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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 549 

til blokrådsmødet tirsdag den 1. juni 2021 kl. 1900 

 Alle deltagere skal fremvise Coronapas  

1. Godkendelse af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 1. december 2020 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 

 b, Ejendomskontoret 
 c. Blokrådets Forretningsudvalg 
 d. Andre udvalg 
 e. Debat: Nærbokse i Farum Midtpunkt? (BR-FU) (s 10) 

5. Blokrådssager: 
 a. Driftsbudget 2021-22 (s 12) 
 b. Cykelstativer ved stoppestedet (s 16) 

 c. Overførsel af udvalgsmidler i budgettet (s 21) 
 d. Træhegn – Afskærmning  

mod spindeltrappe og gavle (s 23) 
 e. Kattehegn – Lejlighed A/D, B/C og E/F (s 24) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 549 

 Side Indhold 

 3 Udsat afdelingsmøde kan endelig afholdes 

 4 Stadig Coronarestriktioner – Chip katten – Blok 14 til FU  
– Pas også på i fællesrummene – ØU på valg  
– Heksen må blive hjemme – Overblik 

 7 Kold april gav formentlig et merforbrug på vamen 

 8 Stadig Coronarestriktioner – Også i selskabslokalerne  
– Nye indkast på affaldscontainere 

 10 DEBAT: Nærbokse i Farum Midtpunkt? 

 12 Blokrådssager 
 26 KOPI af referat af BR-møde 543, 1. december 2020 
 29 Det går pænt med at spare på vandet 
 31 Referat af Blokrådsmødet 4. maj 2021 – Mødet var AFLYST 

 32 Praktiske oplysninger 
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AFDELINGSMØDE 
Af Hans/38 2. R, afdelingsformand, og Blokrådssekretariatet 

 

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 
 tirsdag den 1. juni 2021 kl. 1830 i Servicecentralen 

I forbindelse med blokrådsmødet tirsdag d. 1. juni 2021 afholdes i henhold til vedtægterne for Furesø 

Boligselskab (jf. § 14) og Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af Covid-
19 obligatorisk afdelingsmøde kl. 1830. 

Der indkaldes hermed til mødet med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. 
3.  Godkendelse af afdelingens budget for 2021-2022  

(under forudsætning af Blokrådets senere godkendelse). Budgettet er midlertidigt godkendt af 
organisationsbestyrelsen, men afventer Blokrådets/afdelingens endelige godkendelse  
(jf. Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af Covid-19). 
Budgettet behandles i detaljer på det efterfølgende blokrådsmøde.  
Regnskabet for 2019-2020 fremlægges til orientering  
(taget til efterretning af Blokrådet ved blokrådsmøde 543 d. 1. december 2020). 

4. Indkomne forslag – deadline for forslag er den 11. maj 2021, kl. 1800. 
5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.  

Man kan opstille eller lade sig opstille på selve mødet. 
 
På valg for 2 år: 
Asger/296A, Berit/38 2.S, Ernst/73E, Esben/275D, Leif/216B, Oskar/10I og Pia/20D. 

Ledige pladser: 
Et medlem er fraflyttet, så der er en plads, der skal besættes for 1 år. 

Herudover består afdelingsbestyrelsen af: 
Hans/38 2.R (formand), Erik/80F, Henrik/428D, Jakob/161B, Kirsten/34F, Morten/38 2.S og  
Thomas/143F. 

6. Eventuelt. 

Alle beboere har adgang og stemmeret til afdelingsmødet.  
Hver lejlighed har 2 stemmer. 

Den 1. juni 2021, kl. 18.00 – 18.30 afholdes afdelingsbestyrelsesmøde. 

I umiddelbar forlængelse af blokrådsmødet samles afdelingsbestyrelsen til nyt møde. 

Krav om fremvisning af coronapas 
Dvs. at man skal kunne fremvise en negativ coronatest, der ikke er mere end 72 timer gam-
mel. Alternativt skal man kunne dokumentere, at man er færdigvaccineret eller har været 

smittet med Covid-19 inden for de sidste 180 dage. 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
COVID-19 – SEKRETARIATET KONTAKTES  

FORTSAT PRIMÆRT VIA MAIL OG TELEFON 

Sekretariatet træffes fortsat primært via mail og telefon. Hvis du har behov for at 

henvende dig personligt, kan du booke en aftale ved at kontakte Sekretariatet. 

