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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 542 

til blokrådsmødet tirsdag den 3. november 2020 kl. 1900 

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

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

5. Blokrådssager: 
 a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse (s 13) 
 b. Budgetønske BR-FU (s 15) 
 c. Budgetønske BU (s 16) 

 d. Budgetønske BOU (s 17) 
 e. Budgetønske BUU (s 18) 
 f. Budgetønske UU (s 20) 
 g. Budgetønske Katteprojektet (s 20) 

 h. Ny BR mødefrekvens fra 2021 (s 21) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 542 

 Side Indhold 

 3 Caramba! Så skal der løbes 

 4 #SkodfritDanmark i almene boligafdelinger 
 7 Sidste gang Åben Dør i 2020 
 8 Ændret åbnings- og telefontid – Andet udkald til budget – 

Kontaktpersoner – Overblik 
 9 Lune vinde sparer på varmen 
 10 Ændret åbnings- og telefontid – Livreddende løb – Vandrør 
 11 Næste års frister og møder er klar 

 12 Der blev osse holdt taler 
 13 Blokrådssager 
 19 Trods ekstra Corona-håndvask sparer vi på vandet 
 22 Gode råd om frisk luft og indeklima 

 22 Ingen mad til rotterne!!! 
 24 Referat af blokrådsmødet 1. oktober 2020 
 40 Praktiske oplysninger 

<<<<<<<<<< Tag ud og gem! 
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Vil du være med til at redde liv i Farum Midtpunkt?  

I Farum Midtpunkt er der mange hjertestop, og få får stød med en hjer-
testarter. Hjertemassage og stød med en hjertestarter er afgørende for 
overlevelsen efter et hjertestop.  

 

Forskningsprojektet CARAMBA vil undersøge, om forskellige indsatser 
kan øge overlevelsen i boligområder. Til det har vi brug for dig og din na-
bos hjælp.  

Vi ønsker at uddanne genoplivningsinstruktører i jeres lokalområde 
samt rekruttere hjerteløbere i jeres boligforening, så I sammen kan løfte 
Farum Midtpunkt til et område, hvor naboen hurtigt er fremme, kan ud-
føre hjertemassage og bruge en hjertestarter, hvis nogen i lokalområdet 
falder om med hjertestop. 

 

Ønsker du at høre mere om projektet,  
instruktørkurser og hjerteløberfællesskabet?  

Kom til infoaften 11.11.20 kl. 19.00 i Servicecentralen 

Der vil blive serveret kaffe og kage til mødet.  
Det er gratis og uforpligtende at deltage. 

 

Mvh. 
 
Region Hovedstadens Akutberedskab 
 

Anne Juul Jørgensen  Nanna Bo Christensen 

Læge og Ph.d.-studerende Lægestuderende og forskningsassistent 
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Ministerbesøg i Farum Midtpunkt 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

 
Foto: Kristoffer Friis Sørensen – 05.10.2020 – Miljøminister Lea Wermelin  

afslører ’skodinstallationen’ og skyder kampagnen #SkodfritDanmark igang 

Mandag den 5. oktober aflagde miljø-
minister Lea Wermelin besøg i Farum 
Midtpunkt. Ministeren skulle præsen-

tere kampagnen #SkodfritDanmark, 
som fokuserer på den store mængde af 
forurening, som cigaretskod udgør i 

naturen. 

Med kampagnen følger foruden en mi-
nister en kunstinstallation af cigaret-
skod udformet i træ. ”Skodkunsten” 

har hen over sommeren blandt andet 
været udstillet på Amager Strand og 
på Islands Brygge, og Farum Midt-
punkt var heldige at få den udstillet 

som den første almene boligafdeling i 
landet. 

”Cigaretskod er små, men de udgør et 

kæmpeproblem.  De udleder mikro-
plast og koster tid og penge at rydde 
op. Jeg ved, at I gør meget i Farum 
Midtpunkt for at affaldssortere, så der-

for er jeg særligt glad for at præsentere 

kampagnen heroppe,” sagde Lea Wer-
melin (S), mens hun afslørede ’skodin-

stallationen’. 

Miljøministerens besøg i Farum Midt-
punkt sætter fokus på alt det skrald, 
vi hvert år smider i naturen, og med 

det igangværende pilotprojekt om af-
faldssortering i blok 14, 15 og 16 har 
netop Farum Midtpunkt vakt inte-
resse i BL – Danmarks Almene Boliger 

og sidenhen hos miljøministeren. 

Foto: Pia/BU – 05.10.2020 – 

#SkodfritDanmark 
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Minister-, borgmester-  
og direktørdyst 

Dagens program bød – ud over taler – 

på en affaldsstafet, hvor holdkaptaj-
nerne for de dystende hold bestod af 
miljøminister Lea Wermelin, borgme-

ster Ole Bondo Christensen og KABs 
administrerende direktør Jens Elme-
lund. Et helt hold af unge affaldsam-
bassadører fra Stavnsholtskolen var 

mødt op for at styre stafetten – og ikke 
mindst afgøre, hvem der løb med da-
gens sejr som supersorteringsvinder. 

Borgmesteren kom godt fra start, og 
det var da også hans hold, der endte 
med at blive kåret som dagens vindere 

      

Dele af artiklen er sakset  
fra fagbladetboligen.dk  

 
Foto: Pia/BU – 05.10.2020 – Fuld fart på affaldsstafetten, godt hjulpet af affaldsambassadørerne 

 

 
Foto: Pia/BU – 05.10.2020 – Ministeren, 

borgmesteren og affaldsabassadørerne 

 
Foto: Pia/BU – 05.10.2020 – Alt skal  

på rette plads i den rette container 
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Foto: Pia/BU – 05.10.2020  

– Der var kaffe og croissanter 

 
Foto: Pia/BU – 05.10.2020  

– De voksne skal lige ha' styr på det 

Foto: Pia/BU – 05.10.2020 – Opstilling til kampagnestart på fodboldbanen af kunstgræs (hm!) 
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ÅBEN DØR 
D. 26. NOVEMBER 

KL. 17 -19 
I SERVICECENTRALEN 

 

 
 
 
 

 
Stil spørgsmål, og kom med gode idéer, 

så vi sammen kan bygge videre på et  
Farum Midtpunkt, hvor der er trygt og plads til alle. 

Mød op, når det passer dig i ovenstående tidsrum, 

og få en snak med: 

Nordsjællands Politi 
Forebyggelseskonsulenten 

SSP i Furesø kommune 
Furesø kommunes Enhed for unge og voksne 

Blokrådet 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
COVID-19 – SEKRETARIATET KONTAKTES PRIMÆRT VIA MAIL OG TELEFON 

Den annoncerede åbning i sidste nummer af »Midtpunktet« blev ikke aktuel, grun-
det skærpede retningslinjer fra myndighederne og dermed ændrede anbefalinger 

fra KABs side. 

Derfor træffes Sekretariatet fortsat primært via mail og telefon. Der holdes åbent 
for personlige henvendelser, men kun efter aftale. Det betyder, at sager, der vur-

deres til at kunne håndteres elektronisk, vil blive håndteret den vej. 

Telefontiden er fortsat udvidet til  

alle hverdage fra kl. 9 – 14. 

BUDGETMØDE I JANUAR – ANDET UDKALD 

Datoen for budgetmødet i januar er nu fastsat til: 

Torsdag d. 14. januar 2021 kl. 19 i Servicecentralen 

Budgetmødet er for alle beboere i Farum Midtpunkt. 

Nærmere info i næste nummer af »Midtpunktet«. 

KONTAKTPERSONER I BLOKKENE – MELD ÆNDRINGER IND 

Næsten alle blokke har tidligere meldt kontaktpersoner ind til Se-

kretariatet, sådan at både sekretariat og drift er bekendt med disse. 

Hvis der foretages ændringer i, hvem der er kontaktpersoner i de 
enkelte blokke, må I meget gerne melde dette ind til Sekretariatet 

– tak       

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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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I SEPTEMBER 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i september: 

Forbrug  806 MWh 

Budget  893 MWh 
Besparelse  87 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo september: 

Forbrug januar-september 14.219 MWh 

Budget januar-september 15.780 MWh 
Besparelse 1.561 MWh 

 
”Septembers himmel er så blå” … den 

gamle sang passede ganske fint i år.  

Månedens middeltemperatur sluttede 
0,5 °C over normalen, som er 13,8 °C 

(DMI). 

Det gav os en besparelse i forbruget på 

9,7 % i forhold til månedens budget. 

Den samlede besparelse for året – ind-
til nu – ligger stadig på pæne 9,9 %. 
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Forbrug 2020

Forventet Aktuelt 2019

Akkumuleret økonomi  
pr. 30. september 2020: 
Fjernvarmeudgift: 8.379.382 kr. 
Opkrævet aconto: 9.760.350 kr. 
Overskud:    1.380,968 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
COVID-19 – VI KONTAKTES PRIMÆRT VIA APP, MAIL OG TELEFON 

Den annoncerede åbning i sidste nummer af »Midtpunktet« blev ikke aktuel, grun-
det skærpede retningslinjer fra myndighederne og dermed ændrede anbefalinger 

fra KABs side. 

Derfor træffes vi fortsat primært via mail, app og telefon. Vi har åben 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. 

COVID-19 – HJEMMEARBEJDE OG AFHOLDELSE AF MØDER 

KAB opfordrer nu igen til, at alle, der kan arbejde hjemme, gør det. Derfor vil en 
del personale arbejde hjemmefra, indtil videre frem til d. 31. oktober 2020.  

Møder afholdes i udgangspunktet digitalt, medmindre det drejer sig om forretnings-

kritiske møder. 

HJERTELØBERE – FARUM MIDTPUNKT REDDER LIV  

Måske har du opdaget, at der er blevet sat markant flere hjertestartere op i Farum 
Midtpunkt. Dette skyldes, at vi og I er indgået i et forskningsprojekt, som drives af 
Region Hovedstadens Akutberedskab. For at I kan være med til at redde liv, kræver 
det, at vi får uddannet genoplivningsinstruktører og får rekrutteret så mange hjer-

teløbere som overhovedet muligt. Du kan høre meget 
mere om dette på infomødet d. 11. november kl. 19 i 
Servicecentralen (se s. 3). 

UDSKIFTNING AF VANDRØR 

Vandrørene i gangstrøgene i Blok 
45, 44, 42 og 33 skal udskiftes. 
Forventet opstart i Blok 45 er sat 
til uge 2 (2021). Berørte blokke vil 
blive varslet. 
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Kalender 2021 for Blokrådet og »Midtpunktet« 
Af Blokrådets Forretningsudvalg & Bladudvalget 
 

Blokrådets kalender 2021 

Måned 

Blokrådet og »Midtpunktet« Husmøde 

BR-møde Afleveringsfrist MP nr. Udkommer Dato Tid/sted 

Januar to 7. to 14. 545 to 28.   
Februar to 4. to 11. 546 to 25.   
Marts *) to 4. to 11. 547 to 25.   
April ti 6. ti 13. 548 ti 27.   
Maj ti 4. ti 11. 549 to 27.   
Juni ti 1. on 9. 550 to 24.   
Juli to 1. SOMMERFERIE   
August FERIE on 11. 551 to 26.   
September to 2. ti 14. 552 ti 28.   
Oktober ti 5. ti 12. 553 ti 26.   
November ti 2. to 11. 554 to 25.   
December to 2. to 9. 555 to 23.   

*) Afdelingsmøde 2021: to 4. marts Første BR-møde i 2022: to 6. januar 

 

Blokrådets Forretningsudvalg og Blok-
rådssekretariatet har i samarbejde 

med Bladudvalget fastlagt datoer for 
blokrådsmøder samt afleveringsfrister 
og udgivelsesdatoer for »Midtpunktet« 

i 2021. 

Der skal mindst være en hel uge mel-
lem blokrådsmøde og afleveringsfrist, 
og i et enkelt tilfælde er der 8 dage. 

Muligheden for senere aflevering vil 
kun blive efterkommet i ekstremt 
sjældne tilfælde, og den vil kun 

komme i anvendelse for meget vigtige 
indlæg, som så skal afleveres renskre-
vet i elektronisk form. 

