 

Problemet ligger med andre ord i, at 

når man formulerer, at Blokrådet 
skal godkende en overførsel, så ligger 
der indirekte i formuleringen, at 
Blokrådet også har mulighed for ikke 

at godkende det. 

Foto: Berit, 38 2.S – 11.09.2020 – Mærkelig 
sensommer … blomster og frugter samtidig 
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Løsningsforslag 

1. Afstemningstemaet får ordlyden 
”tage til efterretning”. Der kan kun 

rejses sager, som opfylder de gene-
relle krav for, at man kan overføre 
midler – dette skal være afklaret 

med driftsledelsen, inden sagen 
rejses. 

2. Beslutningen om overførsel af mid-
ler forbliver i det enkelte udvalg, 

som efter aftale med driften får 
dette iværksat. Beboere og beboer-

demokrati orienteres om dette via 
Midtpunktet, idet der laves en ta-
bel under ”Nyt fra BR-FU og andre 

udvalg”, som bringes hver måned, 
og som opdateres med de overførs-
ler, som udvalg har aftalt med drif-

ten. Her er det udvalgenes opgave, 
at melde det aftalte overførte beløb 
ind til Sekretariat og Bladudvalg, 
så det kan blive bragt i Midtpunk-

tet. 
  

 

Efterårsstemning i Farum Midtpunkt 
Af Berit/BU – Fotos: Hans, 38 2.R 

I dette nummer af »Midtpunktet« er der lige plads til tre af Hans’ dejlige fotografier 
af efteråret i Farum Midtpunkt. 

Selv om Bladudvalget bruger mange af Hans’ fotos – dels til bladomslag, dels inde 

i bladet – vil vi altid gerne have nye fotos fra Farum Midtpunkt. Så har du et foto, 
som du gerne vil dele med »Midtpunktet«s læsere, så send det til Bladudvalgets 
mailadresse: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk. 
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Hvad laver organisationsbestyrelsen? 
Af Bladudvalget 

Denne artikel blev oprindelig bragt i »Midtpunktet« 497, 
oktober 2016, skrevet af Gerd Karlsen, daværende for-
mand for Furesø Boligselskab. Bladudvalget har i nødven-

digt omfang opdateret til forholdene i dag. 

Bestyrelsen mødes ca. 8 gange årligt. 

Arbejdsopgaverne er at holde snor i 
de enkelte afdelinger – sørge for, at de 

følger loven, har styr på økonomien 
etc. 

Medlemmer af bestyrelsen arbejder 

også i forskellige udvalg nedsat af be-
styrelsen selv eller af forvaltnings-
gruppen i KAB. 

Organisationsbestyrelsen beslutter 

renoveringer og nybyggerier og støtter 
afdelingsbestyrelserne undervejs. 

Desuden indebærer posten som be-
styrelsesmedlem diverse møder med 

myndigheder, KAB-chefer, andre bo-
ligselskaber mm. 

Der er meget ofte tungt læsestof. 

Det forventes, at man uddanner sig 
undervejs. 

I egen afdeling forventes man at del-
tage i afdelingsmøder/blokrådsmøder 
og diverse udvalg. 

TID: i gennemsnit ca. 20 timer ugent-
lig. Når der er større byggesager og 
lignende, bruges der mere tid. 

NB! 

Medlemmer af organisationsbestyrel-
sen arbejder for hele selskabet – ikke 
kun for sin egen private bolig/blok/ 

afdeling.  

 

Repræsentantskab 

Furesø Boligselskab 
(FURBO) 

Sportsvænget  

Nordvænget 1 

Nordvænget 2 

Farum 
Midtpunkt 

Blokrådet 

Skovvang 

Svanepunktet 

Kajerødhuse 

KAB 
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BR-sag 541.a:  

Frigivelse af 45.000 kr. 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

Boligudvalget anmoder om, at der på 

Boligudvalgets Budget 2020/2021 fri-
gives 45.000 kr. til udarbejdelse/fær-
diggørelse af tegninger, materialelister 
og vejledninger til kattehegn. 

Kattehegnet forelægges Blokrådet. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. 

Afstemningstema: 
Der frigives på Boligudvalgets budget 

2020/2021 45.000 kr. til udarbejdel-
se/færdiggørelse af tegninger, materi-
alelister og vejledninger til kattehegn. 

 

BR-sag 541.b: Anmodning  
om opstilling af cykelstativer  

på Furesø Boligselskabs grund 

Forslagsstiller: Blokrådets Forret-
ningsudvalg p.v.a. Furesø Kommune 

Furesø Kommune har rettet henven-

delse til Blokrådet, idet de ønsker at 

opsætte 15 – 20 overdækkede cykel-

parkeringsstativer på Furesø Bolig-
selskabs grund – nærmere bestemt 
ved busstoppestedet på Frederiks-

borgvej uden for Farum Midtpunkt. 

Da der ikke er plads i vejarealet, an-
moder kommunen om, at cykelpar-

keringen opsættes på Furesø Bolig-
selskabs grund. De oplyser, at bus-
stoppestedet er et af de mest benyttede 

stop i kommunen, og at det betjenes af 
flere buslinjer. 

Blokrådets Forretningsudvalg  

har bedt om uddybning af 
anmodningen 

For at kunne belyse sagen bedst muligt 

i Blokrådet har Blokrådets Forretnings-
udvalg (BR-FU) rejst følgende spørgs-
mål til kommunen med henblik på at 

få behovet og ønsket uddybet. 

BR-FU har spurgt til følgende: 
1. Eksisterer der et dokumenteret be-

hov for, at placeringen af cykelsta-
tiverne netop skal være ved dette 

stoppested? 
2. Hvem er brugerne af stoppestedet?  

– Hvis det primært er beboere fra 
Farum Midtpunkt, må de nødven-
digvis trækkes ud af statistikken i 

denne sammenhæng, da beboerne i 
Farum Midtpunkt jo ikke vil have 
behov for cykelparkering. 

3. Hvem er målgruppen – hvem er det, 
kommunen ønsker skal gøre brug af 

cykelparkeringen ved stoppestedet?  

Kommunen har svaret følgende på BR-
FUs spørgsmål: 

1. Kommunen svarer, at stoppesteder-
ne ved Farum Midtpunkt er nogle 
af de mest benyttede i kommunen. 

Forslaget skal dog ses som et tiltag 
i form af at få flere til at cykle til 
bussen. Kommunen kan ikke sige 
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noget om det reelle behov for cy-

kelparkeringen. 
2. Kommunen ligger ikke inde med da-

ta på, hvor brugerne af stoppestedet 

hhv. starter og slutter deres rejse. 
De svarer dog, at mange af de pas-

sagerer, der i dag benytter stoppe-
stederne, sandsynligvis er beboere i 
Farum Midtpunkt. Deres ønske er, 

at cykelparkeringen kan få de an-
satte i Farum Erhverspark til at 
tage bussen og cykle videre til ar-

bejdspladsen. 

BR-FUs konkluderende 
bemærkninger 

På baggrund af vores korrespondance 
med kommunen – og heraf oven-
stående svar på de rejste spørgsmål – 

mener vi ikke, at kommunen doku-

menterer hverken et eksisterende 

behov eller initiativer, der skulle 
skabe et fremtidigt behov for brug af 
cykelparkeringen ved Frederiksborg-

vej. 

På denne baggrund bakker Forret-
ningsudvalget ikke op om forslaget. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager at imødekomme 
Furesø Kommunens anmodning om 
opstilling af 15 -20 overdækkede 

cykelstativer som ovenfor beskrevet/ 
illustreret på Furesø Boligselskabs 
grund. 

 

Den røde markering på billedet 
illustrerer, hvor cykelparkeringen 
ønskes placeret. 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 540 1. SEPTEMBER 2020 
 

1. Godkendelse af dirigent (Lis/BR-FU & Hen-
rik/428D) 

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

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

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. BOU – Overførsel af midler til budget 2020/21 (18/2/0) 
b. FAU – Overførsel af midler til budget 2020/21 (20/0/0) 
c. STRU – Overførsel af midler til budget 2020/21 (17/2/1) 

d. Anvendelse af den tidligere varmestue (ÆF: 19/1/0, 
10/0/0) 

e. Kommissorium for Bolignetudvalget (Udsat: 17/0/3) 

f. Aftalevilkår og Netikette (Udsat: 19/0/1) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Leif 216B 

 Else Marie 202B 
 Tove 221B 
11 Allan 28F 

 Grace 29F 
12 Hans 38 2.R 

og 13 Morten 38 2.S 
15 Ernst 73E 
16 Erik 80F 

 Lis 80F 

Blok Navn Adresse 
21 Helene 111F 

22 Laila 120 E1 
 Niels 116A 
31 Kathe 230A 

34 Camilla 268F 
36 Asger 296A 

 Nikita 290 E1 
41 Neel 408D 
 Rie 408F 

43 Henrik 428D 

Gæster: Ingen 

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Lis/BR-FU & Henrik/428D godken-
des som dirigenter. 