Telefontiden er fortsat udvidet til alle hverdage fra kl. 9 – 14. 

Blokrådets Forretningsudvalg og driften arbejder på en kontrolleret genåbning. 

RESTRIKTIONER FOR DELTAGELSE VED  

KOMMENDE AFDELINGS- OG BLOKRÅDSMØDE 

Der er annonceret afholdelse af både afdelings-  
og blokrådsmøde tirsdag d. 1. juni 2021. 

Grundet nyeste restriktioner er det påkrævet, at man skal kunne fremvise co-
ronapas for at deltage i mødet. Det betyder med andre ord, at man skal kunne 
fremvise en negativ Corona-test, der ikke er mere end 72 timer gammel. Alterna-
tivt skal man kunne dokumentere, at man er færdigvaccineret, eller at man har 

været smittet med Covid-19 inden for de sidste 180 dage. 

Man skal desuden bære mundbind ved møderne. 

HUSK derfor at lade jer teste inden møderne! 
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NYT FRA KATTEPROJEKTET – LOVÆNDRING 
Der er foretaget en ændring i bekendt-
gørelsen om lov om mark- og vejfred, 

som træder i kraft pr. 1. juli 2021. 
Ændringen går på fremlysningspligten. 

Tidligere har loven krævet, at en kat 

skulle fremlyses i 72 timer, inden den 
kunne optages eller videreformidles. Pr. 
1. juli 2021 kan en umærket kat opta-
ges eller videreformidles med det sam-

me uden fremlysning. 

Dette understreger vigtigheden i at lade 
sin kat chippe eller øremærke, så ejer-
forhold kan bestemmes. 

BRUG AF FÆLLESRUM I BLOKKEN 
Husk at overholde gældende forsamlingsforbud og afstandskrav, når I anvender 
fællesrummene i blokkene (se mere info om forsamlingsforbud og afstandskrav 

nedenfor under afsnittet ”Afholdelse af fysiske møder i beboerdemokratiet”). 

NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 
Blok 15 har meldt, at de desværre ikke kan stille med et medlem til Blokrådets 
Forretningsudvalg pr. 1/6 – 2021. Derfor er Blok 14 blevet varslet om, at turen er 

overgået til dem. Funktionsperioden varer til 1/12 – 2022. 

AFHOLDELSE AF FYSISKE MØDER I BEBOERDEMOKRATIET 
KAB har nu åbnet for, at vi igen kan afholde fysiske møder. Det betyder, at møder 
i udvalgene nu igen kan afholdes fysisk. Antallet af mødedeltagere skal holde sig 

under det foreskrevne lille forsamlingsforbud, som pt. er meldt ud som følger: 

Pr. 21. maj 2021: 50 personer indendørs 
Pr. 11. juni 2021: 100 personer indendørs 

Pr. 1. august 2021: det lille forsamlingsforbud afskaffes 

(Husk at retningslinjer kan ændre sig løbende) 

Ved møder skal afstandskrav overholdes. Det betyder, at der skal være 2 m2 pr. 
person ved siddende forsamlinger og 4 m2 pr. person ved stående forsamlinger. 

Mål selv jeres fællesrum op, så I ved, hvor mange I må være. 

Ved afholdelse af møder i Servicecentralen, skal de af hensyn til efterfølgende 
rengøring, meldes ind til Sekretariatet. 