For BR-sagers vedkommende gælder 
yderligere, at et kort sagsresumé skal 

foreligge til afleveringsfristen, så For-
retningsudvalget kan fastlægge ræk-
kefølgen af blokrådssagerne, samt at 

eventuelle huslejekonsekvenser skal 
være beregnet og medtaget ved endelig 
aflevering. 

Dato og tidspunkt for afleveringsfrist i 

»Midtpunktet« er altid gældende, 
også selv om en fejl skulle have ind-
sneget sig på Bladudvalgets hjemme-

side. 

I kolonnerne yderst til højre i skemaet 
kan du notere din egen bloks husmø-
dedatoer.  
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Flere fotos fra #SkodfritDanmark 

Fotograferet af Pia/BU 

Hans, Lea, Jens og Ole holdt taler på fodboldbanen, da kampagnen blev startet. 
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BR-sag 542.a: Valg til  

Furesø Boligselskabs bestyrelse 

Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Farum Midtpunkt har 4 pladser i Fu-
resø Boligselskabs bestyrelse. Valgpe-
rioden er 2 år, så der skal hvert år i 
november vælges 2 medlemmer. 

Kandidaterne præsenteres i alfabetisk 
rækkefølge. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen. 

Hans Laustsen, 38 2.R 

 

Undertegnede skal hermed genopstille 
til valg til Organisationsbestyrelsen i 

Furesø Boligselskab. 

Lidt om mig 

Jeg hedder Hans og bor i 38 2. R. Jeg 
er udannet som elektronikmekaniker, 
og har sideløbende læst til teknonom i 

driftsteknik. Efter mange år i elektro-
nikindustrien fik jeg – som følge af min 
erfaring med den almene boligsektor – 
arbejde i et boligselskab med ca. 800 

lejemål. Her arbejdede jeg hovedsage-
lig med: Servicetjek, flyttesyn, flytte-
regninger, råderet og skadedyrsbe-
kæmpelse mv.  

Her i Farum Midtpunkt har jeg regel-
mæssigt deltaget i vores beboerdemo-
krati siden midten af firserne, hvor vi 

gennemførte vores første byggeskade- 
og miljøsag. Siden har jeg gennem 
årene været aktiv i flere udvalg, ar-
bejdsgrupper og følgegrupper. Lige-

som jeg ofte har repræsenteret min 
blok som blokrådsrepræsentant. Jeg 
føler mig således rigtig godt klædt på 
til at repræsentere Farum Midtpunkt i 

organisationsbestyrelse. 

Furesø Boligselskab 

Boligorganisationens kerneaktiviteter 

er at opføre, udleje, administrere, ved-
ligeholde og modernisere støttet bolig-
byggeri i overensstemmelse med reg-
lerne i lov om almene boliger m.v. Det 

kræver, at boligorganisationen til sta-
dighed er omstillingsparat og med til 
at præge den almene sektor både her i 
kommunen og på landsplan.  

Mine visioner 

Den almene bolig skal være et tilbud 
til dem, der ikke ønsker et ejerforhold 

til deres bolig, samt til dem som ikke 
har råd til at eje deres bolig. Både 
unge, ældre og børnefamilier skal 
kunne søge til de almene boliger. 
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Vi skal derfor have stor mangfoldighed 

i vores boligtilbud. Vi skal have gode 
og trygge boligafdelinger. Vi skal have 
en god økonomi i alle vores afdelinger. 

Vi skal fremme den grønne omstilling. 
Vi skal styrke samarbejdet med vores 
kommune og administrator. Vi skal 
sikre at beboerdemokratiet fungerer 

optimalt i alle vores afdelinger.  

Det er de ting, som jeg vil arbejde for.  
Som Farum Midtpunkts repræsentant 
i organisationsbestyrelsen vil jeg na-

turligvis arbejde for, at de beslutnin-
ger som vedtages i blokrådet også ved-
tages i organisationsbestyrelsen  

Afstemningstema: 
Blokrådet vælger Hans, 38 2. R til  

Furesø Boligselskabs bestyrelse. 

Thomas Jensen, 143F 

 

Beboerdemokratisk baggrund 

Jeg har fornøjelsen af at sidde i bolig-
selskabets bestyrelse og genopstiller 
hermed. 

Det har været en periode med udfor-
dringer og opgaver. 

Vi har bygget 25 nye rækkehuse i Bir-
kerød i et godt samarbejde med entre-

prenør, arkitekt og Rudersdal kom-
mune. 

Vi forsøger at få lagt sidste hånd på et 
demenscenter i Allerød – en proces 

med en entreprenør, som har et udfor-
drende forhold til aftaler og tidsplan. 

Så er der et projekt på Flyvestationen, 

som hænger i fodslæbende sagsbe-
handling i vores egen kommune – mon 
det bliver bedre i forbindelse med 
kommunalvalget? 

Der er gode kræfter i vores organisa-
tion som har kæmpet (indtil videre for-
gæves) for at kunne genhuse nogle af 
vores egne beboere i nabolaget. Når 

motorikken bliver træg, kunne en let-
tere ombygning hjælpe og bevare na-
boskab og tilværelsen iblandt os an-

dre. Men jeg fristes til at skrive, at van-
ligt regelrytteri skaber grobund for at 
tro, at ombygninger vil blive svære at 
få gennemført. Vi har eksempelvis 

måttet kæmpe mod elevatorkrav til 
alle etager, hvor nogen havde en fan-
tasi om, at den kunne laves til overeta-
gerne, i stedet for en noget mere kost 

effektiv løsning til gangstrøgsniveau. 

Sidst skrev jeg at der pågik dialog med 
kommunen: 

“Aktuelt pågår en dialog med kommu-
nen om at kunne øge antallet af 
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handikap- og ældrevenlige boliger i 

Farum Midtpunkt.” 

Der må jeg sige, at det er skuffende, så 
hurtigt kommunen får skiftet agenda, 

og det næste års tid bliver det sværere 
at skelne reel dialog fra valgflæsk. 

Jeg har været med i demokratiet i 
nogle år efterhånden, både i udvalg i 

Midtpunktet, i boligselskabet og som 
medlem af Farum Fjernvarmes besty-
relse. 

Personlig baggrund 

Jeg er 43 år, gift og med 4 børn i al-
dersgruppen 9-20 år. 
Uddannet i IT-branchen, arbejder i en 

større udviklingsafdeling. 
Vi har boet i Farum Midtpunkt siden 
2004. 

Gennem min ungdom har jeg arbejdet 

10-12 år med frivilligt foreningsar-
bejde i forbindelse med drift af en lo-
kalradio, hvor unge mennesker havde 
et sted at mødes – nogle fik sat skub i 

deres egen personlige udvikling, fik et 
ansvar, vist noget tillid. 

Motivation 

Jeg tror på, at man kan være en god 
rollemodel for sine børn ved blandt an-
det at interessere sig for samfundet 
omkring sig. 

Så er jeg stolt af at bo i en af de eneste 
boligformer med indbygget socialt an-
svar. 

Jeg håber, I vil lade mig prøve kræfter 

med endnu en periode i bestyrelsen. 

Tak for tilliden. 

Afstemningstema: 
Blokrådet vælger Thomas, 143F  

til Furesø Boligselskabs bestyrelse. 

BR-sag 542.b: Budgetønske BR-FU 

Forslagsstiller: Blokrådets Forret-
ningsudvalg 

Blokrådets Forretningsudvalg har 

gennem de sidste år fremsat budget-
ønske om de poster, der er tildelt dem 
på konto 119. Ved sidste års budget-

møde blev det desuden besluttet af 
lave en særskilt post til Åbent Hus, så 
denne ikke længere lå under Markeds-
føringsudvalget. Blokrådets Forret-

ningsudvalg stiller derfor budgetønske 
om posterne ’Gaver og blomster’, ’lom-
mepengeprojekt BR-FU’, ’Sankthans-
fest BR-FU’, ’Årsafslutning/julefest 

BR-FU’ og Åbent Hus. 

Beskrivelse af udgiftsposterne 

Gaver og blomster 

Indkøb af gaver og blomster. På denne 
konto konteres udgifter i forbindelse 
med indkøb af gaver til beboerdemo-
krater – eksempelvis købes der et par 

flasker vin til medlemmerne i BR-FU, 
når de udtræder. Derudover købes der 
gaver ved receptioner i forbindelse 
med jubilæer, pension mv. 

Lommepengeprojekt 

Projektet afgrænses og udføres af drif-
ten. Det henvender sig til unge mellem 

14 og 16 år, som tilbydes en uges ar-
bejde à cirka 3 timer dagligt. Projektet 
plejer at være givtigt for de unge og for 
afdelingen. 

Sankthansfest 

Den årlige sankthansfest er en tradi-
tion i Farum Midtpunkt – en fest hvor 
beboere får mulighed for festligt og 
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socialt samvær med deres naboer – 

tætte som fjerne. Driften varetager op-
sætning af bål, grill mv. 

Årsafslutning/julefrokost 

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

funktionsperiode får glæde af arrange-
mentet. Til arrangementet inviteres 
også afdelingsleder, driftschef og blok-
rådssekretær, da de er en del af mø-

derne i Forretningsudvalget. 

Arrangementet har i de sidste år været 
afholdt på den lokale beværtning 

Tante Maren. 

Økonomi 

Blokrådets Forretningsudvalg ønsker 
nedenstående beløb afsat til de for-

skellige budgetposter for budgetåret 
2021/2022: 

Gaver og blomster:  ............ 10.000 kr.  
(samme beløb som sidste år) 

Lommepengeprojekt:  ......... 50.000 kr.  
(samme beløb som sidste år) 
Sankthansfest:  ................. 50.000 kr.  

(samme beløb som sidste år) 
Årsafslutning/julefrokost:  ... 8.000 kr.  
(samme beløb som sidste år) 
Åbent Hus:  ....................... 60.000 kr.  

(samme beløb som sidste år – dog un-
der Markedsføringsudvalget) 

I alt lyder budgetønsket på 
 ........................................ 178.000 kr. 

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

kræver ikke Blokrådssag. 

Huslejekonsekvenser 

Som det fremgår ovenfor er der alle-
rede afsat et identisk beløb i nuvæ-
rende budget. Afsætning af beløbet 

medfører derfor ikke en stigning af nu-
værende husleje.  
 Den beregnede huslejekonsekvens 
af det samlede beløb på 178.000 kr. er 

en påvirkning på 0,12 %. Dette svarer 
til en påvirkning på 10,96 kr./md. for 
en stor lejlighed og 6,07 kr./md. for en 
lille lejlighed. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Blokrådets For-
retningsudvalgs samlede budgetønske 
for budgetåret 2021/2022 på 178.000 
kr. 

BR-sag 542.c: Budgetønske BU 

Forslagsstiller: Bladudvalget 

Som konsekvens af Blokrådets beslut-
ning om at gøre udvalgenes budgetpo-

ster mere synlige for alle (BR-sag 
524.e), stiller Bladudvalget nedenstå-
ende forslag til budget for tryk af 
»Midtpunktet«, tryk af »Grundloven« og 

Blokrådets Forretningsorden samt 
drift/support på Farum Midtpunkts 
hjemmeside i budgetåret 2021-22. 

Baggrund 

I regnskabsåret 2019-20 var der i alt 
afsat kr. 288.00,-, fordelt med 
240.000 til »Midtpunktet«, 8.000 til 

»Grundloven« og Blokrådets Forret-
ningsorden, 25.000 til drift og support 
til hjemmesiden samt 15.000 til di-
verse it. 

Forbruget i 2019-20 var i alt kr. 
217.887,50, fordelt med 175.175,- til 
»Midtpunktet« og 42.712,50 til hjem-
mesiden. 
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De tre sidste numre af »Midtpunktet« 

(april, maj og juni) i regnskabsåret 
2019-20  var på grund af myndighe-
dernes (og dermed KABs) Covid-19 re-

striktioner noget tyndere end sædvan-
ligt, så året er ikke direkte sammenlig-
neligt med tidligere år. Til gengæld var 
udgiften til drift/support på hjemme-

siden temmelig meget højere end bud-
getteret, mens der hverken blev brugt 
penge på tryk af »Grundloven« og Blok-
rådets Forretningsorden eller på it. 