Oskar/FU byder velkommen og in-
formerer om, at der foreslås hele to 

dirigenter. Lis/BR-FU lægger ud, og 
Henrik/428D tager over, når han 

kommer – han kan først være fremme 

ved 20-tiden. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 
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3. Godkendelse af  
referat fra juli 2020 

Referatet godkendes uden bemærk-

ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 

4.b Ejendomskontoret 

Projekt med Region  
Hovedstadens Akutberedskab 

Palle/EJK oplyser, at Farum Midt-
punkt har valgt at indgå i et 5-årigt 
projekt, der handler om at redde liv. 

Projektet hedder CARAMBA (Cardiac 
Arrest in Residential Areas with Mo-
bile first Responder Activation). Det 
drives af en forskningsgruppe, og det 

henvender sig til en håndfuld bolig-
områder. Formålet er at undersøge, 
om man kan redde flere liv ved at ud-
danne hjerteløbere samt opsætte 

hjertestartere, så de befinder sig 
maksimalt 100 meter væk fra hver 
bolig.  Projektet står for opsætning, 

vedligeholdelse, drift (herunder 
strøm) samt eventuel reetablering. 
Hvis Farum Midtpunkt ønsker at be-
holde hjertestarterne efter projektets 

afslutning, overgår de udgifter, der er 
forbundet hermed, til afdelingen – det 
kan man tage stilling til, når man 

kender mere til effekten af projektet. 
Der vil i nærmeste fremtid blive af-
holdt et indledende møde. Palle sy-
nes, det er et spændende projekt, og 

han synes, det er en god signalværdi, 
Farum Midtpunkt sender ved at ind-
gå i dette. 

Berit/38 2.S spørger, om de nuvæ-

rende hjertestartere også vil indgå i 
projektet? 

Palle/EJK svarer, at nuværende hjer-

testartere er leaset af Furesø Boligsel-
skab. Det er endnu uvist, om de bli-
ver en del af projektet, men dette 

samt andre forhold vil blive afklaret 
ved et kommende møde mellem pro-
jektejer, drift og sekretariat. 

Maiken/290F spørger, om hjerteløbe-
re vil blive udstyret med en nøglebrik, 
så de har adgang til alle blokke? 

Palle/EJK svarer, at det vil de. 

Pilotprojekt om kildesortering 

Palle/EJK giver en status på pilotpro-

jektet, som kører i Blok 14, 15 og 16.  
 De nye affalds-øer blev taget i brug 
den 29.06.20. Tilbagemeldingen fra 

Vestforbrændingen er, at sorteringen 
går godt. Palle nævner, at der har væ-
ret nogle udfordringer i forhold til 
lugtgener, støj fra låg samt forkert 

fald på asfalt. Det forkerte fald på as-
falten, kombineret med meget væske/ 
perkolat, ved tømning gjorde, at væ-
sken samlede sig i en sø på asfalten 

foran containeren (mellem blok 15 og 
16). Der er blevet kigget på disse for-
hold, og de bliver udbedret. 

 Palle viser et diagram over den før-
ste måneds sorterede affald (se side 
17). Tallene skal bruges til sammen-
ligning ved fremadrettede tømninger, 

så vi kan se, hvordan mængden af 
restaffald ændrer sig. Denne skulle 
gerne blive mindre i takt med, at I 
bliver bedre og bedre til at sortere. 

Tallene er taget fra første tømning, og 
de skal tages med et vist forbehold, 
da de ikke er korrigeret for ferietid, 

tømmefrekvens m.v. Vestforbrændin-
gen har lovet også at levere data for 
småt pap, så diagrammet bliver sup-
pleret med en ekstra søjle fremover. 

 Palle fortæller, at der også er blevet 
udarbejdet et status-/oplysningsbrev 
til beboerne med forskellig nyttig in-
formation omhandlende, hvordan sor-

teringen går, hvilke udfordringer vi 
har, hvor de kan bestille flere grønne 
poser til madaffald, at de skal huske 

at slå knude på posen og sidst men 
ikke mindst, så er beboerne informe-
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ret om, at vi meget gerne hører fra 
dem om deres erfaringer med affalds-
sorteringen. 

 Palle oplyser, at pilotprojektet kører 
til udgangen af november.  

Ernst/73E oplyser, at både papir- og 

glasfraktionen ikke er blevet tømt – 
de er meget fyldte. 

Palle/EJK takker for informationen – 
han går videre med det.  

Neel/Blok 41 spørger, om udrulnin-
gen af projektet vil foregå umiddel-

bart efter afslutningen af pilotprojek-
tet? 

Palle/EJK svarer Neel, at han ikke 

har et klart svar på dette. Han fortæl-
ler dog, at man efter pilotprojektets 
afslutning vil begynde at arbejde 

med, hvordan det skal tage sig ud i 
resten af Farum Midtpunkt. Ifølge re-
geringens udmeldinger skal alle af-
faldssortere i 2021, men det tvivler 

Palle på, at vi når. Der vil opstå nogle 
udfordringer i forbindelse med udrul-
ningen, da områderne ikke er helt 

ens – eksempelvis er der miljøstien, 
der skal tages hensyn til ved place-
ring af affaldscontainerne. 

Lis/Blok 16 spørger, om de stopper 
affaldssorteringen, når pilotprojektet 

stopper? 

Palle/EJK svarer, at de 3 blokke fort-
sat vil skulle sortere. Når han siger, 
at pilotprojektet stopper, så er det 

fordi, at firmaet Operate, som vi en-
trerer med, er færdige med deres del 
af arbejdet i slutningen af november. 

Operate overdrager deres erfaringer 
til os og giver os indsigt i, hvilke vir-
kemidler, vi skal bruge, for at få en så 
brugervenlig løsning som muligt. 

Neel/Blok 41 er nysgerrig på at høre, 
hvordan man har løst affaldssorterin-
gen i boligerne? 

Palle/EJK svarer, at man i pilotpro-
jektet har besluttet at benytte Furesø 
kommunes løsning, som uddeles til 

borgere i forbindelse med affaldssor-
tering. Hvordan beboerne gør brug af 
den udleverede løsning er højst sand-
synlig meget individuel. Palle nævner, 

at TMU (Teknik- og Miljøudvalget) har 
talt om at inddrage Boligudvalget, når 
der evt. skal tales alternative løsnin-
ger i forhold til sortering i boligerne. 

 I det kommende nummer af KAB-
Indblik bliver der fortalt en historie 
om projektet. 
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Maiken/kommunikationsmedarbejder 
supplerer, at netop én af de ting, som 
Operate også skal give os viden om, 

er feedback fra beboere i forhold til, 
om de bruger den udleverede start-
pakke fra kommunen, og i så fald 

hvordan den virker, eller om de gør 
brug af helt andre løsninger i deres 
respektive køkkener. Det vil være no-
get af det, som der skal evaluere på. 

(Ref. bemærk.: Startpakken indeholder 
en grøn spand til madaffald, en sorte-
ringspose til de tørre fraktioner, en 
sorteringsguide, en inspirationsfolder, 

poser til madaffald og et velkomst-
brev). 

Lis/80F fortæller, at hun er blevet in-

terviewet af Operate, og hun kan be-
kræfte, at det er noget af det, de 
spørger ind til. Lis har et nyt køkken, 
så det er indrettet anderledes end 

andre køkkener i Farum Midtpunkt, 
og derfor har hun og hendes mand 
også indrettet sig efter det. Den grøn-

ne spand fungerer ikke for dem. 

Neel/Blok 41 er mest interesseret i, 
hvordan man får det til at virke i 

praksis med fire spande eller mere i 
køkkenskabet. 