Grundet nyeste restriktioner stilles der krav om fremvisning af coronapas 

ved alle møder i beboerdemokratiet, uanset antallet af deltagere. Det bety-
der, at man skal kunne dokumentere, at man har fået foretaget en corona-
test, der ikke er ældre end 72 timer – alternativt skal man kunne doku-

mentere, at man er færdigvaccineret, eller at man har været smittet inden-
for de sidste 180 dage. 
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KANDIDATUR TIL ØKONOMIUDVALGET 
I henhold til Blokrådets Forretningsorden skal der vælges 3 medlemmer til Øko-
nomiudvalget på blokrådsmødet i juli. Udvalgets opgave er at føre kontrol med de 

dele af Blokrådets økonomi, der adskiller sig fra det almindelige driftsregnskab. 
Udvalget gennemgår og godkender regnskaber for udvalg, som har fået penge til 
beboeraktiviteter, fester og andre indkøb. Hvis du er interesseret i at tage del i 

dette arbejde, skal du indgive dit kandidatur senest onsdag d. 9. juni 2021 (af-
leveringsfrist til »Midtpunktet« 550). Aflevering kan ske til Sekretariatet (i brev-
kassen eller pr. mail til blokraad@farummidtpunkt.dk) eller til Bladudvalget 
(bladudvalg@farummidtpunkt.dk). 

SANKTHANS – INGEN HEKS – INGEN FEST 
Vi må desværre ligesom sidste år sande, at det ikke bliver muligt at afholde 
sankthansfesten i år. Det varslede forsamlingsforbud har medført, at arrange-
mentet ikke bliver til noget. 

 
Bloksbjerg Parkeringsplads 

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: Tryg-
hedsfremmende foran-
staltninger)  

% / 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.x 
(midlertidig 
godkendt) 

Driftsbudget 2021/2022 
(Indtil videre sag 510.b: 
Renovering af indre gang-
strøg) 

% / år    3,09 

kr./m2/år    28,40 
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I APRIL 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i april: 

Forbrug 1.996 MWh 

Budget 1.996 MWh 
Besparelse    0 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo april: 

Forbrug januar-april 11.600 MWh 

Budget januar-april 11.981 MWh 
Besparelse  381 MWh 

 
Bemærk følgende: 

Den målerfejl, som vi beskrev i var-
meforbruget for marts (MP548), er 
desværre endnu ikke blevet løst. Der-

for er de målte 1.857 MWh for april 
også alt for lavt. Derfor har vi igen 
valgt at sætte månedens forbrug = 
budgettet – i mangel af bedre. 

Vi håber på at kunne bringe mere 

retvisende tal  for marts og april i 
næste nummer af bladet (MP550). 
Men da april var meget kold, 2,1 °C 

under normalen, skal man nok belave 
sig på et reelt merforbrug. 

På baggrund af ovenstående har KAB 
ikke kunnet fremsende tal for aconto 

regnskabet.  
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
COVID-19 – VI KONTAKTES FORTSAT 

 PRIMÆRT VIA APP, MAIL OG TELEFON 

Hvis du har behov for at træffe os personligt, kan du kontakte os for at booke en 

tid. 

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. 

I samarbejde med Blokrådets Forretningsudvalg arbejdes der på en kontrolleret 

genåbning. 

AFHOLDELSE AF FYSISKE MØDER 
Se under Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg. 

UDLEJNING AF SELSKABSLOKALER 

Selskabslokalerne kan nu igen åbne for udlejning. Det gælder dog, at udlejning 
skal ske, så både forsamlingsforbud og afstand/pladskrav overholdes. Antallet af 
personer i lokalet skal holde sig under det foreskrevne lille forsamlingsforbud, 

som pt. er meldt ud som følger: 

Pr. 21. maj 2021: 50 personer indendørs 
Pr. 11. juni 2021: 100 personer indendørs 
Pr. 1. august: det lille forsamlingsforbud afskaffes 

(Husk at retningslinjer kan ændre sig løbende) 

Samtidig skal afstandskrav overholdes, hvilket betyder, at det efter gældende 
krav ikke er muligt at afholde et selskab for 50 personer efter d. 21. maj, med-
mindre arrangementet kun afholdes siddende. (150 m2 = stående: 37,5) 

Kontakt Ejendomskontoret for reservation. 
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Foto: Per/EJK - And på afveje (måske leder den efter den grimme ælling) 

AFFALDSSORTERING – NYE INDKAST 
I pilotprojektet om affaldssortering i Blok 14, 15 og 16 har vi arbejdet på en løs-
ning, som har til hensigt at mindske støjgener fra affaldscontainerne. Derfor har 

vi på den ene af affaldsstationerne udskiftet lågene til hhv. tromleindkast og låg 
med magnetbeslag. Vi afventer en levering af endnu et låg med tromleindkast, så 
alle de store containere på den ene affaldsstation er udskiftet. Derudover vil 

magnetbeslag blive justeret, så de er mindre stramme at lukke i.  