Forslag til budget for 2021-22 

Bladudvalget foreslår, at der i budget 
2021-22 til tryk af »Midtpunktet« af-

sættes kr. 220.000,-. Det skulle være 
tilstrækkeligt til de 11 årlige numre 
plus et ekstra, hvis behovet skulle op-
stå. Til tryk af »Grundloven« og Blok-

rådets Forretningsorden fastholdes de 
8.000,- kr., da dette hæfte normalt re-
videres og genoptrykkes en gang om 
året. Forhåbentlig vil det også kunne 

dække eventuelle prisstigninger. 

Til diverse it fastholdes et budget på 
kr. 15.000,-. De kan bruges, hvis 

Bladudvalget nødsages til at købe 
hardware eller software til bladpro-
duktionen. 

Om udgifterne til drift/support af 

hjemmesiden fremover kommer til at 

ligge i Farum Midtpunkts eller Furesø 

Boligselskabs regnskab vides i skri-
vende stund ikke. Hvis det sidste bli-
ver tilfældet, vil denne post udgå af Fa-

rum Midtpunkts regnskab, men indtil 
videre fastholdes beløbet på kr. 
25.000,- under samme konto i Farum 
Midtpunkts regnskab. 

Huslejekonsekvenser 

Alt i alt ender vi op med et budget på 
kr. 268,000,-, altså en reduktion på 
kr. 20.000,- i forhold til regnskabsåret 

2019-20. 
 Den beregnede huslejekonsekvens 
af det samlede beløb på kr. 268,000,- 

er en påvirkning på 0,04 %. Dette sva-
rer til en påvirkning på 4,19 kr./md. 
for en stor lejlighed og 2,32 kr./md. for 
en lille lejlighed. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Bladudvalgets 
budgetforslag for 2021-22 på kr. 
268,000,- som ovenfor beskrevet. 

BR-sag 542.d: Budgetønske BOU 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

Boligudvalget anmoder om, at der af-
sættes 75.000 kr. på Budget 
2021/2022. Det er samme beløb som 
sidste år. 

Beløbet forventes anvendt til f.eks. 
prøveopsætninger, udarbejdelse af 
tegninger og vejledninger for kon-

struktioner (eksempelvis pavillon, per-
gola, drivhus og terrasseoverdækning) 
samt juridisk og teknisk rådgivning. 

Huslejekonsekvenser: 

Som det fremgår af ovenstående, er 
beløbet på de 75.000 kr. allerede i det 
igangværende budget, men en udreg-
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net huslejekonsekvens lyder på 0,05 

% svarende til en udgift på 4,62 
kr./md (beregningen er lavet for en 
stor lejlighed) 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Boligudvalgets 

budgetønske for 2021/2022 på 
75.000 kr. 

BR-sag 542.e: Budgetønske BUU 

Forslagsstiller: 

 Børne- og Ungeudvalget 

Børne- og Ungdomsudvalget har gen-
nem mange år afholdt sociale arrange-
menter for børn og unge i Farum Midt-

punkt. I alt afholdes der 6 årlige arran-
gementer, som er fastelavn, sankt-
hans, halloween, børnenes dag, loppe-
marked og julefest. Deltagerantallet til 

arrangementerne har gennem årene 
været stigende, og ved de største ar-
rangementer deltager mellem 250 – 

300 børn og unge fra Farum Midt-
punkt. 

Beskrivelse af arrangementerne 

Fastelavn 

Tøndeslagning, fastelavnsbollespis-
ning godteposer mv. for børn i alle al-
dre. Da der er mange forældre med til 
arrangementet, er der også tøndeslag-

ning og fastelavnsboller til de voksne, 

der deltager. Cirka 150-200 deltagere. 

Sankthans 

Dette arrangement kører sideløbende 

med den årlige Sankthansfest for 
voksne. Der er aktiviteter og forplej-
ning på Aktivitetspladsen. Omkring 
250-300 deltagende. 

Halloween 

En fest for 8-13-årige. Festen afholdes 
i Selskabslokalerne, og børnene kom-
mer uden forældre. Deltagerantallet er 

begrænset til 60 personer, da det er 
det antal af personer, som lokalet er 
godkendt til. Til festen er der både un-

derholdning, servering af mad og an-
dre (u)lækre sager. 

Børnenes dag 

Arrangementet afholdes udendørs i 

slutningen af maj. Det er en ren bør-
nefest, hvor børnene kan have deres 
egne loppemarkedsboder. Der er un-
derholdning med DJ, aktiviteter og di-

verse lækkerier. 

Loppemarked 

Initiativet startede for et par år siden, 

hvor vi på opfordring fra beboere ar-
rangerede et loppemarked. Arrange-
mentet er for voksne og børn ledsaget 
af voksne. De sidste budgetår har vi 

fået afsat 3.000 kr. til arrangementet. 
Beløbet skal dække udgifter til kaffe og 
lidt mundgodt til deltagende og besø-
gende.  

Julefest 

Festen afholdes i Selskabslokalerne. 
Da det er noget af et tilløbsstykke af-

holdes der 3 arrangementer i løbet af 
dagen, så der er plads til i alt 160 del-
tagere. Der julehygges, spises julegod-
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ter, laves fine juledekorationer og an-

dre aktiviteter – og måske møder man 
også julemanden.  

Økonomi 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker 
nedenstående beløb afsat til de for-
skellige arrangementer for budgetåret 
2021/2022 

Fastelavn:  ......................... 30.000 kr. 
(samme beløb som sidste budgetår) 
Sankthans:  ....................... 40.000 kr. 
(samme beløb som sidste budgetår) 

Halloween:  ........................ 20.000 kr. 
(samme beløb som sidste år) 
Børnenes dag:  .................. 30.000 kr. 

(samme beløb som sidste år) 
Loppemarked: ..................... 3.000 kr. 
(samme beløb som sidste år) 
Julefest:  ........................... 40.000 kr. 

(samme beløb som sidste år) 

I alt lyder budgetønsket på 
 ....................................... 163.000 kr. 

De respektive beløb er bundet til de 

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

Huslejekonsekvenser 

Som det fremgår ovenfor er der alle-
rede afsat et beløb på 163.000 kr. i in-
deværende budget, hvorfor afsætning 

af beløbet ikke medfører den nedenfor 
anførte huslejekonsekvens, da pen-
gene allerede er i indeværende budget.  
 Den beregnede huslejekonsekvens 

af 163.000 kr. er en påvirkning på 
0,11 % (beregnet ud fra nuværende 
leje). Dette svarer til en påvirkning på 

10,03 kr./md. for en stor lejlighed og 
5,56 kr./md. for en lille lejlighed. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Børne- og Ung-

domsudvalgets samlede budgetønske 
for budgetåret 2021/2022 på 163.000 
kr. 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. september 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 
Aug 11.997 m3 15.159 m3 
Sep 12.000 m3 15.150 m3 
-------------------------------------------------- 
Jan-Sep 113.796 m3 127.381 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  390 m3 422 m3 
Aug  387 m3 489 m3 
Sep  400 m3 505 m3 

Forbruget i 2020 er indtil videre faldet 
med 10.7 % sammenlignet med sidste 
år. 

I forhold samme periode i referenceåret 
2006/7 er besparelsen stadig på ca. 30 
% 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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BR-sag 542.f: Budgetønske UU 

Forslagsstiller: Uddannelsesudvalget 

Igennem adskillige år er der hvert år 
blevet afsat 100.000 kr. på budgettet, 

og efter nedsættelsen af Uddannelses-
udvalget i december 2018 har de stået 
til rådighed for udvalget. 

De optimistiske forestillinger, som Ud-

dannelsesudvalg gav udtryk for i BR-
sag 531.h om vores budgetønsker for 
indeværende regnskabsår, blev grun-
digt gjort til skamme. Først fraflyttede 

det ene af udvalgets tre medlemmer, 
og senere lukkede Danmark ned på 
grund af Covid-19. Så det er ikke ble-

vet til så meget  

Vi har i en del af perioden offentliggjort 
en lille kursusoversigt under ”Nyt fra 
BR-FU og andre udvalg”, og ét udvalg 

og en enkelt beboerdemokrat har så-
gar deltaget i kurser i KAB. 

Nu ser det imidlertid ud til at lysne – 
udvalget har fået et nyt medlem, og 

kursusstederne er åbnet igen. Vi hå-
ber allerede i indeværende regn-
skabsår at komme i gang med at ar-

rangere velkomstmøder for nye bebo-
ere og forhåbentlig også skræddersy-
ede Farum Midtpunkt-kurser. Og vi 
skal kraftigt opfordre beboerdemokra-

ter til at gøre brug af relevante kurser 
inden for den almene sektor. 

Hvis alt går vel, vil uddannelsesaktivi-
teterne fortsætte i 2021-22. Derfor øn-

sker Uddannelsesudvalget at fast-
holde de budgetterede 100.00,- kr. i 
budgettet for 2021-22. 

Huslejekonsekvenser 

Som det fremgår ovenfor er der alle-
rede afsat et identisk beløb i nuværen-

de budget. Afsætning af beløbet med-

fører derfor ikke en stigning i forhold 
til nuværende husleje. 
 Den beregnede huslejekonsekvens 

af det ønskede beløb på 100.000 kr. er 
en påvirkning på 0,07 %, hvilket sva-
rer til 6,15 kr./md. for en stor lejlighed 
og 3,41 kr./md. for en lille lejlighed. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Uddannelsesud-
valgets budgetønske for 2021-22 på 
100.000 kr. 

BR-sag 542.g:  
Budgetønske Katteprojektet 

Forslagsstiller: Katteprojektet 

Katteprojektet tager sig af vilde og 
bortløbne katte i Farum Midtpunkt. 

Økonomi 

Ligesom i de forgangne år anmodes 
der om et beløb på 10.000 kr. til foder, 
kattegrus, kørsel og indlevering af de 

katte, hvor man ikke kan finde ejeren. 
 Katteprojektet ønsker i løbet af bud-
getåret 2021-2022 at renovere rum-
met, hvor kattene tager ophold, mens 

der ledes efter deres ejere. I denne for-
bindelse ønskes der samlet set afsat 
penge til følgende: 

Penge til driften i projektet  

(jf. ovenfor) ......................... 10.000 kr. 
Nyt lys i lokalet .................... 7.000 kr. 
Hegn til at forhindre  

adgang til terrassen ............. 3.000 kr. 
Matteringsfilm til vinduer ... 13.000 kr. 

I alt .................................. 33.000 kr. 

Beløbene er afsat til de enkelte aktivi-

teter og frigivelse kræver ikke blok-
rådssag. 
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Huslejekonsekvenser: 

Som det fremgår ovenfor er der en 
merudgift på 23.000 kr. i forhold til 
tidligere år. Den beregnede husleje-

konsekvens af det samlede beløb på 
33.000 er en påvirkning på 0,02 % 
svarende til en udgift på 2,03 kr./md. 
for en stor lejlighed og 1,13 kr./md. for 

en lille lejlighed. 

Afstemningstema: 
Blokrådet vedtager katteprojektets 
budgetønske for budgetåret 2021-22 
lydende på 33.000 kr. 

BR-sag 542.h:  

Ny BR mødefrekvens fra 2021 

Forslagsstiller:  
Niels for Strukturudvalget 

BR-møder med BR-sager og debat/ori-

entering afholdes i dag i begyndelsen 
af årets måneder, undtagen i mødefri 
august måned, hvor skolerne og andre 

organisationer holder ferie i den første 
del af måneden. Herudover driller mø-
deafviklingen i januar måned, fordi 
trykning og distribution af MP-bladet 

bremses af lukkeperioden i den sidste 
del af december. 