Maiken/kommunikationsmedarbejder 
tilføjer, at den udleverede løsning fra 

kommunen er meget fleksibel. Tan-
ken er, at man skal bruge sin eksiste-
rende affaldsspand til restaffald, så 
der har man allerede én fraktion. 

Kommunen udleverer en spand til 
madaffald og en pose, der kan foldes 
sammen eller placeres, hvor man end 

måtte finde det hensigtsmæssigt, til 
de øvrige fraktioner. Hvis man gør 
brug af kommunens løsning, er det 
eneste man skal have plads til i sit 

køkkenskab den lille grønne spand til 
madaffald. Der lægges altså ikke op 
til en løsning, hvor man skal kunne 
have fire eller fem spande i et skab. 

 Maiken fortæller yderligere, at hun 
og Palle – inden pilotprojektet gik i 
gang – var ude i forskellige typer boli-

ger og måle op i køkkenskabene. Her 
blev det tydeligt, at køkkenerne og 
pladsen i skabene afviger væsentligt 

fra hinanden, så det der vil fungere i 
en bolig, vil ikke kunne fungere i en 
anden. 

Berit/38 2.S siger, at køkkenerne i 

Farum Midtpunkt med tiden er blevet 
meget forskellige. Derudover er folk 
og deres vaner også meget forskellige. 

Berit tror, at det vil blive individuelle 
løsninger – altså det der passer den 
enkelte beboer. Hun ville ikke selv 
have plads til 4 spande under sin 

køkkenvask … hvor skule alle de an-
dre ting, der står der, så være? 
 Berit tror, at man kan bruge erfa-
ringerne fra Blok 14, 15 og 16 til at 

blive klogere på, hvor forskellige løs-
ninger, der er valgt i den enkelte bo-
lig. Dette kan danne baggrund for in-

spiration til de øvrige beboere. 

Else Marie/202B siger, at hun fint 

har plads til 3 spande i sit køkken-
skab – måske hænger det sammen 
med, at hun ikke har en opvaskema-
skine. 

Morten/TMU (Teknik- og Miljøudval-
get) oplyser, at holdningen i TMU er, 

at man ikke vil kunne nå frem til at 
lave en standardløsning. De tror sna-
rere, at der vil blive tale om et inspi-
rationskatalog til mulige løsninger. 

Det er i forbindelse hermed, at Bolig-
udvalget skal inddrages. 

Niels/116A opfordrer TMU til at få 

input fra alle boliger, også dem der 
ikke er med i pilotprojektet, for der er 

jo mange, der sorterer allerede, men 
bare afleverer affaldet på genbrugs-
stationen. 

Palle/EJK siger, at det er vigtigt, at vi 

finder de bedst mulige løsninger, for 
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vi kommer ikke uden om affaldssorte-
ring – det er et krav fra både regering 
og kommune. 

 Der er flere forhold, vi er opmærk-
somme på i forhold til udfordringer, 
og det er her, Operate skal hjælpe os. 

Foruden indretningen i boligen er der 
også en udfordring ved brugerrejsen 
fra køkken til affaldsø – hvordan får 
vi beboerne til at gå hele vejen til con-

tainerne og komme affaldet i de rigti-
ge containere. Operate skal hjælpe os 
med, hvilke virkemidler vi kan gøre 
brug af for at gøre både sorteringen i 

køkkenet, brugerrejsen og sortering 
ved affaldsøerne så nem som overho-
vedet mulig. 

Ernst/73E har observeret, hvordan 
affaldscontainerne benyttes. Han 

vurderer, at cirka 25 % af beboerne 
kommer med store affaldsposer/-
sække og ser opgivende ud, hvorefter 
de går til Blok 13 og skiller sig af med 

det i den gamle container. 

Morten/38 2.S spørger Palle, om man 

kan sige noget om, hvorvidt sorterin-
gen har bidraget til mindre svineri 
ved containerne? 

Palle/EJK siger, at det kan han ikke 

umiddelbart svare på, men han kan 
måske finde ud af det. 

 Palle oplyser dog, at mængden af 
affald uden for containerne har været 
voldsom både i løbet af sommeren og 

inden sommeren. Det er dog en an-
den problemstilling end affaldssorte-
ringen – det kommer der mere infor-
mation om på et senere tidspunkt. 

Lis/80F siger, at ifølge hendes obser-
vationer, har beboerne været gode til 

at benytte affaldscontainerne. Hun 
synes, der er blevet mindre affald ved 
containerne på vendepladsen. Hun 
oplyser, at det ikke kun er beboerne i 

Farum Midtpunkt, der bruger contai-
nerne – der kommer også firmaer 
udefra. 

Camilla/268F spørger, om man har 
gjort sig overvejelser om også at kom-

munikere på et andet sprog end 
dansk? 

Palle/EJK forklarer, at 3 af ejendom-
mens ansatte har været ambassadø-

rer. De har bl.a. omdelt kommunens 
startpakker til samtlige beboere i de 
tre blokke. I forbindelse med omde-

ling af startpakker blev der også om-
delt en sorteringsguide – denne var 
tilgængelig på 5 sprog udover dansk. 

Camilla/268F takker for informatio-

nen – hun synes, det lyder godt. 

Åbningstider ejendomskontor 

Palle/EJK orienterer om, at Ejen-

domskontor og Sekretariat har påbe-
gyndt planlægning af åbning for per-
sonlig betjening. KAB lægger op til, at 

man laver en kontrolleret åbning, 
hvilket betyder, at åbningen kommer 
til at ske i flere tempi. Drift og Sekre-
tariat vil i løbet af ugen kigge på en 

plan for, hvordan genåbningens før-
ste fase kan ske. Vi har rådført os 
med arbejdsmiljørepræsentanten i 
KAB, og der er en række forholdsreg-

ler, der skal tages, så åbningstiden vil 
ligge i dagtimerne. 
 Det vil fortsat være muligt at bestil-

le tid både i Sekretariat og på Ejen-
domskontor, og telefontiden vil også 
være udvidet. Derudover udfører vi 
også service i form af levering af hun-

deposer, madaffaldsposer mv. til dø-
ren. 

Berit/38 2.S spørger, hvordan Palle 

vurderer, at det er gået i forhold til, at 
der har været forholdsvist lukket? 
Hvordan har beboerne reageret? 

Palle/EJK svarer, at der kun har væ-

ret meget få klager. Erfaringen viser, 
at mailen bliver brugt flittigt. Det kan 
nogle gange tage lidt længere tid at 

give beboerservice via mail, da der 
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kan være mange ting, der skal under-
søges, men erfaringen viser, at det 
fungerer godt. 

Maiken/290F siger, at hun er flyttet 
til Farum Midtpunkt under coronaen. 
Hun har ikke oplevet problemer med 

Ejendomskontoret, men håndværker-
ne tilknyttet Ejendomkontoret har 
været dårlige til at reagere på hen-
vendelser – Maiken skulle sende 5 

rykkere, før hun fik fat i dem. 

Palle/EJK svarer Maiken, at han er 
ked af at høre dette. Normalt plejer de 

at være hurtige til at svare beboerne. 
Palle vil gerne undersøge sagen. 

Ernst/73E fortæller, at han ved sidste 

møde spurgte til en evaluering af for-
løbet under coronaen. Han synes, der 
er mange ting, der kan gøres bedre – 
herunder rengøringen. Blev der gjort 

alt det, der blev skrevet, at der blev 
gjort? Samme dag som Danmark luk-
kede ned, overgik man til sommer-

rengøring i Farum Midtpunkt – altså 
rengøring hver anden uge frem for 
hver uge. Alle andre steder ansatte 
man flere folk til at udføre rengøring. 

Ernst mener, at der bør samles op på 
dette i en evaluering. 

Palle/EJK svarer, at han er bekendt 

med, at Ernsts ønske er ført til referat 
ved sidste blokrådsmøde. 
 Palle forklarer, at det, der blev 
meldt ud, var, at rengøring af gulve 

og trapperepos ville overgå til som-
merturnus. I Birkhøjterrasserne er 
der indlagt en sommer- og vinterfre-
kvens for vask af gulve og trap-

pereposer, og den er lagt over i resten 
af Farum Midtpunkt i forbindelse 
med, at gangstrøgene er blevet reno-

veret. Gulve er ikke, hvad Palle be-
tragter som den værste smittekilde i 
forhold til Covid-19. De ressourcer, 
der ikke blev brugt på at vaske gulvet 

en gang ugentligt, blev i stedet brugt 

på at tørre berøringsoverflader af – 
herunder postkasser, dørhåndtag mv. 
Opgaverne ligger i systemet, og med-

arbejderne kvitterer for, at det er ble-
vet udført. 
 Det er ikke muligt blot at ansætte 

flere grundet Covid-19. Enten kan 
man benytte sig af internt ansatte, 
eller man kan hyre et firma til at ud-
føre opgaverne. Palle vurderede, at 

der kunne spares nogle penge ved, at 
man brugte nogle af de interne res-
sourcer, som gik fri grundet Covid-
19, til at udføre rengøringsopgaver, og 

derfor blev der prioriteret sådan. 