 
Tromleindkast monteret på  

containerne til restaffald og plast 

 
Magnetbeslag monteret på  

containerne til mad- og metalaffald 
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 4.e DEBAT: Nærbokse i FM? 

Af Blokrådets Forretningsudvalg 

Skal der være pakkebokse i Farum Midtpunkt? 

Blokrådets Forretningsudvalg er blevet kontaktet af firmaet Nordic Infrastructure, 
som leverer nærbokse/pakkebokse til opsætning. 

Nordic Infrastructure er interesseret i at stille nærbokse op i Farum Midtpunkt, 

og Forretningsudvalget har været i dialog med dem for at få mere konkret viden 
om nærboksene. 

Hvad er en nærboks? 

 

 

 

 

Om boksen 

13 rum i alt 

• 4 x små (11 x 44 x 60 cm) 

• 7 x mellem (24 x 44 x 60 cm) 

• 2 x store (49 x 44 x 60 cm) 
 
 

• Ingen kabling og let at installere. 

• Batteridrevet og kræver ingen strøm. 

• Fastmonteres ikke. Boksen sidder fast 
på en 300 kg. tung betonfod. 

• Kan nemt flyttes til en anden placering. 

Opstilling af bokse  
– krav og vedligehold 

• En nærboks er offentlig og skal derfor 
være offentlig tilgængelig i alle døgnets 
24 timer. 

• Nærbokse er gratis af få opstillet, og 
drift samt vedligeholdelse varetages af 
firmaet Nordic Infrastructure. 

• Man kan få opstillet mere end en nær-
boks – antallet af opstillede bokse af-
hænger af en vurdering, som Nordic In-
frastructure foretager. 

Åbent netværk 

• Alle logistikleverandører kan være en 
del af pakkeboksnetværket og dermed 
levere pakker i Nærboks. Lige nu leve-
rer følgende via Nærboks: 

 

  

  
 

• Netværket af Nærbokse er landsdæk-
kende og har på 20 måneder leveret 
mere end 1 million pakker. 
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Nordic Infrastructure på besøg i Farum Midtpunkt 

For at firmaet, der opsætter Nærboksene, kunne blive klogere på Farum Midt-
punkt, har de været på besøg for at besigtige mulige steder i forhold til placering 

af pakkeboksene. 

Efter besøget kom de med et oplæg. 

 

Dialog mellem Nordic Infrastructure og Blokrådets Forretningsudvalg 

Nordic Infrastructures oplæg 
Boksene placeres bedst på stamvejene, da de skal være lettilgængelige for pakkebudene 

Mulighed 1: Der opsættes 4-5 Nærbokse på en af Stamvejene i Farum Midtpunkt – med mulig-
hed for udvidelse. 

Mulighed 2: Nærboksene opsættes på Stamvejene – Paltholmterrasserne og Birkhøjterrasserne 
(3 bokse hvert sted). 

Blokrådets Forretningsudvalg ser det ikke som en mulighed, at Nærboksene placeres på Stam-
vejene, dels grundet de trafikale forhold dels da pladsen mellem blokkene er reserveret til ud-
rulningen af affaldssortering. Dette er meldt tilbage til Nordic Infrastructure, som er åbne over-
for andre placeringer – det være sig i stiniveau eller under blokkene – dog skal boksene kunne 
placeres samlet 2 steder med mulighed for udvidelse. De foreslår også placering af bokse ved 
Bybækhallen. Ovenstående principper om tilgængelighed er selvfølgelig fortsat gældende. 

Sådan virker det 

Brug af app 
Pakker i Nærboks hentes med en App 
på din smartphone (Apple/Android). 
 Når du bestiller pakker, så vælger du 
den nærboks, der er tættest på dig. Når 
du står foran boksen, åbner du Nærboks 
app’en og der forbindes via Bluetooth, 
hvorefter boksen med pakken i åbner. 