Med en ny placering af BR-mødedage-
ne kan den interne kommunikation 

forbedres væsentligt. Mødedagen kan 
flyttes til en af månedens midterste 
dage. Dermed sikres det, at Husmøde 

og BR- møde bliver afholdt i samme 
måned. Det gør det muligt at flytte BR-
mødet i juli til august, hvilket vil løse 
problemet med ejendomskontorets fe-

riefravær i juli samt skole- og er-
hvervssommerferier (26/6 – 8/8), hvor 
mange ikke kan deltage i det nuvæ-
rende julimøde. 

Udfordringen er BR mødet i januar! 

Heldigvis er værdien af det møde be-
grænset. Erfaringerne fra Corona ned-
lukningen viser, at det er muligt at er-

statte BR-mødet i januar med det år-
lige budgetmøde, der afholdes midt i 
måneden. Dermed bliver der plads i 
kalenderen. 

Et godt valg i 2021 kan være:  

1 budgetmøde midt januar og (10) 
BR-møder i månederne: to. d.11. 
feb., to. d. 11. mrs., ti. d. 13. apr., 

ti. d. 11. maj, to. d. 10. jun., to. d. 
12. aug., ti. d. 14. sep., to. d. 14. 
okt., ti. d. 16. nov. og to. d. 16. dec. 

Beboerbladet »Midtpunktet« (der gen-
gives på Farum Midtpunkts hjemme-
side) begrænses til at udkomme til at 
dække BR-møderne, samt supplerer 

med generel orientering. Det forhin-
drer ikke, at hjemmesiden og KAB App 
løbende opdateres med informationer. 

PS.: Bladudvalget har vurderet dette 

forslag, de bryder sig ikke om alt, men 
produktion af MP-bladet kan gennem-
føres i henhold til forslaget. 

Huslejekonsekvenser: 

Besparelse på 1 x MP ca. 22. t.kr. 

Afstemningstema: 
I henhold til ovenstående godkender 
Blokrådet, at BR-mødet i januar er-

stattes af det årlige budgetmøde, at de 
10 BR-møder placeres mere centralt i 
måneden, at den mødefri måned bliver 
juli i stedet for august, og at beboer-

bladet »Midtpunktet« kun udkommer i 
måneder med BR-møde. 
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Tips om indeklima og ventilation 
Af Ejendomskontoret 

Det er vigtigt at lufte godt ud 2 -3 gange hver dag i 3-5 min, helst med gennemtræk, 
for at sikre et godt indeklima og en god varmeøkonomi. 

Friskluftventiler 

 

Friskluftventilerne i vinduerne skal al-
tid holdes åbne, da udsugningen i ba-

deværelset og køkkenet suger ca. 
200m3 i timen i en stor bolig og ca. 
100m3 (det halve) i en lille bolig. 

Hvis friskluftventilerne er lukket, ska-
bes der undertryk i boligen, som bl.a. 
bevirker, at erstatningsluften suges 
ind alle andre steder fra, for eksempel 

fra nabolejligheden eller gangstrøget. 
Dette kan medføre træk og lugtgener i 
boligen. 

Udsugningsventilen 

 

Rengør udsugningsventilen for støv og 

snavs. Det gøres lettest med en lille 
blød pensel, uden at man trykker den 
inderste ventildel ind. 

Udsugningsventilen må ikke tildæk-
kes eller afmonteres. 

Husk at der ikke må tilsluttes tørre-
tumbler eller tilsvarende til ventilati-

onsanlægget. 

 

Undlad at fodre rotterne! 
Lad være med at kaste spiselige ting i de grønne områder mellem 

blokkene. Selv om du tænker, at det er noget, som fuglene vil 
være glade for, så er det mest sandsynligt, at rotterne snupper 

det. 

I år er et ualmindeligt stort rotteår! Derfor er det vigtigt at 

holde alle grønne områder – såvel legepladser og friarealer som 
hundetoiletter og øvrige grønne områder – fri for spiseligt affald. 
 



  

23 

Emfanget 

 

Det er vigtigt at holde filtret i emfanget 

over komfuret rent, så sugeeffekten 
opretholdes. Filtret renses med varmt 
vand og opvaskesæbe – alternativt i 

opvaskemaskinen. 

 

 

Vi anbefaler at rengøre filtret 2 gange 
om måned. 

Er du i tvivl om emfanget virker, kan 

du teste det ved at åbne helt for spjæl-
det og holde et stk. A4 papir vandret 
op under emfanget. Så skal papiret 

blive hængende.  
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 541 1. OKTOBER 2020 
 

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

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

a. Indlæg fra gæster 

b. Ejendomskontoret 
c. Blokrådets Forretningsudvalg 
d. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Frigivelse af 45.000 kr. (18/0/0) 
b. Anmodning om opstilling af  

cykelstativer på Furesø Boligselskabs grund (UF: 10/6/2) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Leif 216B 
 Tove 221B 

B Pia 20D 
C Oskar 10I 
11 Steffen 31C 

 Allan 28F 
12 Hanna 37 2.O 

og 13 Morten 38 2.S 
15 Anne 75D 

Blok Navn Adresse 
16 Erik 80F 
 Lis 80F 

21 Niels 112E 
22 Lene 121B 
 Peter 120A 

24 Thomas 143F 
36 Maiken 290F 

 Nikita 290 E1 
43 Henrik 428D 

Gæster: Ingen 

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Henrik, 428D godkendes som dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-

mærkninger. 

Henrik/dirigent gør opmærksom på, at 
der er kommet et udsættelses- og et 

ændringsforslag fra hhv. blok 12 og 11 
til sag 541.b. Derudover er der kom-
met et forslag om afvisning af samme 
sag fra blok 16. Sidstnævnte vil dog 

ikke blive behandlet på mødet, da det 

er indkommet dags dato kl. 12.35 – 
deadline var kl. 8.00, hvorfor forslaget 
afvises. 

3. Godkendelse af  
referat fra september 2020 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 
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4.b Ejendomskontoret 

Skadeservice 

Palle/EJK fortæller, at der ved sidste 

blokrådsmøde blev spurgt til retnings-
linjer for, hvornår skadeservice skal 
rykke ud – dette grundet en konkret 

sag hvor man undrede sig over det ar-
bejde, der var eller ikke var udført i 
denne. 
 Palle oplyser, at der ligger en fast 

procedure for, hvornår skadeservice 
rykker ud, og hvordan situationen 
skal håndteres – dette kaldes også en 

forholdsordre. Skadeservicefirmaet 
har til formål at begrænse skaden –
både i forhold til beboer og forsikring. 
Palle fortæller, at driften har et godt 

samarbejde med det eksisterende 
firma.  
 Den aktuelle sag, som blev rejst ved 
sidste møde, var karakteriseret ved, at 

vandet kom og gik, hvorfor det var 
vanskeligt at identificere skaden. Det 
viste sig, at vandet kom fra et skyllerør 

fra et toilet – derfor trak sagen ud. 

Thomas/143F spørger, om det også er 
skadeservice, man kontakter, hvis af-

låsningen sætter ud en sen aftentime? 

Palle/EJK svarer, at det i en sådan si-
tuation vil være skadeservice man rin-
ger til, og så vurderer de, hvilken fag-

mand, der skal sendes ud. 

Thomas/143F spørger, om man kon-
takter skadeservice om de forhold, 

som man normalt ville kontakte Ejen-
domskontoret om? 

Palle/EJK svarer, at man kontakter 

skadeservice, såfremt skaden er akut, 
og det er uden for Ejendomskontorets 
åbningstid. 

Cykler på gangstrøget 

Palle/EJK fortæller, at der ved sidste 
BR-møde også blev talt om henstilling 
af cykler på gangstrøget. Han forkla-

rer, at driften forholder sig til de 

retningslinjer, der fremgår af husorde-
nen. Af husorden fremgår det, at der 
skal sikres fri passage, og at cykler, 

barnevogne mv. må stå i mærkede om-
råder. Palle oplyser, at beredskabet i 
forbindelse med renoveringen af Birk-

højterrasserne, har godkendt udvalgte 
steder, hvor cykler må placeres. Af bil-
lederne nedenfor fremgår disse god-
kendte områder. 

 

 
 

 
 

Billederne ovenfor viser cykelstativer opsat i 

blokkens åbne områder. 
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Billedet ovenfor viser cykelstativer opsat un-

der trappen ved D-, E- og F-boliger. 

 
Billedet ovenfor viser cykelstativer opsat til 

højre for B-boliger. 

Palle oplyser, at det er ovenstående, 
man må forholde sig til ude i blokkene. 

Berit/38 2.S spørger, om cyklerne 

også må sættes på de godkendte pla-
ceringer, hvis der ikke er opsat cykel-
stativer? 

Palle/EJK svarer, at han umiddelbart 

vil mene, at de skal stå i et stativ. 

Maiken/Blokrådssekretær refererer til, 

at der i husordenen står, at cykler mv. 
må placeres ved mærkede steder, så 
spørgsmålet er, om et mærket sted tol-
kes som et sted, hvor der er opsat et 

stativ. 

Thomas/Blok 24 fortæller, at de via 
blokkens dispositionskonto har ind-

købt 3 cykelstativer – de står i et aflåst 
cykelrum, men de kunne også stå på 
de ovenfor anførte steder, så man ikke 

er i tvivl om, hvor man må sætte sin 
cykel. 

Peter/Blok 22 fortæller, at de netop er 

i gang med at finde ud af, hvor de vil 
have cykelparkering i blokken. Han 
kommenterer, at man selvfølgelig ikke 
må se bort fra brandmyndighedernes 

retningslinjer, men man må gerne ind-
skærpe dem. I Blok 22 har de valgt at 
bibeholde cykler i begge ender af blok-

ken. Peter synes, at formuleringen i 
husordenen er noget ukonkret – hvad 
er et afmærket område? 

Palle/EJK svarer, at han er enig i be-

mærkningen om, at et cykelstativ kan 
tolkes som en afmærkning. Han vil 
mene, at det er sådan, husordenen 

skal tolkes. 

Leif/Blok A spørger, om de må hen-
stille cykler i blokkens åbne arealer i 

enderne? 

Palle/EJK mener ikke, at de må hen-
stilles der, hvis der ikke er et cykelsta-
tiv. 

Thomas/Blok 24 siger, at man skal 
huske, at hvis man vælger at afsætte 
et område til henstilling af cykler ved 

at sætte cykelstativer op, så er det 
blokken selv, der står for rengøring af 
dette område – det er umuligt for de 
ansatte at komme rundt med deres 

maskiner, hvis der står cykler mv. 

Lis/80F spørger, om Palle har fået re-
spons fra rengøringspersonalet vedr. 

cykler placeret i gangstrøget? 

Palle/EJK svarer, at det får han dag-
ligt. Palle giver Thomas ret – cyklerne 

er en stor udfordring for rengøringen, 
og jo flere cykler der står, des dårligere 
bliver rengøringen i blokken. Palle 
nævner, at nogle af blokkene i Birk-
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højterrasserne har en rengøringsdag 
en gang årligt, hvor de bl.a. sørger for 
at få flyttet alle cykler fra cykelrum-

met, så rengøringen kan komme til. 

CARAMBA – Red Liv 

Palle/EJK oplyste ved sidste møde om 

projektet, der drives af Region Hoved-
stadens Akutberedskab. Projektet om-
handler, opsætning af hjertestartere, 
så de er tilgængelige maksimalt 100 

meter fra hver bolig. Projektet står for 
opsætning, vedligehold, drift (herun-
der strøm) af hjertestartere samt even-

tuel reetablering, såfremt hjertestar-
terne ønskes taget ned efter projektets 
afslutning om 5 år. Alternativt kan 
hjertestarterne blive hængende uden 

beregning – dog overgår vedligehold, 
drift mv. til afdelingen. 
 En del af projektet handler også om 
at få uddannet så mange hjerteløbere 

som overhovedet muligt – og her har vi 
en opgave i forhold til rekrutteringen 
af kommende hjerteløbere. 