Helene/111F siger, at hun har sendt 
mails til Ejendomskontoret 2 gange, 

som hun ikke har fået svar på. De 
omhandlede masser af glasskår un-
der Blok 21. Et par dage efter, hun 
havde meldt det til Ejendomskonto-

ret, var glasskårene blevet blæst ind i 
de omkringliggende garagebure. Hun 
har endnu ikke fået svar på sine hen-

vendelser. 

Palle/EJK svarer Helene, at han tjek-
ker op på sagen. 

Allan/28F kommenterer, at han sy-
nes, at der har været effektiv og hur-
tig betjening fra Ejendomskontoret – 
hurtigere end normalt. KAB har også 

haft hurtige svartider – Allan har op-
levet at få svar i løbet af en weekend. 
 I hans blok har de dog et problem 

med en vandskade – formentlig følge-
skader af renoveringen af gangstrø-
get. Der har sivet vand fra vandrør i 
gangarealet. De har henvendt sig til 

SSG, som har meldt, at de ikke ryk-
ker ud til den slags. De har også fejl-
meldt det via app og telefon, men der 
fik de ikke svar før efter 4-5 dage. Det 

har betydet, at der er løbet rust ned 
ad de nymalede vægge. I blokken 
kunne de godt tænke sig at vide, 

hvad der er af retningslinjer for, 
hvornår SSG skal rykke ud – skal der 



  

 21 

stå en stråle ud af væggen, eller 
hvordan? 

Palle/EJK svarer Allan, at der ligger 

en forholdsordre i forhold til, hvad 
SSG skal rykke ud til, og utætte 
vandrør er en af de ting, som de skal 

rykke ud på. Selv siven kan udvikle 
sig markant over en weekend, så der 
skal de rykke ud og lave en midlerti-
dig reparation, hvorefter der sættes 

en vvs’er på. Palle vil undersøge, hvad 
der er sket i sagen. 

Rie/408F synes app’en fungerer godt. 

Hun har brugt den 2 gange, og begge 
gange er hun dagen efter blevet kon-
taktet af håndværkere, som har mødt 

op med det samme og løst problemet. 
App’en virker – hun opfordrer til, at 
man bruger den i stedet for mail. 
 I forhold til rengøringen husker Rie, 

at der i meddelelsen fra driften også 
blev opfordret til, at man selv i blok-
ken hjalp med afspritning af diverse 
overflader – Rie har kun rosende ord 

om udførslen af rengøringen i deres 
blok. 

Palle/EJK siger, at fordelen ved at 

benytte app’en frem for mailen er, at 
man i app’en kan se sagsforløbet for 
de enkelte sager, man har meldt ind. 

Covid-19 

Palle/EJK fortæller, at der er nye reg-
ler og anbefalinger i forhold til Covid-
19. 

 De lyder, at medarbejdere og hånd-
værkere nu opfordres til at bære 
mundbind, når de arbejder i boligen, 
hvis der er beboere til stede. 

 Desuden er der opsat vådservietter 
på toiletter til brug for aftørring af 
overflader efter toiletbesøg. 

Ny elevator blok C – mod Bytorvet 

Palle/EJK informerer om, at elevato-
ren ved Blok C har været budgetlagt 
til udskiftning pr. 1/7-20, men at 

driften allerede i marts grundet man-
ge fejlmeldinger opstartede indhent-
ning af tilbud i forhold til udskiftning. 

Arbejdet blev sat i bero grundet Co-
vid-19. 
 P.t. er driften i en tilbuds- og afkla-

ringsfase. Overvejelserne har gået på, 
hvorvidt man skulle fortsætte med at 
reparere den gamle elevator, eller om 
man skulle skifte hele elevatoren ud. 

Man er umiddelbart nået frem til, at 
elevatoren udskiftes til en el-drevet 
elevator. Det kræver, at taget på ele-
vatortårnet skal hæves, men det er 

med i projektet, og dette ligger tæt på 
en tilbudsfase. 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. august 2020 

Samlet forbrug for hele Farum Midtpunkt: 

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 
Aug 11.997 m3 15.159 m3 

Jan-Aug 101.796 m3 112.231 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 
Maj 430 m3 474 m3 
Jun 412 m3 452 m3 
Jul 390 m3 422 m3 
Aug 387 m3 489 m3 

Forbruget i 2020 er indtil videre faldet med 
9,3 % sammenlignet med sidste år. 
 I forhold samme periode i referenceåret 
2006/07 er besparelsen stadig på ca. 30 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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 Udskiftning tager ca. 2 måneder, og 
her vil elevatoren være sat ud af drift. 
 Det undersøges om den nye eleva-

tor kan etableres i det tomme eleva-
tortårn ved siden af den nuværende 
elevator. Hvis dette er muligt, vil det 

betyde, at den gamle elevator kan be-
nyttes, mens den nye etableres. 

Spørgsmål til driften 

Allan/Blok 11 siger, at de har en 

handikapparkeringsplads under blok-
ken, som de ikke længere benytter, og 
derfor har de bedt om at få den ned-

lagt, men der sker ikke rigtig noget i 
sagen. 
 Derudover spørger han til aftalen 
med Q-park – hvordan er den opstå-

et? 

Palle/EJK svarer, at aftalen med Q-
park har eksisteret i 5-6 år. Der er 

blevet opsat skiltning om P-afgift ved 
handikappladser mv., fordi de ikke 
blev respekteret af øvrige beboere. 
Palle siger, at han ikke er bekendt 

med sagen i Blok 11, men at han vil 
kigge på det. 

Camilla/268F synes, det er rart, at 

Palle har mulighed for at komme på 
mødet og informere. 

Ernst/73E fortæller, at han har haft 

en mærkelig oplevelse for 14 dage si-
den. Han blev ringet op af Ejendoms-
kontoret, fordi de var blevet oplyst af 
firmaet Icopal, som efterser tagene, at 

han havde en pool på sin terrasse. 
Ernst oplyser, at han aldrig har haft 
en pool og heller ikke har i sinde at 
anskaffe sig en. Han blev oplyst, at 

Icopal via deres GPS var kommet 
frem til, at poolen var på hans terras-
se. Det gør ham bekymret, da det kan 

have konsekvenser for ham ved even-
tuelt fremtidige skader på terrassen 
eller taget, da han i så fald vil have en 
dårlig sag, hvis Icopal har stående i 

deres arkiver, at han har haft en pool 

på sin terrasse. Ernst siger, at han i 
øvrigt ikke kendte noget til, at Icopal 
skulle besigtige tagene – han forven-

ter at få en varsling, hvis de skal be-
sigtige hans terrasse. Ernst siger, at 
hvis de har problemer med at finde 

rundt – må der sættes numre på ta-
gene. Ernst synes sagen er meget be-
tænkelig. 

Palle/EJK svarer, at han er bekendt 

med den fejl, der er begået, og han er 
også bekendt med, at Ernst har været 

i dialog med en medarbejder fra Ejen-
domskontoret, der beklagede fejlen.  
 Palle giver dog også gerne forklarin-
gen til Blokrådet, når nu sagen rejses 

her. Palle oplyser, at de hvert år er 
forpligtiget til at få lavet et eftersyn af 
tagene. Eftersynet foregår visuelt fra 

højtagene, og det foretages af et råd-
givningsfirma. Når de udfører eftersy-
net, er de samtidig forpligtiget til at 
indberette bemærkede forhold, der 

kan være til skade for bygningen. Det 
er korrekt, at de fejlagtigt havde regi-
streret Ernsts bolig via deres GPS – 
dette er noteret i rapporten. Om det 

er GPS’en, der har været unøjagtig, 
eller om de er kommet til at taste en 
forkert adresse vides ikke. Det er 

selvfølgelig dybt beklageligt, men det 
er, hvad der kan ske. Ejendomskon-
toret har været i dialog med Ernst, og 
der er givet en forklaring, og der er 

beklaget, og det er blevet oplyst, at 
det ingen konsekvenser vil få for 
Ernst. 