App og sikkerhed 
Når du bruger Nærboks app er forbin-
delserne krypteret, og pakken er sikker i 
Nærboksen. 

Muligheder med Nærbokse 
Det er endnu ikke muligt at returnere 
pakker, men denne funktion er under 
udvikling. 
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Blokrådets holdning 

Blokrådets Forretningsudvalg ønsker, at Blokrådet giver sin holdning til kende 

vedrørende opstilling af Nærbokse i Farum Midtpunkt. Debatten vil blive løftet på 
Blokrådsmøde 549 under punkt 4.e.  

 

BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 549 
 
BR-sag 549.a: Driftsbudget 2021-22 

Forslagsstiller: KAB 

Sammen med marts-nummeret af 
»Midtpunktet« blev udsendt et kom-
primeret budgetforslag for 2021-

2022. Af budgettet – der er et sam-
mendrag af det detaljerede officielle 
budget – fremgår en nødvendig mer-

indtægt på 4.750.000 kr., svarende til 
3,09 % af nuværende leje.  

Budgetstigningen indeholder husleje-
stigningen for gangstrøgssagen. De 

1,6 % er allerede godkendt i forbin-
delse med indre gangstrøgssagen, og 
skal derfor ikke godkendes igen. 

Det almindelige budget vil stige 1,49 

%, som reelt er den stigning som skal 
godkendes i blokrådet. 

Dette betyder en samlet husleje-

stigning på 28,49 kr./m² årligt sv. 
t. 288 kr./md for en stor lejlighed 
og 160 kr./md for en lille lejlighed. 

Bemærk! Den gennemsnitlige årlige 

leje er i 2021-2022 budgetteret til at 
udgøre 950,57 kr./m² for familieboli-
ger. 

Huslejen udgør herefter for en stor 
lejlighed på 129,1 m² 9.610 kr./md 
eksklusive vand, varme m.v. 

Henlæggelserne udgør 21,28 % (i 

2020-21 var budgetteret med 24,28 
%). Henlæggelserne er opsparing til 
imødegåelse af kommende udgifter. 

I det komprimerede budget er på side 
4 en oversigt over de drifts- og vedli-

Blokrådets Forretningsudvalg har gjort sig følgende overvejelser: 

• Nærbokse i området har den positive effekt, at man skal gå kortere efter sin pakke. 

• Placering af Nærbokse i P-areal vil ligesom ved stamvejene medføre bløde trafikanter i dette 
niveau. 

• Placering på stiniveau vil muligvis medføre støjgener for de omkringliggende boliger (metal-
låger der åbnes og lukkes samt øget trafik på alle tider af døgnet). 

• Nærhedsprincippet kan ryge, hvis boksene er fyldt, da pakkerne i så fald vil blive leveret til 
et andet udleveringssted. 

• Fritstående bokse med en vægt på over 300 kg. kan give anledning til bekymring (jf. hær-
værk). 

• Krav om brug af smartphone vil udelukke brug af Nærboksene for nogle af de beboere, der 
måske kunne have mest gavn af dem. 

• Nærbokse kan fratage Nærbiksen noget af hans kundegrundlag. 

• Nærbokse vil generere trafik udefra. 
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geholdelsesarbejder, der skal henlæg-

ges til i budget 2021-2022. I alt skal 
der henlægges 35.000.000 kr. (i 
2020-2021 var budgettet 40.000.000 

kr.) 

Nettokapitaludgifterne udgør 14,06 % 
(i 2020-2021 var budgetteret med 
14,06 %.) Nettokapitaludgifterne er 

ydelser på de oprindelige lån. 

Ekstraordinære udgifter udgør 37,04 
% (i 2020-2021 var budgetteret med 

33,81 %) og omfatter ydelser på lån 
til forbedringsarbejder og byggeska-
desager. 

Ejendomsskatter, vandafgift, renovati-

on og forsikringer udgør 8,84 % (i 
2020-2021 var budgetteret med 8,95 
%). 