 Palle understreger vigtigheden af 
projektet og af den signalværdi, Farum 
Midtpunkt sender ved at indgå i pro-
jektet – derfor er det også vigtigt, at vi 

selv deltager aktivt. Det er os, der skal 
redde hinanden! Der vil også søges re-
kruttering af hjerteløbere blandt 

driftspersonalet. Når man er tilmeldt 
som hjerteløber (via en app), så bliver 
man kaldt ud i det område, man befin-
der sig i. 

Berit/38 2.S siger, at selv om hun ikke 
selv er i en fysisk tilstand, hvor hun 
kan tilbyde sig som hjerteløber, vil 

hun opfordre alle, som kan løbe, til at 
melde sig. Berit spørger til, hvor 
mange hjerteløbere, der er i Farum 
Midtpunkt pt.? 

Maiken/Blokrådssekretær svarer, at 
hun tidligere har skullet melde hjerte-
løbere ind knyttet til de enkelte hjerte-

startere, og pt. er der ingen tilknyttet, 
da de alle er fraflyttet. Men proceduren 

for, hvordan man tilmelder sig som 
hjerteløber er umiddelbart forskellig 
nu fra tidligere, idet man nu selv til-

melder sig via en app. Vi kan prøve at 
høre folkene bag Caramba, om de kan 
sige noget om, hvor mange af dem, der 

er tilmeldt hjerteløberapp’en, som er 
bosiddende i Farum Midtpunkt. 

Erik/80F opfordrer alle, der er i tvivl 
om, hvorvidt de skal være hjerteløbere, 

til at blive det. Da distancen til hjerte-
starterne bliver markant forkortet, be-
høver man ikke være en superløber, 

for at melde sig – ofte vil man kunne 
nå frem hurtigere end ambulancen. 
Erik fortæller, at han selv er blevet 
reddet af en af hjertestarterne i Farum 

Midtpunkt – han er fortaler for, at Fa-
rum Midtpunkt stiller med så mange 
hjerteløbere som overhovedet muligt. 

Oskar/10I spørger, hvordan hjertelø-

berapp’en fungerer? 

Allan/28F forklarer, at man har en 

app på sin telefon, hvorigennem man 
bliver kontaktet af alarmcentralen ved 
hjertestop. 

Steffen/31C spørger til, hvad der sker, 

hvis man er hjerteløber og får en 
alarm, som man ikke har mulighed for 
at reagere på? 

Allan/28F forklarer, at man har valg-
mulighed i forhold til at acceptere alar-
men fra alarmcentralen. 

Henrik/dirigent foreslår, at man beder 

projektet om at komme med input til 
disse tekniske detaljer på kommende 
blokrådsmøde. 

Palle/EJK ser meget hellere, at alle 
møder op til informationsmødet, som 
afholdes d. 11. november kl. 19 i Ser-

vicecentralen. Der kommer noget re-
klame om dette i Midtpunktet. 
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Berit/38 2.S spørger, om det er ligegyl-
digt, om man bruger de nye eller gamle 

hjertestartere ved hjertestop. 

Palle/EJK svarer, at det er det. En 
hjertestarter er en hjertestarter. 

Åbningstider EJK 

Palle/EJK oplyser, at de tidligere an-
noncerede åbningstider i Midtpunktet 
pr. 1. oktober 2020 ikke bliver effektu-

eret grundet den aktuelle Covid-19-si-
tuation. 
 Der vil dog fortsat være mulighed for 

at bestille tid til personlig betjening. 
Men beboere betjenes primært via 
app, telefon og mail. Telefontiden er 
fortsat udvidet. 

 Vi har alle et fælles ansvar for at be-
grænse smittespredningen så meget 
som muligt. 

Maiken/290F siger, at hun ikke kan få 

app’en til at virke – hun kan ikke 
komme ind på den. 

Maiken/Blokrådssekretær siger til 

Maiken, at hun skal kontakte KAB. 

Affaldssortering 

Palle/EJK orienterer om, at der har 

været en artikel i KAB-indblik om det 
aktuelle pilotprojekt i Blok 14, 15 og 
16. Artiklen har vakt interesse forskel-
lige steder – bl.a. i Boligselskabernes 

Landsforening, og det har medført, at 
Miljøministeren lancerer kampagnen 
#SkodfritDanmark i Farum Midtpunkt 

d. 5. oktober 2020. Tanken var, at det 
skulle have været en fest, men grundet 
Covid-19-restriktioner er det blevet til 
et lukket arrangement, desværre. Hvis 

man har lyst til at se og lytte til mini-
steren, kan man se hende fra vest-
blokgangstrøget, da arrangementet fo-
regår på fodboldbanen kl. 11.30. Vi 

opfordrer dog til, at man ikke stiller op 
i store grupper. 
 Palle fortæller lidt mere om arrange-

mentet og at der er lavet en presse-

meddelelse. Han er sikker på, at det 
bliver en god historie om Farum Midt-
punkt. 

 Status på pilotprojektet er, at der nu 
er foretaget interviews og observatio-
ner, som danner baggrund for forskel-

lige interventioner (plakater, retnings-
visere, film mv.), som konsulentfir-
maet er i gang med at udarbejde. Her-
udover er de også kommet med andre 

forslag til tiltag – herunder trafikdæm-
pende foranstaltninger på stamvejene. 
Projektet afsluttes med en workshop 
for beboerne i pilotblokkene – afleve-

ring forventes ved udgangen af året. 
 Palle viser statistik for sortering for 
perioden 01.07.20 – 31.08.20 (jf. dia-

gram nedenfor). 
 

 
 
Anne/Blok 15 har også en positiv hi-

storie, idet de oplever, at der er stor 
opbakning til pilotprojektet – faktisk 
så stor, at beboere fra de andre blokke 

også gør brug af containerne i pilot-
projektet. Det bliver dog problematisk, 
da det ender med, at beboerne i pro-
jektet faktisk ikke kan komme af med 

deres affald grundet overfyldte contai-
nere. 

Berit/38 2.S siger, at den store opbak-

ning varmer hendes klimavenlige 
hjerte. Hun spørger dog, om det ikke 
giver et misvisende billede af, hvor 

0

2000

4000

6000

8000

10000

R E S T P L A S TM E T A L M A D P A P

9495 kg

595 kg
70 kg

2380 kg

95 kg



  

 29 

meget der sorteres? Er Operate op-
mærksomme på dette? 

Hans/Teknik- og Miljøudvalget (TMU) 
svarer, at det er rigtigt, at det kan give 
nogle unøjagtigheder i forhold til de 

målbare tal, der danner baggrund for, 
hvordan det skal rulles ud i resten af 
Farum Midtpunkt. Omvendt er det 
ikke noget udvalget er gået rigtigt ind 

i, fordi glæden ved beboernes entusi-
asme betragtes som vigtigere. Men vi 
skal selvfølgelig være opmærksomme 

på dette, når vi bruger tallene. 

Palle/EJK tror ikke, at det kilomæssigt 
har den store betydning. Det er dog in-
teressant at se, om man kommer til at 
kunne se, at mængden af restaffald 
bliver mindre. 

Thomas/TMU kan godt se, at der kan 
være en udfordring, hvis der ikke er 

plads til beboernes skrald i contai-
nerne, fordi de bliver brugt af for 
mange fra de øvrige blokke. Men når 
det er sagt, så tror han ikke, at det bli-

ver en udfordring på den lange bane – 
man kan jo altid ændre på tømnings-
frekvensen. 

Erik/80F gør opmærksom på, at hvis 
man betragter tallene i diagrammet i 
forhold til volumen, så er det store 

mængder, vi taler om -især plast. 

Berit/Bladudvalget (BU) spørger, om 
der er behov for, at der i Midtpunktet 
bliver skrevet noget om, at contai-
nerne er forbeholdt pilotprojektet? 

Thomas/TMU synes, det er en dårlig 
idé. Hvis beboere synes, de gerne vil 

tilvænne sig adfærden nu, så mener 
Thomas, at de skal have lov til det. 

Steffen/31C nævner, at han har set 
rotter komme løbende ud fra mellem-
rummet mellem de nye containere. 

Det er et godt uforstyrret sted for dem 
at bo. Derfor spørger Steffen, om mel-
lemrummet mellem containerne skal 

være der – eller om det er muligt at 
sætte containerne helt sammen? 

Asger/296A arbejder i Furesø Vand-
forsyning, og derfor ved han, at place-
ringen af containerne skyldes, at der 

ligger nogle vandledninger i jorden. 
Dette har medført, at man ikke kunne 
placere dem som først tiltænkt. 

Peter/120A supplerer og siger, at rot-
terne ikke gemmer sig mellem contai-
nerne, men derimod i buskadset mel-

lem blokkene – de bruger blot mellem-
rummene som en gangvej.  

Vandrør 

Palle/EJK oplyser, at vandrørene i 

gangstrøgene i Blok 45, 44, 42 og 33 
skal udskiftes. Forventet opstart i 
Blok 45 er sat til uge 2 (2021). Berørte 

blokke vil blive varslet. 

Erik/80F undrer sig over, at der skal 
skiftes vandrør i Birkhøjterrasserne – 
blev det ikke gjort i forbindelse med re-
noveringen? 

Palle/EJK svarer, at de ikke blev skif-
tet. 

Spørgsmål til driften 

Peter/120A siger, at han i forbindelse 
med ventilationsrens er blevet gjort 
opmærksom på, at der er mange, der 

har taget deres ventilation ud. Det be-
tyder, at de selv har store problemer 
med ventilationen i deres bolig. Han vil 
høre, om det er noget driften vil gøre 

noget ved? 

Palle/EJK svarer, at det først og frem-
mest kræver, at de kan se, at der er 
nogen, der har nedtaget dem. Nogle 
gange kan det ses på tryktabet i kana-

len. Hvis driften får henvendelser om 
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lukkede kanaler, reagerer de naturlig-
vis på det. 

Peter/120A spørger, om der ikke er en 

konsekvens, hvis folk fjerner eller blo-
kerer deres ventilation? 

Palle/EJK spørger Peter, hvad han sy-

nes konsekvensen skulle være? Palle 
tror på, at man kommer længst ved at 
give disse beboere råd og vejledning i, 

hvordan man bruger sin ventilation i 
boligen fremfor at true dem med ek-
sempelvis at smide dem ud af boligen. 

Peter/120A er ikke sikker på, at råd og 

vejledning fungerer. Han synes, at der 
burde gives en skriftlig advarsel, hvis 
det er et fortsat problem ved enkelte 

beboere. 

Asger/296A siger, at ventilationshæt-
ten er meget nem at tage ud, og han 

spørger derfor, om man ikke kunne 
sætte nogen op, som krævede værktøj, 
for at nedtage dem? 

Palle/EJK siger, at det kan han ikke 

svare på. Men han kan informere om, 
at der er 1584 boliger, og nogle har 
flere ventilationskanaler. En udskift-

ning af samtlige hætter ville være en 
ikke ubetydelig udskrivning – er pro-
blemet så stort, eller er det noget, der 
ville kunne løses med information og 

gode råd? – Palle tror selv på sidst-
nævnte løsning. 

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Nyt medlem til  

Blokrådets Forretningsudvalg 

Thomas/143F fra Blok 24 er trådt ind 
i forretningsudvalget. Hans funktions-

periode varer til ultimo februar 2022. 
Velkommen til Thomas. 

Åbningstid i Sekretariatet 

Grundet de seneste udmeldinger fra 

myndighederne vil Blokrådssekreta-
riat fortsat kun være åbent for person-

lige henvendelser efter aftale. Det be-
tyder, at de skiltede åbningstider for 
Blokrådssekretariat i »Midtpunktet« 

541 ikke bliver aktuelle pr. 1. oktober. 
Sekretariatet træffes fortsat på mail og 
telefon. Telefontiden er kl. 9 -14 (alle 

hverdage). 

Indlevering af  
udvalgenes budgetønsker 

De udvalg, der har ønsker til budget-

året 2021 – 2022, skal huske at indle-
vere en blokrådssag, hvori deres øn-
sker fremgår. Deadline for indgivelse 
af disse er mandag d. 12. oktober kl. 