Ernst/73E synes fortsat, det er be-

tænkeligt, når tingene sker på den 
måde. Hvis der i fremtiden kommer 

en sag vedr. dette, så har han ingen 
dokumentation på, at der er sket en 
fejl. 

Palle/EJK svarer, at han vil sørge for, 
at Ernst får dokumentation på sagen. 

Berit/38 2.S spørger, om man har 
fundet frem til den adresse, hvor poo-
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len er? Hvis ikke, så er det betænke-
ligt i forhold til det firma, der samar-
bejdes med. 

Palle/EJK kan ikke svare på sagens 
videre forløb, men han går ud fra, at 
det har været en nabolejlighed. Han 

beklager fejlen, men fejl kan jo opstå, 
når man har med mennesker at gøre. 
Dertil siger han, at det er første gang 
i alle de år, han har været ansat, at 

en sådan fejl sker. 

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Nyt medlem til  

Blokrådets Forretningsudvalg 

Blok 26 har meldt, at de ikke stiller 
med et medlem pr. 1. september 
2020. Blok 25 er efterfølgende blevet 

adviseret, men de har dags dato 
meldt, at de heller ikke stiller med en 
repræsentant. Blok 24 vil derfor blive 
adviseret hurtigst muligt. 

Hævekort og nøglekort  
tilknyttet blokkenes konti 

Det er vigtigt, at de enkelte blokke 

husker at informere Blokrådssekreta-
riatet og Anne Brønnum/KAB, når 
der vælges ny kasserer. Kasserere må 
ikke benytte aflagte hævekort og nøg-

lekort fra tidligere kasserere. Kortene 
er personlige, og derfor skal man ha-
ve oprettet et i eget navn. Gamle kort 

skal bortskaffes, når der skiftes kas-
serer. 

Berit/38 2.S spørger, hvad et nøgle-
kort er? 

Fra salen svares 
der, at det er en 

nøgleviser, som skal anvendes, når 

man logger på netbanken. 

Indlevering af  
udvalgenes budgetønsker 

De udvalg, der har ønsker til budget-

året 2021/22, skal huske at indlevere 

en blokrådssag, hvori deres ønsker 
fremgår. Deadline for indgivelse af 
disse er mandag den 12. oktober 

kl. 18:00. 
 De udvalg, der rejser sager med 
budgetønsker, skal være repræsente-

ret på mødet i november, så de kan 
svare på eventuelle spørgsmål til sa-
gerne. 

Debatpunkt vedr.  

overførsel af midler 

Ved BR-møde 539 blev det i forlæn-
gelse af debatten om overførsel af 
midler fra det ene budgetår til det ef-

terfølgende fremlagt, at Forretnings-
udvalget ville arbejde videre på et op-
læg til debatpunkt vedr. dette. 

 Blokrådets Forretningsudvalg ar-
bejder på at få rejst debatten ved et af 
de førstkommende møder, så der kan 
blive fastlagt en procedure, der sikrer, 

at der skabes gennemsigtighed i for-
hold til, hvad der bliver overført af 
midler fra de enkelte udvalg. 

4.d Andre udvalg 

Uddannelsesudvalget (UU) 

Berit/UU ville ønske, at der var no-
gen, der ville melde sig til at deltage i 

udvalget. Eftersom et af medlemmer-
ne er fraflyttet Farum Midtpunkt, er 
de nu kun 2 tilbage i udvalget. Hun 

opfordrer til, at man melder sig, hvis 
man er interesseret i at være med til 
at højne Blokrådets uddannelsesni-
veau indenfor den almene sektor. 

Skriv en mail til uddannelsesudvalg 
på  
uddannelsesudvalg@farum-midtpunkt.dk 
eller kontakt Sekretariatet. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 540.a: BOU – Overførsel af 

midler til budget 2020/21 

Ingen ønskede ordet, så sagen gik di-
rekte til afstemning. 



  

 24 

Afstemning 

Sagen vedtages med 18 stemmer for, 
2 stemmer i mod og ingen blanke 
stemmer. 

BR-sag 540.b: FAU – Overførsel af 

midler til budget 2020/21 

Ingen ønskede ordet, så sagen gik di-
rekte til afstemning. 

Afstemning 

Sagen vedtages med 20 stemmer for, 

ingen stemmer i mod og ingen blanke 
stemmer. 

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

Leif/STRU nævner, at han ikke er 

enig i sagsfremstillingen, men han 
var ikke til mødet. 

Morten/38 2.S spørger, om Leif kan 
uddybe? Han spørger Leif, om han vil 

stemme imod? 

Leif/STRU svarer, at han godt vil 
stemme for sagen. Det handler om, at 
han godt kan godkende afstemnings-

temaet, men ikke selve sagens ind-
hold. 

Henrik/dirigent har noteret sig, at re-
præsentanten fra Strukturudvalget 
ikke har været med til at udarbejde 

selve teksten i sagsfremstillingen og 
ikke er enig i denne, men er enig i af-
stemningstemaet. 

Afstemning 

Sagen vedtages med 17 stemmer for, 

2 stemmer imod og 1 blank stemme. 

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

Henrik/dirigent informerer om, at der 

er kommet et ændringsforslag til BR-
sag 540.d. Ændringsforslaget vil 
komme først til afstemning (jf. For-
retningsordenen). Herefter stemmes 

der om selve blokrådssagen. 

Ændringsforslag til 540.d fra Blok A 

Blok A er i udgangspunktet positivt 
stillet overfor, at pigerne får et være-
sted i den tidligere varmestue. 

Vi mener dog, at der er enkelte cen-
trale elementer fra debatten ved BR-
møde 539, som ikke afspejles i den 

fremlagte sag, og derfor stilles følgen-
de ændringsforslag. 

Læsevejledning 
Teksten anført i kursiv er uddrag fra 

BR-sag 540.C ”Anvendelse af den tid-
ligere varmestue”, som ønskes æn-
dret. 

 Tekst markeret med gult er tilpas-
sede formuleringer, som det teksten i 
kursiv, ønskes ændret til. 

Nøglepunkter for brug af lokalet 

 Lokalet åbnes og lukkes af gade-

plansmedarbejderen, som så vidt 

det er muligt, altid er til stede. 

Ændres til: 

 Lokalet åbnes og lukkes af gade-

plansmedarbejderen, som altid vil 

være til stede i åbningstiden. 

 Lokalet opmåles så man ved hvor 

mange personer der må være i lo-

kalet. 

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 altid vil være til stede i åbnings-
tiden.  
 Efter 6 måneder evalueres sagen i 

Strategiforum. Hvis der er behov for en 
tættere og fastere aftale rejses der en 
BR-sag herom. Ellers fortsætter den 
nuværende aftale. 

Ændres til: 
Blokrådet vedtager, at pigegruppen 
kan anvende den tidligere varmestue 
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til deres aktiviteter således som be-
skrevet ovenfor.  Lokalet åbnes og 
lukkes af gadeplansmedarbejderen, 

som altid vil være til stede i åbnings-
tiden.  
 Efter 6 måneder evalueres sagen i 

Strategiforum og hvis der er behov for 
en tættere og fastere aftale, fremlæg-
ges den for Blokrådet, inden der rej-
ses en BR-sag. Ellers fortsætter den 

nuværende aftale. 
 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager, at de fremhævede 

formuleringer i dette ændringsforslag 
erstatter formuleringerne anført i 
kursiv, som fremgår i BR-sag 540 
”Anvendelse af den tidligere varme-

stue”. 

Leif/Blok A fortæller, at første del af 
deres ændringsforslag går på, at ga-
deplansmedarbejderen altid skal være 
til stede, når værestedet har åbent. 

Det var netop et af de forhold, der 
blev nævnt i debatten ved møde 539. 
 Desuden har de tidligere anmodet 

om, at lokalet bliver opmålt, så man 
ved, hvor mange der må være derinde 
ad gangen. Det vil de også gerne have 
fremgår af sagen. 

 Afslutningsvist ønsker de, at af-
stemningstemaet ændres, så det 
fremgår, at evalueringen efter 6 må-
neder fremlægges Blokrådet (som de-

batpunkt), inden der rejses en evt. ny 
sag. 