Renholdelse udgør 10,79 % (i 2020-
2021 var budgetteret med 10,09 %). 

Kopi af det officielle budget for pe-

rioden 1/7 2021 – 30/6 2022 kan 
rekvireres i PDF-format via mail til 
blokraad@farum-midtpunkt.dk eller 
hentes på Farum Midtpunkts hjem-

meside. 

I budgettet er der en udspecificering 
af udgifter og indtægter. Informatio-

nerne i nedenstående oplistning er 
hentet herfra. 

UDGIFTER 

NETTOKAPITALUDGIFTER 

Ydelsen er uændret i forhold til bud-
get 2021-2022. 

OFFENTLIGE OG  
ANDRE FASTE UDGIFTER 

106 Ejendomsskat 

Ejendomsskat/grundskyld til kom-

munen er uændret i forhold til budget 
2020-2021. 

107 Vandafgift 

Udgiften er uændret i forhold til bud-
get 2020-2021. 

109 Renovation 

Beløbet dækker blandt andet for-
brændingsafgift til Furesø Kommune, 
tømning af molokker og sække til mo-
lokker. 

110 Forsikringer 

Det drejer sig primært om bygnings-
forsikring, men her figurerer også 
Falck-abonnement, erhvervsforsik-
ringer, motorkøretøjsforsikringer, u-

lykkesforsikring og produkt- og an-
svarsforsikring og er budgetteret til 
4.129.000 kr., hvilket er 93.000 kr. 

mindre end budget for 2020-2021.  
Bemærk! Farum Midtpunkt er ikke 
forsikret mod hærværk. 

111 Afdelingens energiforbrug 

Omfatter det fælles strømforbrug: lys 

i parkeringsarealerne, på gange, stier 
og veje, strømforbrug til tekniske in-
stallationer samt ”målerpasning”. Må-
lerpasning er honorar til varmetek-

nisk bistand, aflæsning af varme- og 
vandmålere fra Brunata samt res-
sourceadministration. Udgiften er 
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budgetteret 788.000 kr. mindre end 

budget 2020-2021. 

112 Administrationsbidrag 

Administrationsbidraget betales til 

Furesø Boligselskab. Pengene går til 
driften af Furesø Boligselskab. En del 
af driften i boligselskabet – 80 % – er 
forretningsførerbidrag til KAB. 

VARIALBLE UDGIFTER 

114 Renholdelse 

Dækker udgifter til ejendomsfunktio-
nærernes løn inklusive sociale ydel-

ser, sikkerhedsudgifter og arbejds-
skadeforsikring samt trappevask, 
rengøring af indre gangstrøg, service-

central, vaskeri, vinduespudsning, 
glatførebekæmpelse, skadedyrsud-
ryddelse, PC-pakker med videre. 

116 Planlagt og periodisk  

vedligeholdelse og fornyelser 

I budgetår 2021-2022 forventes der 
at blive brugt 35.777.000 kr. til plan-
lagte arbejder og fornyelser. Disse 

udgifter bliver dækket af afdelingens 
henlæggelser. 

118 Særlige aktiviteter 

Her budgetteres udgifter til drift af 
beboervaskeriet i vestblok C og sel-
skabslokalerne i vestblok A. 

119 Diverse udgifter 

Her budgetteres udgifter knyttet til 
beboerdemokratiet. 

1 Kontingent til BL 

Pengene dækker vores kontingent til 

Boligselskabernes Landsforening, der 
har almene boliger som speciale. 

2 Beboermøder 

Omfatter udgifter i forbindelse med 
udvalgs- og blokrådsmøder. Beløbet 
dækker vand, kaffe, te, engangsser-

vice, m.v. 

3 Sociale foranstaltninger 

Her er de penge, der overføres til 
husmødernes dispositionskonti til 

brug for blokkenes vedligeholdelse af 
fællesrum, indkøb af fælles inventar, 
boremaskiner og andet fælles værk-
tøj, fester for børn og voksne, planter 

til fællesterrassen, grill, musik, og 
meget andet. Budgettet afspejler de 
forventede overførsler til blokkenes 

konti. 