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

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

4.d Andre udvalg 

Intet nyt fra andre udvalg 

4.e Debatsag: Overførsel af midler 

Oskar/BR-FU fremlægger kort den 

konkrete sag (jf. MP541, s. 8). 

Henrik/dirigent fremhæver, at der i sa-
gen er fremstillet 2 løsningsforslag. 

Han tilføjer, at man måske også kunne 
forestille sig en tredje løsningsmodel, 
hvor man koordinerer de to løsnings-
forslag – altså hvor man både rejser 

sager om at tage overførslen til efter-
retning, men hvor man samtidig brin-
ger det i et skema i Midtpunktet. 

Berit/BU kommenterer i forhold til sa-

gens løsningsforslag nr. 2, at der alle-
rede er mange skemaer i »Midtpunk-
tet«, og at et månedligt skema ville 

være lige i overkanten. 

Henrik/dirigent supplerer med, at an-
søgningen om overførsel af midler kun 

laves i forbindelse med, at man over-
går fra et regnskabsår til et andet. 
Derfor vil det umiddelbart kun være 
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denne ene gang om året, at et skema 
vil være aktuelt. 

Thomas/143F kunne godt tænke sig, 

at skemaet bliver en del af regnskabet 
på den måde, at det kommer til at 
fremgå af regnskabet i bladet. Derud-

over kan man så diskutere, hvilken lø-
bende afrapportering, der skal være til 
Blokrådet omkring, hvad man træffer 
af dispositioner – skal det være en sag, 

man tager til efterretning, eller skal 
det være en orientering til blokrådet – 
resultatet bliver det samme. 

Anne/75D synes, det er forfriskende, 
at man nu forholder sig til emnet. Det 
er altid et tema ved budget- og regn-

skabsmøder, så det er godt at få det 
drøftet og få skabt en procedure. Anne 
synes, det er en god idé, at man rejser 
sager, hvor overførslen tages til efter-

retning. Hvis nogen skulle have et pro-
blem med, at et udvalg har for mange 
henlagte penge, så kan det jo tages op, 
når udvalgene rejser sag om budget-

ønsker. 

Thomas/Markedsføringsudvalget 
(MFU) kommenterer, at de har en sum 

penge stående i udvalget. De penge 
kunne de godt tænke sig at bruge på 
Åbent Hus-arrangementerne med et 
årligt træk på cirka 60.000 kr. Thomas 

kunne godt tænke sig, at man fik af-
klaret en procedure i forhold til dette. 
I udgangspunktet vil de ikke behøve at 

budgettere med noget på kommende 
budgetter, idet de kan tage af de hen-
lagte midler, men hvis det ikke er pro-
ceduren, så må der findes på noget an-

det. 

Maiken/Blokrådssekretariatet kom-
menterer, at hun ved sidste budget-

møde foreslog, at budgetposten til 
Åbent Hus blev trukket ud som en 
selvstændig post i budgettet, da dette 
ville medføre, at man ikke skulle rejse 

blokrådssag for at få frigivet midlerne, 

hvilket ville lette planlægningen af ar-
rangementet en hel del. Dette er Mai-
ken ret sikker på blev gjort, hvorfor det 

allerede i igangværende budget er sat 
på som en separat post. På denne bag-
grund stiller forretningsudvalget fak-

tisk et budgetønske til Åbent Hus til 
kommende budget. 

Henrik/dirigent mener også, at Åbent 
Hus kom på som en særskilt budget-

post – det tjekker vi op på i summe-
pausen. 

Erik/MFU synes, det lyder fint men 

husker dog på, at midlerne jo stadig 
skal frigives, men så må det være 
Blokrådets Forretningsudvalg, der sø-

ger om frigivelse af midlerne. 

Thomas/143F svarer Erik, at tanken 
med den særskilte budgetpost netop 
var, at den ikke skulle godkendes til 

frigivelse i Blokrådet, idet det giver en 
fleksibilitet i forhold til at kunne lave 
de aftaler, der skal til for at kunne af-

holde arrangementet. 

Erik/80F svarer, at hvis det er den 
måde, man vil køre det på, så kan man 
jo gøre det på alle udvalg. 

Henrik/dirigent kan ved selvsyn i bud-
gettet 2020/2021 konstatere, at det er 
blevet vedtaget, at der afsættes 60.000 

kr. til den særskilte post Åbent Hus, 
så der skal ikke ansøges om frigivelse 
af disse.  

Maiken/Blokrådssekretariatet siger, 

at proceduren, eller måden de er afsat 
på, er fuldstændig identisk med de be-
løb, der er afsat i Børne- og Ungdoms-

udvalget eller til den årlige sankthans-
fest. 

Peter/120A kommenterer, at det vel 

gælder om at få alle de poster, som 
man ved er gentagne, lagt ind i bud-
gettet, så man ikke skal rejse sag om 
at få dem frigivet. 
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Thomas/MFU opfordrer Erik til, at ud-
valget bruger midlerne på en stor grill-

fest – vel at mærke, når vi er på den 

anden side af Covid-19       

Berit/38 2.S synes, at Peters forslag, 

om at de tilbagevendende poster læg-
ges ind i budgettet, så de er fleksible 
og ikke kræver frigivelse, er godt. 

Thomas/143F siger, at man kunne 
bede Forretningsudvalget om at udar-
bejde et årshjul, så man på den måde 

kunne få lagt nogle af de faste budget-
poster ind. 

Henrik/dirigent kommenterer, at der 
allerede er rigtig mange poster, der lig-

ger særskilt i budgettet, så han vil tro, 
at vi er godt på vej. 
Henrik opsamler følgende fra debat-

ten: 

• Enighed om at åbenhed er godt 

• Ingen månedlig afrapportering i 
»Midtpunktet«, men synlighed på 

en anden måde, eksempelvis en 
gang årligt. 

• Overførsel tages til efterretning ved 
afslutning af et regnskabsår. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 541.a:  
Frigivelse af 45.000 kr. 

Anne/BOU siger, at de nu er meget tæt 
på at være i mål, og de ser frem til at 

kunne præsentere sagen for Blokrå-
det. Anne forklarer, at de 45.000 kr. er 
et rammebeløb. 

Berit/38 2.S siger, at det er vigtigt, at 
kattehegnene passer ind i Farum 
Midtpunkts arkitektur. 

Anne/BOU svarer, at kattehegnene 

bliver meget diskrete. 

Niels/112E synes, det er dejligt, at der 
nu er en løsning på vej. Det kan dog 

bekymre ham, hvis prisen for etable-

ring bliver for dyr. Har man en idé om, 
hvad det vil koste at etablere for den 
enkelte beboer? 

Anne/BOU svarer, at der vil være nogle 
udgifter, som man ikke kan undgå, 
men de har lagt vægt på, at det er 
gode, billige og lettilgængelige materi-

aler. Udvalget har sikret sig, at der – 
når/hvis de nye kattehegn bliver god-
kendt – kommer en lang overgangspe-
riode, så folk har mulighed for at købe 

de ting, der skal til. De har med andre 
ord tænkt på beboernes økonomi. 

Thomas/143F spørger, hvad man gør i 
forbindelse med fraflytning? 

Henrik/BOU svarer, at det ville skulle 
tages ned. Det kommer ikke til at være 
anført som en forbedring, men der-
imod som en forandring. 

Anne/BOU supplerer med, at man vil 
kunne lade nogle af de fastmonterede 

dele sidde, men selve hegnet skal ned. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at man 
venter med at diskutere kattehegnet til 
det endelige projekt, ligger klar. Lige 

nu handler det om frigivelse af midler. 

Erik/80F spørger igen, hvad det kom-
mer til at koste? 

Anne/BOU svarer, at hun ikke har en 
pris endnu. 

Henrik/BOU svarer, at det formentlig 
kommer til at koste et par tusinde kro-
ner – uden at han vil hænges op på 
det. Der vil være nogle ting, som man 
ikke selv kan lave, da dele skal fastgø-

res i cortenpladerne. 

Berit/38 2.S gør opmærksom på, at 
man i forbindelse med en fraflytning 
kan lave en overdragelsesaftale med 

indflytter, hvis indflytteren er interes-
seret i dette. 
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Thomas/143F svarer Berit, at der er 
udfordringer med opvaskemaskiner – 

dem kan man ikke bare overdrage. 

Henrik/dirigent gør igen opmærksom 
på, at sagen omhandler frigivelse af 
midler – ikke sagsbehandling af katte-

hegn. 

Hanna/37 2.O er enig med Henrik – 
det, vi skal tage stilling til nu, er, om 

der skal frigives 45.000 kr. 

Afstemning 

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

BR-sag 541.b: Anmodning om op-

stilling af cykelstativer på Furesø 
Boligselskabs grund 

Henrik/dirigent oplyser, at der er kom-

met både et udsættelses- og et æn-
dringsforslag til sagen. Henrik giver 
først ordet til BR-FU, som motiverer 
selve sagen. Derefter vil Blok 12 få 

mulighed for at motivere udsættelses-
forslaget. 

Oskar/BR-FU forklarer, at sagen er 

rejst på baggrund af en henvendelse til 
Forretningsudvalget fra Furesø Kom-
mune. Sagen drejer sig om anmodning 
om opstilling af cykelparkering ved 

busstoppestedet udenfor Farum Midt-
punkt ved Frederiksborgvej. BR-FU 
har drøftet behovet for et cykelstativ, 

men har ikke kunnet finde eller få do-
kumenteret et decideret behov for cy-
kelparkering ved dette stoppested. 
Forretningsudvalget har også spurgt 

til, om det ikke var muligt at placere 
cykelstativerne på den anden side af 
vejen, men kommunen meldte tilbage, 
at dette ikke var en mulighed. På bag-

grund af ovenstående bakker Forret-
ningsudvalget ikke op om sagen. 

Allan/28F har bemærket, at der er 

nogle, der parkerer deres cykler på 

den anden side af vejen. Han mener 
ikke, at der er plads til cykelstativer 
der. Han synes, det er en god ting, at 

lave bedre forhold for cyklister. 

Morten/Blok 12 siger, at de i udgangs-
punktet ikke er imod et cykelstativ ved 

busstoppestedet. Men det kommer 
meget an på, dels hvor mange cykler, 
der skal være plads til, dels hvordan 
cykelstativerne kommer til at se ud. 

Og så mener de, det er meget vigtigt, 
at kommunen stiller en garanti for, at 
det er dem, der tager sig af vedligehol-

delse og oprydning. Blok 12 mener, at 
der skal foreligge en klar aftale vedr. 
disse sidstnævnte forhold. 

Udsættelsesforslag til BR-sag 541.b 

Fra blok 12 

Som udgangspunkt ser blok 12 gerne, 
at kommunen etablerer cykelstativer 
ved busstoppestedet. Dog mener vi, at 
nedenstående punkter bør afklares, 

inden Blokrådet tager endelig stilling 
til forslaget: 

1. Hvorfor placeres cykelstativerne 
ikke på den anden side af Frede-

riksborgvej og dermed nærmere in-
dustriområdet, som formentlig har 
størstedelen af de cyklister, som vil 

bruge dem? 
2. Hvor mange cykler forestiller kom-

munen sig, at der skal være plads 
til i stativerne? 

3. Hvordan kommer anlægget til at se 
ud (tegning)? 

4. Har vi garanti for, at kommunen 
påtager sig ansvaret for vedlige-

hold af cykelstativerne – herunder 
oprydning af gamle, rustne, punk-
terede cykler, som ejerne ikke gi-

der fjerne? 

Henrik/Blok 43 fortæller, at de også 
har diskuteret sagen. Husmødet var 

meget enige om, at der mangler et af-
talegrundlag, så vi ved: 
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• hvem der har ansvaret for vedlige-
holdelse, renholdelse og opryd-
ning. 

• hvem der fører tilsyn med cykel-
parkeringen, så vi ved, at det er i 
en sikkerhedsmæssig forsvarlig 

stand. 

• hvem der er juridisk forpligtigede 
eller har ansvaret, hvis der er no-
gen, der kommer til skade. 

• hvad opsigelsesvarslet er, hvis vi 
ønsker, at cykelstativerne fjernes. 