Henrik/dirigent opsummerer, at æn-

dringerne grundlæggende går på, at 
gadeplansmedarbejderen altid skal 
være til stede, og at der skal opsættes 

skiltning om max antal af personer i 
lokalet (dels jf. brandmyndighederne 
og Covid-19). 
 Herudover præciseres det, at der 

efter de 6 måneder først rejses et de-
batpunkt, inden der rejses en endeli-
ge sag. 

Berit/38 2.S undrer sig over formule-
ringen i afstemningstemaet. Umid-

delbart virker det som om, at man 
først skal stemme om ændringsfor-
slaget og derefter om selve sagen. 
Ændringsforslaget burde være for-

muleret sådan, at afstemningstemaet 
erstatter det oprindelige afstemnings-
tema. 

Henrik/dirigent er med på, hvad Berit 

mener, men som sagen er formuleret, 
er vi nødsaget til først at stemme om 
ændringsforslaget og derefter det op-
rindelige forslag. 

Camilla/Blok 34 synes, det er uhel-
digt at stramme op på formuleringen i 
forhold til gadeplanmedarbejderens 
tilstedeværelse. I og med at gade-
plansmedarbejdere kan risikere, at 

skulle ud på småopgaver en gang 
imellem, så vil man risikere, at pro-
jektet ikke kan gennemføres, hvis 

man strammer op på formuleringen. 
Hun er derfor modstander af æn-
dringsforslaget. 

Hans/Strategiforum fortæller, at be-
boerrepræsentanterne i Strategiforum 

har drøftet ændringsforslaget med 
hinanden og gadeplansmedarbejde-
ren, og de kan godt leve med de æn-

dringer, der foreslås. Hvis både æn-
dringsforslag og oprindeligt forslag 
bliver vedtaget, så er det bare at im-
plementere ændringerne i det oprin-

delige forslag. 
 Gadeplansmedarbejderen har lovet, 
at skulle der opstå en situation, hvor 
der er behov for hjælp, så får de en 

anden tilkaldt til at tage sig af det. 

Erik/80F vil gerne understøtte, at 
ændringsforslaget vedtages. Når man 

giver pigerne mulighed for at have et 
privat forum, hvor man oplyser dem 
og deres forældre om, at de vil være 
under supervision af en person fra 

kommunen, så understreges det sam-
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tidig, at de rammer, der er sat op, 
overholdes – nemlig at det er et sted 
for piger. 

Henrik/dirigent sender forsamlingen 
til summepause. Efter pausen fortæl-
ler han, at Forretningsudvalget har 

summet lidt over netop det, Berit 
sagde. De og dirigenten giver hende 
ret i, at afstemningstemaet plejer at 
erstatte det oprindelige tema – det 

husker vi til næste gang. 

Afstemninger 

Ændringsforslaget vedtages med 19 
stemmer for, 1 stemme imod og ingen 

blanke stemmer. 

Herefter vedtages det oprindelige for-
slag med 20 stemmer for, ingen 
stemmer imod og ingen blanke stem-

mer. 

BR-sag 540.e: Kommissorium for 

Bolignetudvalget 

Henrik/dirigent oplyser, at der til BR-
sag 540.e er modtaget 2 udsættelses-

forslag – et fra Blok 43 og et fra Blok 
12. BR-FU har vurderet, at Blok 43s 
ændringsforslag er det mest vidtræk-

kende, da det omfavner hele sagen, 
hvorimod Blok 12s udsættelsesforslag 
forholder sig til enkelte punkter i sa-
gen. Derfor sættes ændringsforslaget 

fra Blok 43 til afstemning først. 

Udsættelsesforslag til 540.e fra Blok 43 

Blok 43 har med interesse gennem-
læst/-gået udkast til ”Kommissorium 
for Bolignetudvalget”.  

Blok 43 ser umiddelbart ikke, at udka-
stet i alle henseender er lovligt. Det 

drejer sig eksempelvis om: 

 Bemyndigelse og påtaleret overfor 

beboere.  

 Overvågning af nettrafik. 

 Tegningsregler og tegningsberettige-
de for Farum Midtpunkt. 

Blok 43 har rettet henvendelse til 
Blokrådet (og Blokrådets Forretnings-

udvalg) desangående. 

Blok 43 skal derfor anbefale, at BR-
sagen udsættes med henblik på juri-

disk undersøgelse/vurdering med nød-
vendige præciseringer således, at 

kommissoriet er lovligt inden fornyet 
behandling på i Blokrådet. 

Huslejekonsekvenser: Ingen 

 

Afstemningstema 

BR-sagen udsættes med henblik på 
juridisk undersøgelse/vurdering med 

nødvendige præciseringer således, at 
kommissoriet er lovligt inden fornyet 
behandling i Blokrådet. 

 
Udsættelsesforslag til 540.e fra Blok 12 

Forslagsstiller: Husmødet i Blok 12 

Begrundelse: 

Vi mener det er nødvendigt med en 
afklaring af nedenstående punkter – 
inden BR kan tage endelig stilling. 

Udvalgets kompetencer: 

Vedr. Sanktionsretten: 

Er det lovligt at udstyre et udvalg af 
beboere med retten til at sanktionere 

andre beboere? 
 Opkoblingen til bolignettet er jo en 
del af lejekontrakten mellem boligsel-
skab (FURBO) og lejer (beboeren). 

Derfor bør det vel være boligselska-
bet, der i sidste ende kan sanktionere 
en overtrædelse af aftalen? 

Vedr. Budget: 

Hvad er det for et budget BNU mener, 
de har dispositionsret indenfor? 
 BNU har os bekendt ikke (som an-

dre udvalg) anmodet BR om rådig-
hedsbeløb forud for den årlige bud-
getbehandling. 
”Dog skal større udgiftsposter god-

kendes af BR via et BR-forslag” skri-
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ver de. Fint nok, men hvornår er der 
tale om en ”større” udgift (beløbs-
grænse)? 

 I samme åndedræt påberåber BNU 
sig ret til at afholde større udgifter – 
uden en BR-beslutning – såfremt, 

som de skriver: ”det vil medføre ned-
brud inden næste BR-møde, hvor en 
større mængde af beboere vil være 
uden internet.” Helt bortset fra det 

beboerdemokratiske problem i denne 
formulering mener vi ikke, at et ud-
valg kan gives bemyndigelse til at 

iværksætte opgaver, der påfører Drif-
ten udgifter? 

Valgprocedure: 

Skal udvalget fortsat være et lukket 
udvalg? I så fald mener vi, at det skal 
omfattes af de samme bestemmelser 
for valg, som Økonomiudvalget (para-

graf 14 i forretningsordenen). 

Udfordringer pr. (april 2018): 

BNU skriver: ”Udskillelse af diverse 

infrastruktur i bygningerne til et tek-
nisk net, fra bolignettet” 
 Hvad ligger der mere specifikt i det-
te? Og er det noget Driften er involve-

ret i? 

BNU skriver også: ”Adskillelse af Fa-
rum Midtpunkts firmaers benyttelse af 

bolignettet (imod netiketten) og flytning 
til det tekniske net.” 
 Formuleringen indikerer at der p.t. 
er firmaer, som benytter bolignettet. 

Hvor mange firmaer er der tale om? 
Og hvem er de? 
 

Afstemningstema: 

Blokrådet beslutter at udsætte BR 

sag 540e, indtil der foreligger en af-
klaring af de rejste spørgsmål og pro-
blemstillinger. 

Henrik/Blok 43 forklarer, at grunden 

til, at de foreslår, at sagen udsættes 
med henblik på en juridisk vurde-

ring/undersøgelse er, at der er nogle 
juridiske forhold, der ikke er holdba-
re, og som Blokråd kan vi ikke vedta-

ge noget, der ikke er lovmedholdeligt. 
Det drejer sig bl.a. om, at udvalget 
ifølge sagsfremstillingen skulle have 

påtaleret og bemyndigelse overfor os 
som beboere. Det kan et udvalg ikke 
have – det kan kun være driften. 
 Derudover ser de en problematik i 

forhold til, at udvalget overvåger net-
trafikken. Man kan af sagen ikke se, 
hvad der ligger i dette, men juridisk 
set kan et udvalg ikke overvåge andre 

beboeres nettrafik. Han nævner som 
eksempel, at Parknet selvfølgelig skal 
lagre informationer, men hvis politiet 

skal have adgang til disse, sker det 
via en dommerkendelse. 
 De undrer sig også over, at det i 
sagsfremstillingen umiddelbart frem-

går, at Bolignetudvalget indgår aftaler 
på vegne af Farum Midtpunkt. De 
eneste, der kan indgå aftaler på vegne 
af Farum Midtpunkt, er de personer, 

der er tegningsberettigede, og det er 
Furesø Boligselskab og i enkelte til-
fælde afdelingen Farum Midtpunkt. 