4 Afdelingsbestyrelsen  
og BR-sekretariatet 

Her figurerer de af BR-udvalgene ind-

givne ønsker til planlagte aktiviteter, 
forsøg, kampagner, udgifter til tryk af 
beboerblad, hjemmeside, beboerkla-
genævnsgebyrer med mere. 

HENLÆGGELSER 

Henlæggelserne er opsparingen til at 
imødegå årets udgifter med. 

120 Planlagt og periodisk  
vedligeholdelse og fornyelser 

I dette budget henlægges der 
35.000.000 kr. 

122 Istandsættelse ved  
fraflytning (B-ordningen) 

1 Fælleskonto 

Her figurerer opsparingen til ”slid og 

ælde kontoen”. Når folk flytter, skal 
de selv betale for decideret mislighol-
delse og hærværk på lejligheden. Mis-

ligholdelse er blandt andet manglen-
de vedligeholdelse af gulvene med lak 
i bo-perioden. 



 

 

BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 549 
 

 15 

2 Indvendig vedligeholdelse 

Kontoen bruges til at spare op til ind-
vendig vedligeholdelse i lejlighederne. 
Det handler om de penge, som deles 

ud på de enkelte lejligheders vedlige-
holdelseskonti. Pengene kan beboer-
ne individuelt anvende til en række 
mindre vedligeholdelsesarbejder i lej-

lighederne: fortrinsvis lakerings- og 
malingsarbejder. 

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 

125 Ydelser vedrørende  

lån til forbedringsarbejder 

Herunder er ydelser til lån vedr. indi-
viduelle moderniseringer og lån til 

aflåsning af gangstrøg. 

126 Afskrivning på  
forbedringsarbejder 

Udgiften er 18.000 kr. i dette budget. 

127 Ydelser vedr.  
lån til bygningsskader 

Afdrag på ”byggeskadesager” er bud-
getteret til 70.162.000 kr. (i 2020-

2021 var budgetteret med 62.928.000 
kr.)  

UDGIFTER I ALT  

Udgifterne udgør 191.642.000 kr. 

INDTÆGTER 

ORDINÆRE INDTÆGTER 

201 Boligafgifter og leje 

Dækker: 
1) Lejeindtægter fra almindelige lej-

ligheder og ungdomsboliger med 
det nuværende lejeniveau. 

2) Lejeindtægterne fra beboerhotel-
værelserne med det nuværende le-
jeniveau. 

3) Erhvervslejen dækker lejeindtæg-

terne fra Nærbiksen, Spisehuset, 
tandlæge, lægehus m.v. 

4) Institutioner dækker lejeindtæg-

terne fra børnehaver og vuggestu-
er. 

5) Kældre mv. lagerrum der fortrins-
vis udlejes til de håndværksfirma-

er, som arbejder i Farum Midt-
punkt. 

6) Indtægten ved udlejningen af ga-
rageburene. 

7) Indtægten ved forbedringsarbejder 
omfatter de moderniserede køkke-
ner. 

I alt budgetteres med 158.291.000 kr. 
i huslejeindtægter. 

202 Renter 

Renterne er budgetteret til 2.407.000 

kr., da Furesø Boligselskab på møde 
den 13. januar 2021 vedtog, at rente-
satsen skal være 0,53 %. (I budget 
2020-2021 var budgetteret med 

2.980.000 kr.) 

203 Andre ordinære indtægter  

Vaskeriindtægten er budgetteret til at 

udgøre 759.000 kr. 

Indtægten ved udlejning af selskabs-
lokalerne er budgetteret til at udgøre 

32.000 kr. 

Lejeindtægt for antenneplads er bud-
getteret til 72.000 kr. 

Overskud fra tidligere år er budgette-
ret med 248.000 kr. 

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 

204 Driftssikring og  

anden løbende driftsstøtte  

Tilskud fra reguleringskonto og drifts-
støttelån udgør 25.065.000 kr. 
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INDTÆGTER I ALT 

Indtægterne udgør 186.892.000 kr. i 
alt. 