På denne baggrund kan Blok 43 godt 

støtte udsættelsesforslaget. 

Peter/Blok 22 fortæller, at de ikke ser 
nogen grund til, at der skal etableres 
cykelstativer på det beskrevne sted. 

400 meter længere nede ad gaden er 
der et kæmpe areal til cykler, som 
maksimalt er belagt med 20 %. Dertil 

rejste blokken spørgsmål i lighed med 
Blok 43, så de stemmer klart nej. 

Thomas/Furesø Boligselskab oplyser, 
at henvendelsen fra kommunen først 

blev rettet til ham i kraft af hans rolle 
som formand for boligselskabet. Tho-
mas henviste kommunen til beboerde-

mokratiet – altså Blokrådet. Derud-
over gav Thomas udtryk for sin sub-
jektive betragtning. Her nævnte han 
bl.a., at der allerede er cykelparkering 

placeret ved åbningen i Blok A, og her 
står der aldrig en cykel. Hvis cykelpar-
keringen laves på det ønskede sted, 
skal den betjene Farum Midtpunkt-si-

den af Frederiksborgvej. Eller er me-
ningen, at man skal parkere sin cykel 
der og løbe over vejen efterfølgende? 

Anne/Blok 15 kan godt bakke op om 
udsættelsesforslaget. De er ikke inte-
resseret i en cykelparkering, førend 
der ligger meget klare rammer. 

Hans/Blok 12 har også talt om, at der 
er et cykelstativ nede ved kulturhuset, 
som bliver brugt af folk, der cykler til 

og fra bussen. Men på det område skal 
der bygges, og derfor vil det cykelstativ 
højst sandsynligt blive fjernet. De ken-

der ikke planerne for området, men 
der er planer om at sælge området til 
bebyggelse. Det vil betyde, at der kan 

blive brug for et stativ på den af kom-
munen ønskede placering, og netop 
derfor er det også vigtigt, at der ligger 
en klar og tydelig aftale med kommu-

nen, hvorfor Hans vil anbefale, at man 
stemmer for Blok 12s udsættelsesfor-
slag. 

Nikita/Blok 36 kommenterer, at punkt 

2 i udsættelsesforslaget faktisk er be-
svaret i selve sagsfremstillingen. 

Erik/Blok 16 oplyser, at de også har 

drøftet det på husmødet, og de var 
klart imod – faktisk ville de foreslå, at 
man afviste sagen, da det er et alt for 

løst grundlag at træffe en beslutning 
på. Der er hverken tal på, hvor mange 
cykler der vil komme, eller hvorfor be-
hovet er opstået. Personligt tror Erik, 

at Hans har ret vedr. nedlæggelse af 
cykelparkering ved kulturhuset. De vil 
stemme for udsættelsesforslaget, for 

så at håbe på, at der kommer flere de-
taljer. 

Peter/Blok 22 mener, at kommunen 
burde være kommet med den begrun-

delse, som Hans fremlægger, hvis de 
var gået aktivt ind i sagen. Derfor vil 
de fortsat stemme nej til den oprinde-

lige sag. 

Niels/Blok 21 var af den holdning, at 
de ville stemme ja til sagen. De er me-
get begejstrede for den asfalterede sti, 

som løber langs supercykelstien, så 
derfor synes de godt, de ville give plads 
til et cykelstativ. 

Morten/Blok 12 synes, Blok 43 havde 
nogle rigtig gode pointer med deres 
spørgsmål, og han spørger derfor, om 
det er muligt at få disse spørgsmål 
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indarbejdet i udsættelsesforslaget, 
hvis dette vedtages? 

Henrik/dirigent vil anbefale, at man 
formulerer udsættelsesforslaget, så 
alle de supplerende spørgsmål, der er 

blevet nævnt i debatten, fremgår af 
dette. 

Thomas/BR-FU siger, at Blok 16 har 
indgivet et forslag, som vi også skal 
indtænke i den proces. 

Thomas/143F kommenterer, at asfal-
ten på den nye cykelsti er noget mak-

værk. 

Maiken/Blokrådssekretær oplyser på 
baggrund af Mortens spørgsmål om 

revideret udsættelsesforslag, at man 
jævnfør Blokrådets Forretningsorden 
§ 9, stk. 5 kan gøre følgende: 

”Udsættelses- og ændringsforslag, der 
ikke er vedtaget på et husmøde, kan 
kun fremsættes på et BR-møde af BR-

repræsentanter, udvalgsmedlemmer 
under hvem sagen henhører, eller 
medlemmer af BR-FU”. På denne bag-

grund mener Maiken, at man på selve 
mødet godt kan vælge at lave en kom-
bination af to udsættelsesforslag. 

Henrik/dirigent indskyder, at de øvrige 
forhold nævnt ved debatten også skal 
inddrages. 

Thomas/BR-FU siger, at når man har 
fået udsat en sag, må man gerne ind-

arbejde de forhold, der har været ind-
draget i debatten. Det kigger Forret-
ningsudvalget på. 

Berit/38 2.S spørger, om man ikke 
kunne blive enige om, at afstemnings-
temaet ændres til: ”Sagen udsættes 

indtil Blokrådets spørgsmål er besva-
ret”. 

Thomas/ BR-FU siger, at forslagsstiller 
kunne vælge at trække sagen, da den 
jo kun kan udsættes en gang. 

Henrik/dirigent skitserer de forskellige 
muligheder: 

• Udsættelsesforslaget sættes til af-
stemning først (dette kan vedtages 

med 6 stemmer for). En vedtagelse 
af dette vil betyde, at sagen ikke 
kan udsættes igen. 

• Hvis udsættelsesforslaget ikke ved-
tages, stemmes der om ændrings-

forslaget (dette kan vedtages med 9 
stemmer). 

• Hvis ændringsforslaget fra Blok 11 
falder, vil der blive stemt om selve 
sagen. Bliver der stemt nej til sa-
gen, så er den afsluttet. 

Maiken/Blokrådssekretariatet kom-
menterer, at man skal være opmærk-
som på, at udsættelsesforslaget og 

ændringsforslaget er forholdsvis for-
skellige i deres afstemningstema. 

Lis/Blok16 synes, det ville være rart, 

hvis vi kunne få mere info fra kommu-
nen. De ytrer nemlig ikke noget om et 
behov, men derimod italesætter de det 
udelukkende som tiltag. 

Henrik/dirigent opsummerer, at hvis 
der stemmes for udsættelsesforsalget, 
så får vi mulighed for at få sagen be-

lyst. Hvis kommunen så ikke efterlever 
dette, så kan man jo altid stemme nej. 

Berit/38 2.S supplerer, at det jo så er 
op til kommunen at komme med det 

materiale, der kan danne grundlag for 
en blokrådssag. Hvis de ikke kommer 
med noget, så er der ikke nogen sag. 

Erik/Blok 16 oplyser, at der i sagen 
står, at Blokrådets Forretningsudvalg 
stiller sagen på vegne af Furesø kom-
mune. Han vil gerne have ført til refe-

rat, at Furesø kommune ikke bare kan 
bede om at få rejst blokrådssager. 

Maiken/Blokrådssekretær svarer, at 

det har kommunen heller ikke bedt 
om. 
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Erik/Blok 16 spørger, hvorfor Forret-
ningsudvalget så gør det? Der står jo 

på vegne af Furesø kommune. 

Maiken/Blokrådssekretær svarer, at 
det er korrekt, at der står det. Men Fu-
resø kommune har ikke bedt om at få 
rejst en blokrådssag; de har derimod 
rettet henvendelse – i første instans til 

Thomas qua hans post som formand 
for boligselskabet. Som Thomas for-
klarede, så sendte han kommunen vi-
dere til beboerdemokratiet, og derfor 

har forretningsudvalget modtaget 
henvendelsen. Derfor har de rejst sa-
gen, så beboerdemokratiet kan tage 

stilling til den. 

Erik/Blok 16 er enig i dette, men så må 
Blokrådets Forretningsudvalg stille en 
debatsag. 

Maiken/Blokrådssekretær spørger, 
om det handler om, at der som for-
slagsstiller kun skulle have stået Blok-
rådets Forretningsudvalg, og at det 

faktum, at det er Furesø kommune, 
der anmoder om opstilling af cykelsta-
tiverne, så udelukkende skulle fremgå 
i sagsfremstillingen? 

Erik/Blok 16 svarer, at Forretningsud-
valget ikke skal tillade, at udefrakom-

mende får stillet en sag op. Han opfor-
drer til, at Maiken læser i vedtægterne 
om, hvem der kan stille blokrådssager. 

Maiken/Blokrådssekretær svarer, at 
hun er bekendt med, hvem der kan 

rejse sager. 

Henrik/dirigent gør klart, at alle ud-
valg ifølge forretningsordenen kan 

rejse blokrådssager, og da Forret-
ningsudvalget også er et udvalg, gæl-
der det også for dem. Henrik minder 

om, at Blokrådet jo også beder Forret-
ningsudvalget om at iværksætte for-
skellige ting. 

Erik/Blok 16 svarer, at det er der in-
gen diskussion om. Det, der er proble-

matisk, er, at sagen stilles på vegne af 
Furesø kommune. Hvorfor ikke stille 
en debatsag? 

Henrik/dirigent pointerer, at den rej-
ste sag er fuldt ud lovlig. 

Hans/Friarealudvalget (FAU) synes 

også, det er lidt uheldigt, at der står på 
vegne af Furesø kommune, da det godt 
kan misforstås. Når det er sagt, mener 

Hans, at Forretningsudvalget har 
håndteret sagen korrekt. Hans kom-
menterer, at sagen også har været til 
udtalelse i Friarealudvalget, inden er 

rejst som en blokrådssag, og det er 
helt rigtigt at rejse sagen som en 
blokrådssag, så demokratiet kan tage 

stilling til sagen. Hans synes, den er 
håndteret rigtigt. 

Anne/75D kommenterer, at hvem som 
helst kan komme og sige hvad som 

helst til Blokrådets Forretningsudvalg, 
og så er det op til dem at beslutte, om 
det er en sag, der skal tages op i Blok-

rådet. Det mener hun godt, at Forret-
ningsudvalget kan navigere i. 

Henrik/dirigent sender forsamlingen 
til summepause. 

Henrik/dirigent læser det justerede af-
stemningstema op: 

Afstemningstema: 
Sagen udsættes, indtil ovenstående 

spørgsmål samt de under debatten 
fremkomne spørgsmål og bemærknin-
ger er besvaret. 

Ændringsforslag til 541.b 

Fra Blok 11 

Blok 11 fremsætter hermed et æn-
dringsforslag til sag nr.: 541.b, vedrø-

rende Furesø Kommunes anmodning 
om tilladelse til etablering af cykel-
skur/cykelstativer på Furesø Boligsel-
skabs (Farum Midtpunkt) grund på 
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det areal, der er markeret med rødt, 
som fremgår af foto på side 14, i bebo-
erblad nr.541. 

 Da det virker som om, der er tvivl om 
et sådant cykelskur/cykelstativer, 
fremsættes ændringsforslag om, at 

Furesø kommune, får tilladelse af Fu-
resø Boligselskab til etablering af cy-
kelskur/cykelparkering på det nævnte 
område, dog kun i en prøveperiode på 

eksempelvis 2 år med efterfølgende 
evaluering af et evt. behov. En evt. prø-
veperiode starter, når etableringen er 
til ende. Efter endt prøveperiode, tages 

sagen op i Blokrådet igen. Går en ny 
beslutning imod Furesø kommune, 
må kommunen pille skuret ned og re-

etablere området. 

Afstemningstema:  
Blokrådet beslutter at give Furesø 
kommune tilladelse til at etablere en 

cykelparkering i en prøveperiode på 
eksempelvis 2 år, jævnfør ovenstående 
ændringsforslag. 

Udsættelsesforslaget sættes til afstem-

ning. 

Afstemning 
Udsættelsesforslaget vedtages med 10 
stemmer for, 6 stemmer i mod og 2 

blanke stemmer. 