Der er en del andre forhold der be-
mærkes – disse fremgår af de be-
mærkninger, som Blok 43 oprindeligt 
sendte til BR-FU, men disse vil blive 

afklaret ved en juridisk gennemgang. 
Derfor er deres forslag, at BR-FU 
iværksætter, at kommissoriet sendes 
over juridisk afdeling, hvorefter ud-

valget kan rette kommissoriet til, in-
den det sættes til afstemning i Blok-
rådet. 

Camilla/Blok 34 præciserer, at Bolig-
netudvalget ikke selv overvåger net-
trafikken (det er blevet præciseret ved 

deres husmøde). Det er Parknet, der 
står for dette, og udvalget bliver ikke 
oplyst, hvad der er overvåget, men 
derimod hvis der er nogen der i døgn-

drift downloader eller misbruger net-
tet. Det er sådanne forhold, der vil 
blive sanktioneret – det er for at be-
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skytte os alle sammen. Camilla ser 
dog ikke noget problem i, at man sik-
rer sig, at formuleringerne er juridisk 

holdbare.  
 Hun opfatter det som en succeshi-
storie, at Bolignetudvalget faktisk har 

fået et samarbejde op at køre. 

Morten/Blok12 fortæller, at de står 
bag det andet udsættelsesforslag, 
som stort set – blot medi andre for-

muleringer – omhandler det samme 
som Blok 43s udsættelsesforslag. Da 
det ville være vanvittigt at stemme om 

to udsættelsesforslag, som omhandler 
det samme, vil Blok 12 gerne trække 
ders udsættelsesforslag – dog under 
den forudsætning, at man forholder 

sig til de argumenter, som Blok 12 
fremsætter. 
 Henvendt til Camilla siger han, at 
det ikke blot er et spørgsmål om over-

vågning. Det handler også om ek-
sempelvis, at Bolignetudvalget forbe-
holder sig ret til at bruge af budget-

tet. Hvad er det for et budget? Andre 
udvalg har et budget, som bliver god-
kendt af Blokrådet – det har Boligne-
tudvalget ikke, så det må være det 

store driftsbudget, som de refererer til 
– og det er ikke lovligt. Morten kom-
menterer også deres formulering om, 

at hvis der er for lang tid til næste 
blokrådsmøde, så gør de det bare! 
 Udvalget har ikke samarbejdet med 
Blokrådet. De er blevet opfordret gang 

på gang til at rejse deres kommisso-
rium, men de har forhalet processen. 
Det de fremlægger, er et manifest, der 
udråber dem til en stat i staten – det 

holder ikke! 

Henrik/438D husker ikke, om det var 
i forbindelse med behandling af bud-

gettet for 17/18 eller 18/19, at Bolig-
netudvalget havde fremsat et budget-
ønske. Her var meldingen fra driften, 
at det skulle de ikke have, idet den 

digitale infrastruktur er en del af drif-
ten. 

Camilla/Blok 34 svarer, at Bolignet-
udvalget har fremlagt, at de har haft 

et godt samarbejde med nogen om 
noget – det er den fortælling, hun 
har. 

Henrik/dirigent kommenterer, at det 

er uheldigt, at forslagsstiller ikke er 
repræsenteret i fornødent omfang, så 
de kan kommentere sagen. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er yderligere bemærkninger, 
hvorfor der gås til afstemning. Ifølge 

Forretningsordenen vedtages udsæt-

telsesforslag med ⅓ stemmer for. Med 

20 stemmeberettigede skal 7 stemme 
for, førend udsættelsesforslaget er 
vedtaget. 

 Henrik siger desuden henvendt til 
Morten, at han har noteret sig, at de 
trækker deres udsættelsesforslag. 

Morten/Blok 12 svarer, at det er kor-
rekt, men under forudsætning af, at 

deres rejste punkter indgår i det vide-
re arbejde, såfremt Blok 43s udsæt-
telsesforslag vedtages. 

Henrik/dirigent/Blok 43 noterer sig 

dette. 

Afstemning 

Blok 43s udsættelsesforslag vedtages 
med 17 stemmer for, ingen stemmer 
imod og 3 blanke stemmer. 

BR-sag 540.f:  

Aftalevilkår og Netikette 
Henrik/dirigent oplyser, at der også 
til BR-sag 540.f er kommet to udsæt-

telsesforslag fra hhv. Blok 43 og Blok 
12. Her har BR-FU også vurderet, at 
Blok 43s udsættelsesforslag er det 
mest vidtrækkende, hvorfor det sæt-

tes til afstemning først. 

Udsættelsesforslag til 540.f fra Blok 43 

Blok 43 har med interesse gennem-
læst/-gået udkast til ”Aftalevilkår og 

Netikette”.  
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Blok 43 ser umiddelbart ikke, at udka-
stet i alle henseender er lovligt. Det 

drejer sig eksempelvis om: 

 Bemyndigelse og påtaleret overfor 

beboere.  

 Overvågning. 

 Tegningsregler og tegningsberettige-
de for Farum Midtpunkt. 

Blok 43 har rettet henvendelse til 
Blokrådet (og Blokrådets Forretnings-
udvalg) desangående. 

Blok 43 skal derfor anbefale, at BR-
sagen udsættes med henblik på juri-

disk undersøgelse/vurdering med nød-
vendige præciseringer således, at ”Afta-
levilkår og Netikette” er lovlige inden 

fornyet behandling på i Blokrådet. 

Huslejekonsekvenser: Ingen 
 

Afstemningstema 

BR-sagen udsættes med henblik på 
juridisk undersøgelse/vurdering med 
nødvendige præciseringer således, at 
”Aftalevilkår og Netikette” er lovlige 

inden fornyet behandling i Blokrådet. 

 
Udsættelsesforslag til 540.f fra Blok 12 

Forslagsstiller: Husmødet i Blok 12 

Begrundelse: 

Aftalevilkår og netikette bør princi-

pielt opdeles i 2 forskellige sager. 

Vedr. Aftalevilkår for  

Bolignettet i Farum Midtpunkt. 

Aftalen indeholder en lang række be-

stemmelser, hvor det er BNU, der har 
retten til at sanktionere beboere ved 
diverse overtrædelser af disse. Disse 
formuleringer er naturligvis kun rele-

vante, såfremt udvalgets kommisso-
rium giver den fornødne bemyndigel-
se hertil. 

Vi mener, som sagt i udsættelsesfor-
slaget til BR-sag 540e, at kompeten-
cen til sanktioner bør afklares i for-
hold til juraen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet beslutter at udsætte BR-
sag 540f, indtil der foreligger en juri-
disk afklaring af kompetencerne, 

hvad angår sanktionering af beboere. 

Henrik/Blok 43 fortæller, at argumen-
terne for fremsættelse af deres ud-
sætningsforslag er identiske med dem 

i udsættelsesforslaget til BR-sag 
540.e. 
 Det omhandler bl.a. bemyndigelse 
og påtaleret, aftalevilkår (hvem er 

parterne i aftalen?). Som lejer har 
man grundlæggende en kontrakt med 
udlejer – ikke med et udvalg. Så er 
det problematikken omkring overvåg-

ning – hvis der menes noget andet, 
end det der står, bør det præciseres. 
Derudover ønsker de forhold omkring 

tegningsregler og tegningsberettigede 
for Farum Midtpunkt belyst. Der er 
med andre ord behov for at sagen 
gennemarbejdes juridisk. 

 I princippet ville aftalevilkår af den-
ne karakter skulle vedlægges som bi-
lag til lejekontrakten på samme måde 
som øvrige juridiske dokumenter. 

Berit/38 2.S konstaterer, at Blok 43 
ikke forholder sig til adskillelsen af 
aftalevilkår og netikette. Netiketten er 

fortrinlig – den kan man ikke udsætte 
noget på. Blok 12s udsættelsesforslag 
indeholder derfor også forslag om, at 
netikette og aftalevilkår adskilles. Vil 

Blok 43 indarbejde dette i deres for-
slag? 

Henrik/Blok 43 synes, det giver god 

mening at adskille netikette, som er 
en form for guidelines, fra aftalevil-
kår, som er mere aftaleretslige. Blok 

43 er derfor indstillet på, at dette ju-
steres. 

Maiken/Blokrådssekretariatet (BRS) 
siger, at Forretningsudvalget ikke har 

været helt opmærksomme på netop 
den del (altså adskillelsen af netikette 
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og aftalevilkår) – det skyldes måske, 
at den ikke rigtig ligger i afstemnings-
temaet – men det giver mening. 

Afstemning 

Udsættelsesforslag fra Blok 43 vedta-
ges med 19 stemmer for, ingen stem-
mer imod og ingen blanke stemmer. 

Henrik/dirigent oplyser, at udsættel-

sesforslaget fra Blok 12 således bort-
falder. 

Berit/38 2.S udtrykker sin beklagelse 
og forundring over, at der ikke er no-

gen tilstede fra Bolignetudvalget – el-
ler i hvert fald ikke nogen, der har 
ønsket at gå ind i diskussionen. 

Camilla/268F undskylder på Bolig-
netudvalgets vegne. Det var planen, 
at de ville komme, men de er desvær-
re blevet forhindret. 

6. Eventuelt 

Niels/Blok 22 spørger, om der er nog-
le steder i blokken udover cykelrum-

mene, hvor man må henstille cykler – 
eksempelvis i nicher uden for speci-
fikke lejlighedstyper? Selvfølgelig un-

der hensyntagen til brandvedtægter. 
Det vil blokken gerne have præcise-
ret. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at man 

beder BR-FU om at tage dette tilbage 
til driften. 

Maiken/BRS mener at kunne huske, 
at der allerede bliver arbejdet på dette 

i følgegruppen for indre gangstrøg. Er 
det ikke korrekt? 

Erik/Følgegruppen for indre gangstrøg 
(FGIG) præciserer, at følgegruppen 

ikke tager stilling til, hvad der må 
være på gangstrøget – det er op til de 
enkelte blokke at beslutte dette. 

Blokkene har suverænitet over deres 
blokke – herunder gangstrøget, og det 
er husmødet, der tager stilling til det-
te. 

 Erik fortæller, at de i hans blok har 
besluttet, at der ikke må henstilles 
cykler på gangstrøget. Dette har de 

besluttet af hensyn til brandvedtæg-
ter, adgangsforhold til de enkelte bo-
liger og rengøring, som bliver tæt på 
umulig at udføre, hvis der henstilles 

cykler. De har valgt at have to cykel-
rum, så de sikrer, at der er plads til 
blokkens cykler i disse. Erik opfor-
drer de enkelte husmøder til at træffe 

en beslutning om, hvad de ønsker. 
Det er ikke administrationen, der 
skal bestemme, hvordan vi skal ind-

rette os i de enkelte blokke, men de 
enkelte blokke skal sørge for at gøre 
det enkelt for driften, så de kan udfø-
re deres arbejde blandt andet i for-

hold til rengøring. 

Maiken/BRS bemærker Eriks kom-
mentar i forhold til brandvedtægter. 

Det må betyde, at der er nogle steder, 
hvor cykler ikke må placeres. Det 
skal man jo vide i de enkelte blokke. 

Erik/80F svarer, at der er nogle blok-

ke, der har fået tilladelse – eller givet 
hinanden tilladelse – til at sætte cy-
kelstativer op. Dette skyldes bl.a., at 

de ikke har cykelrum, og så er de i 
samarbejde med driften blevet enige 
om, hvor de kunne stille cyklerne. 
Erik nævner, at der i Birkhøjterras-

serne er sat cykelstativer op forskelli-
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ge steder i blokkene – dette skete ef-
ter ombygningen. 

Henrik/428D kommenterer, at dette 

ikke er korrekt. Der er ikke cykelsta-
tiver i hans blok. 

Erik/80F svarer, at det ikke er drif-

ten, der har sat dem op, men de er 
sat op nogle steder på gangstrøgene. 

Camilla/Blok 34 fortæller, at de har 

fået information om, at der ville blive 
lavet nogle retningslinjer for, hvor 
man må opsætte cykelstativer, hvis 

man havde interesse i dette. Disse 
ville komme, når renoveringen af 
gangstrøgene var ved at nå sin ende. 

Erik/FGIG spørger, hvem der skulle 

lave de retningslinjer? 

Camilla/Blok 34 svarer, at det husker 
hun ikke, men hun har en lang rede-

gørelse for dette, som hun godt vil 
kigge igennem. 

Neel/Blok 41 kunne godt tænke sig at 

få præciseret det, at blokkene selv 
bestemmer, hvad de vil bruge gang-
arealerne til. Neel fortæller, at de har 
en byttecentral, som de sætter op en 

gang imellem i blokken. Hvis de ikke 
er hurtige eller sætter skilte op, så 
bliver det hele fjernet af rengørings-
medarbejderne.  

Henrik/dirigent konstaterer, at der er 
så meget uklarhed i forhold til hen-

stilling af cykler i gangstrøgene. Der 
er nødt til at komme en melding fra 
driften om, hvad man må. Der er be-
hov for nogle generelle retningslinjer, 

så alle blokke ved, hvor de må hen-
stille cykler, hvis de ønsker dette. 
Henriks anbefaling er, at man beder 
driften om at undersøge det. 

Niels/Blok 22 takker for dette.  

Neel/blok 41 kommenterer, at det 

sikkert også vil være en fordel for 
gårdmændene, at der er klare ret-
ningslinjer. 

Allan/28F siger, at uanset hvad reg-

lerne er, så går det ikke, at gård-
mænd bare rydder gangstrøgene for 
ting. 

Erik/80F kommenterer i forhold til 
den af Neel tidligere nævnte byttecen-
tral, at han forestiller sig, at en sådan 
indeholder bøger, blade mv. Her bli-

ver brandvedtægterne aktuelle, idet 
der ikke må henstilles brandbare 
genstande i gangstrøget. 

Henrik/dirigent takker for et godt 

møde   
  

BR-MØDER 2020 
ti  7. jan. | ti  5. maj | ti  1. sep. 
to 6. feb. | to 4. juni | to 1. okt. 
to 5. mar. | to 2. juli | ti  3. nov. 
to 2. apr.  | aug mødefri | ti  1. dec. 

BR-MØDER 2020 
ti  7. jan. | ti  5. maj | ti  1. sep. 
to 6. feb. | to 4. juni | to 1. okt. 
to 5. mar. | to 2. juli | ti  3. nov. 
to 2. apr.  | aug mødefri | ti  1. dec. 
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 PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BEBOERHOTEL 

2 værelser i blok B. 

Depositum: 200 kr. 
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat. 
Leje sker gennem Ejendomskontoret. 
Værelserne er møblerede, har dynetæpper 
og hovedpuder; toilet med håndbruser.  
Beskedent, men pænt. 
Værelserne er røg- og dyrefri. 

BLADUDVALGET 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15A 
Telefon 3051 9183 
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15A 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Beboerne kan træffe BR-FU i Service- 
centralen mandag i ulige uger 19

00
 – 20

00
 

(se datoer i kalenderen s. 31) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18
00

 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Lis 80E  16 
Oskar 10I  C 
Endnu ingen 134X?  24 
Pia 20D  B 
Alice 278B  35 
Leif 216B  A 
 
Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 15 01.06.21 – 30.11.22 
Blok 23 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, 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 

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
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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) 

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« 541 OG 542 

MP 541 husstandsomdeles 24.09.20 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

12.10.20 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 542, der udkommer 27.10.20. 
 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 & BRS 

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 

Farum Midtpunkts officielle hjemmeside. 
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

 

KALENDER FOR OKTOBER 2020 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BR-møde 19:00 SC 

2.    

3.    

4.    

5. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

6.    

7. 
FAU 

BUU 

16:30 

19:30 

SC 

SC 

8.    

9.    

10.    

11.    

12. 
Frist for MP 542 

BU 

18:00 

18:00 – 19:00 

SC 

SC 

13. BOU 19:00 SC 

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19. BR-FU 20:00 – 20:00 SC 

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27. 
MP 542 husstandsomdeles 

BNU 18:30 SC 

28.    

29.    

30.    

31.    