6. Eventuelt 

Nicklas/290F har bemærket, at der er 
rigtig mange rotter i området. Han vil 
gerne vejre stemningen blandt delta-

gerne, i forhold til om der er opbakning 
til at få gjort noget ved det. 

Asger/Blok 36 fortæller, at de har 

skrevet til Friarealudvalget om et for-
søg med at rydde grønningen mellem 
blokkene. Asger har talt med nogle af 
de rottekyndige fra kommunen, og 

han tror, at der på et eller andet tids-
punkt kommer et påbud derfra. Derfor 
synes deres blok, at det ville være godt 
at komme dette i forkøbet. 

Anne/75D fortæller, at hun for nogle 
år siden arbejde i Kommunale ejen-

domme i Furesø kommune. Det var in-
teressant at kigge på det lokale rotte-
kort, som er baseret på anmeldelser. 
Der var kun 2 anmeldelser om rotter 

på et halvt år i Farum Midtpunkt. 
Anne siger, at det er vigtigt, at man 
melder det til kommunen, når man ser 
en rotte. I hendes blok har de stort fo-

kus på at få meldt alle observationer 
af rotter ind. 

Hans/Friarealudvalget (FAU) siger, at 

det er korrekt, at de har modtaget en 
henvendelse fra Blok 36 – den vil blive 
behandlet på deres kommende møde 

d. 7/10-20. 
 Hans oplyser, at det er naturligt, at 
der er mange rotter i sensommer og 
hen over efterår. Det hænger sammen 

med, at der er mindre yngel af rotter, 
der dør om sommeren. Derudover er 
der i hele landet en stigning af rotter, 
fordi der er lavet et forbud mod, at 

man anvender rottegift konstant i gift-
depoterne. Det betyder, at rottebe-
kæmperne først må lægge giften ud, 

når man har fået en melding om, at 
der er en rotte. Blok 36 foreslår, at der 
laves om på bedene mellem blokkene. 
Men her skal man huske på, at disse 

bede ikke bare er til for at se pæne ud, 
de er også til for at forhindre trafik, leg 
mv. mellem blokkene. 
 Hans nævner, at den aktivitet, der 

allerede er skabt mellem blokkene 
grundet gitterstien og forskellige hots-
pots, har forårsaget mange klager. 

Derfor kan FAU ikke støtte et forslag, 
der medfører, at man rent faktisk kan 
færdes mellem blokkene. 
 FAU har dog kigget på problemerne 

med rotter, og de har bedt driften om 
et møde for at finde ud af, hvad der 
kan gøres. Det man først og fremmest 
skal finde ud af er, om rør og kloakker 

er tætte, så rotterne ikke kan komme 
op. Dernæst kan man tale om overfla-
derotter, og der skal de have kigget på, 
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hvad der kan gøres ved dem. Man kan 
lave et forsøg, hvor man rydder et bed 
eller noget af et bed, for at se, hvad der 

er af rotter eller rottegange under be-
det. Derudover skal der sørges for, at 
rotter ikke kan få adgang til terrasser. 

Det er denne vej, udvalget mener, man 
skal gå. At lave om på bedene er ex-
ceptionelt farligt og dyrt. 

Nikita/Blok 36 kommenterer, at be-

dene lige nu bliver brugt flittigt som 
hundetoiletter. Hundene er ikke i snor 
– det synes hun er mere farligt end rot-

ter. 
 Med hensyn til at melde rotter ind til 
kommunen, så tror hun de manglende 
anmeldelser kan skyldes manglende 

respons fra kommunen. Hun har selv 
meldt ind et utal af gange, men når 
man ikke hører noget fra dem, så mi-
ster man troen på, at det har et formål. 

Nicklas/290F kommenterer, at der er 
blevet talt meget om, hvordan man la-
ver en effektiv bekæmpelse af rotter. 

Han mener også, at man skal overveje, 
hvad der skal ske med buskadset mel-
lem blokkene. Et af Farum Midt-

punkts store problemer i forhold til 
rotter er, at der er mange kringelkroge 
og steder, hvor de kan gemme sig. 
 Nicklas supplerer, i forhold til det 

der blev nævnt om rotter i kloakken, 
at han har læst om, at der er et projekt 
i Farum Midtpunkt, hvor man ved 
brug af spyd og rottespær vil rydde 

kloakken for rotter. Nicklas har for-
hørt sig ved driften, hvordan projektet 
går, og her kunne han forstå, at det 

først var færdigt om 1,5 års tid. Det be-
tyder også, at der er rotter i kloakken. 
Det er en opfattende proces, hvis der 
skal gøres noget ved det. 

Asger/Blok 36 fortæller, at han har 
været på rundtur sammen med kom-
munens rottemand. Når man kigger 

ind i bedene, er det en stor motorvej af 
rotter. Der er masser af dem, og de har 

fantastiske forhold. Han ved også at 
gårdmændene finder masser af mad, 
affald og hundelorte i bedene – det er 

ulækkert! 

Hans/FAU er glad for alle de input, der 
er kommet. Dem vil FAU gøre brug af, 

når de skal mødes med driften. 
 Han fortæller, at FAU har fået hen-
vendelser fra Blok 36 og fra en beboer 
i Blok 21 vedr. rotter. Hvis der er 

mange rotter specielt i disse områder, 
kan man lave en indsats netop der.  
 Hans svarer Nikita, at han er enig i 

problemet med løsgående hunde – 
ifølge reglerne skal hunde føres i snor! 
Hans er meget imod, at man lufter 
hunde i P-niveau, for hundelort er god 

rotteføde. Driftens indstilling går me-
get på, at rotter skal håndteres af 
kommunen. Vi kan ikke løse proble-
met, hvis vi ikke har et samarbejde 

med kommunen. 

Peter/TMU siger, at der ikke findes én 
løsning på problemet med rotter – der 

er rigtig mange forskellige ting, man 
kan gøre. Et eksempel på dette er de 
nye affaldscontainere, da de fra fabri-

kantens side er rottesikret – eller de er 
i hvert fald væsentligt bedre sikret 
mod rotter end de gamle. 

Anne/75D fortæller, at hun husker sa-

gen omkring de elektroniske rottefæl-
der i kloakken. Grunden til, at de først 
er færdige om 1,5 år, er, at de arbejder 

sig gennem de forskellige kvarterer et 
efter et, så kloakkerne bliver ryddet fra 
den ene ende til den anden. 

Allan/28F spørger, om man ikke 

kunne opfordre driften til at opspore 
den umulige opgave at finde ud af, 
hvem der sætter affaldssække diverse 

steder i området. 

Henrik/428D kommenterer, at der 
ikke skal herske tvivl om, at en stor del 
af generne med rotter skyldes, at en 
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del beboere ikke kan finde ud af dels 
at komme affaldet i containerne, dels 
at samle op efter deres hunde og dels 

ikke at kaste madaffald ud i bede eller 
lignende. Henrik er sikker på, at drif-
ten har fokus på at finde eventuelle 

beboere, der henstiller affald i områ-
det. 

Nicklas/290F foreslår, at man kunne 
kigge på at få foderbræt opsat, så fug-

lene ikke fodres i bedene. Han kom-
menterer på Peters udtalelser, at det 
er korrekt, at der findes mange for-

skellige løsninger, men hvis man skal 
komme problemet til livs, så bliver 
man nødt til at rydde det hele. 

Erik/80F kommenterer på problema-

tikken om, at man ikke melder rotter 
til kommunen, fordi man ikke får no-
get svar retur. Hvis man nu sendte en 

kopi af anmeldelsen til driften samti-
dig med, at man melder det til kom-
munen, så får vi en større gennem-
slagskraft overfor kommunen. 

Berit/BU siger, at der tidligere har væ-
ret en artikel i bladet om, at man ikke 

måtte fodre rotterne – de sætter meget 
gerne noget lignende i »Midtpunktet«. 

Hans/FAU tror ikke, at problemet kan 
løses fuldstændigt. Der vil altid være 

overfladerotter i en bebyggelse som 
Farum Midtpunkt. Et af de problemer, 
som Farum Midtpunkt har, er, at de 

ofte har byggeskadesager, hvor der 
sættes store stilladser op i bedene. Det 
kan rotterne høre, og det får dem til at 
flytte på sig, og derfor bliver de meget 

synlige. Hans er dog helt enig i, at vi 
selvfølgelig skal bekæmpe rotterne så 
meget som muligt. Han er enig med 

Peter i, at der skal tages en masse små 
tiltag for at holde rotterne nede.  

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er flere bemærkninger. Tak for i 

aften       

 

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 1900 – 2000 
(se datoer i kalenderen s. 43) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Lis 80E  16 
Oskar 10I  C 
Thomas 143F  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 næste 
blok. 

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 

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

Personlige henvendelser: 
Mandag   1400 – 1800 

Telefoniske henvendelser: 
Tirsdag og torsdag 1230 – 1330 

I Sekretariatet kan du få information om alt i 
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om bebo-
erdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til blok-
rådssager m.v. 

”BLØD GÅRDMAND” 

Anita telefon:  kontakt Ejendomskontoret 
 hverdage kl 0700 – 1500 

Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig. 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 0900 – 1800 
Lørdag, søndag, helligdage: 1000 – 1400 

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:   1400 – 1800 

Tirsdag, torsdag og fredag: 0800 – 1000 
Onsdag:   Lukket    

Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  1230 – 1330 

Du kan altid indtale sin besked på telefonsva-
reren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 

Kontakt via e-mail kan forventes besvaret 
Mandag til torsdag 0730 – 1430 
Fredag   0730 – 1300 
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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:   1600 – 1800 
Onsdag:   1500 – 1800 
Første lørdag i måneden: 1300 – 1500 
Vi køber ikke, men tager med glæde imod næ-
sten alt. 
Kig Ind drives af frivillige. 

INTERNET (PARKNET) 

Support   telefon: 3690 6000 
Telefontid: ma - fr 900 - 1230 & 1800 - 2100 

Mail:  support@parknet.dk 
Web:  www.parknet.dk 
eller læs: bolignetudvalget.wordpress.com 

KAB 

Vester Voldgade 17 
1552 København V. 
Telefon: 3363 1000 
Mail: kab@kab-bolig.dk 

KATTEPROJEKTET 

Blokrådets projekt vedrørende vilde/bortløbne 
katte. 
Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tam-
katte koster 100 kr. pr. påbegyndt døgn i ge-
byr 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 

Backgammonklubben 
Sidste torsdag i måneden kl. 1900 
Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100 
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. 1300 samt 
alle torsdage kl. 1400 
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 0900 – 1900 
Lørdag:   0900 – 1800 
Søn- og helligdage: 1000 – 1800 

Udbringning 25,- kr.  
Ring onsdag eller fredag  
kl. 1000 – 1200 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 1400 – 2200 
Torsdag   1200 – 2300 
Fredag   1200 – 0200 
Lørdag   1200 – 2400 
Søndag   1200 – 2100 

Her kan I mødes og spille backgammon og bil-
lard. 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 0900-1100 & 1400-1600 
  to 0900-1100 & 1600-1800 
  fr 0900-1100 
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 0700 – 2300 
Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 542 OG 543 

MP 542 husstandsomdeles 27.10.20 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

10.11.20 kl. 1800: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 543, der udkommer 24.11.20. 
 Overholdes afleveringsfristen ikke, kan 
Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg 
på papir, usb-stik eller e-mail. 
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk 
 Man kan i meget sjældne tilfælde efter sær-
lig aftale senest mandagen før afleveringsfri-
sten få en senere frist for aflevering af renskre-
vet indlæg på e-mail eller usb-stik. 
 Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og 
forfatterangivelse. 
 Originale tegninger må kun bruges af andre 
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 NOVEMBER 2020 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

3. BR-møde 19:00 SC 

4. BUU 19:30 SC 

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10. 

TMU 

Frist for MP 543 

BOU 

MFU 

16:30 

18:00 

19:00 

19:00 

SC 

SC 

SC 

SC 

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24. MP 543 Husstandsomdeles 

25.    

26. Åben Dør 17:00 – 19:00 SC 

27.    

28.    

29.    

30. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 
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