210 NØDVENDIG  

MERINDTÆGT/UNDERSKUD 

Budgettet forudsætter en nødvendig 
merindtægt på 4.750.000 kr. sv.t. 
3,09 % af nuværende leje. Dette vil 

medføre en huslejestigning pr. 1. juli 
2021 på 12,49 kr./m² for en stor lej-
lighed og 12,29 kr./m² for en lille lej-
lighed. 

LANGTIDSBUDGETTET 

Budgettet er et arbejdsredskab til 
brug for planlægning af både den 

langsigtede økonomiske udvikling og 
den praktiske afvikling af vedligehol-
delsesarbejder og fornyelser. 

Da der desværre ikke kunne afholdes 

et forberedende budgetmøde – hvor 
alle var velkomne – er budgettet end-
nu ikke blevet gennemgået post for 
post. 

Dette vil være en mulighed, såfremt 
mødet i marts bliver afholdt. 

HUSLEJEKONSEKVENS 

Budgetforslag B1-1 indebærer en 
huslejestigning pr. 1. juli 2021 på 
3,09 % sv.t. 288 kr. pr. måned for en 
stor lejlighed og 160 kr. pr. måned for 

en lille lejlighed. 

Bemærk: Furesø Boligselskabs be-
styrelse har vedtaget det foreslåede 
budget midlertidigt og afventer 

Blokrådets beslutning. 

Afstemningstema: 
Blokrådet vedtager det foreslåede 
budget for 2021-2022. 

BR-sag 549.b:  

Cykelstativer ved stoppestedet 

Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Ved blokrådsmøde 541 blev BR-sag 
541.b: Anmodning om opstilling af 
cykelstativer på Furesø Boligselskabs 
grund rejst, og Blokrådet udsatte sa-

gen med stemmefordelingen 10 
stemmer for, 6 imod og 2 blanke 
stemmer. 

Kort om sagen 

Furesø Kommune har rettet henven-
delse til Blokrådets Forretningsud-
valg, idet de ønsker at opsætte 15 – 

20 overdækkede cykelparkeringssta-
tiver på Furesø Boligselskabs grund – 
nærmere bestemt ved busstoppeste-
det på Frederiksborgvej uden for Fa-

rum Midtpunkt. Inden sagen blev 
rejst tilbage i oktober 2020 havde 
Blokrådets Forretningsudvalg været i 
dialog med Furesø Kommune for at få 

uddybende kommentarer til behovet 
for opstilling af cykelparkering lige 
netop på det angivne område. Mere 

om daværende tilbagemelding kan 
læses af sagsfremstillingen i MP541 
under BR-sag 541 s. 13. 

Sagsfremstillingen gav dog anledning 

til en række ubesvarede spørgsmål, 
hvorfor Blokrådet besluttede at ud-
sætte sagen. 

Med udsættelsen ønskede Blokrådet 

følgende spørgsmål belyst: 
1. Hvorfor placeres cykelstativerne 

ikke på den anden side af Frede-

riksborgvej og dermed nærmere 
industriområdet, som formentlig 
har størstedelen af de cyklister, 
som vil bruge dem? 



 

 

BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 549 
 

 17 

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) og hvor skal det præ-
cist placeres? 

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? 

5. Kan cykelparkeringen ved kultur-
huset ikke benyttes til formålet? 

Desuden ønskes der et  

aftalegrundlag, der beskriver: 

• hvem der har ansvaret for vedlige-
holdelse, renholdelse og opryd-
ning.  

• hvem der fører tilsyn med cykel-
parkeringen, så det garanteres, at 
det er i en sikkerhedsmæssig for-
svarlig stand. 

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

• hvad opsigelsesvarslet er, hvis Fa-
rum Midtpunkt ønsker, at cykel-
stativerne fjernes. 

Ovenstående spørgsmål er sendt til 

Furesø Kommune, som har fremsendt 
deres svar. Svaret kan læses i sin ful-
de længde nedenfor: 

Cykelparkering ved  

indgangen til Farum Midtpunkt 

Region Hovedstaden har henvendt sig til Fu-

resø Kommune for at samarbejde om opstil-

lingen af en højkvalitets cykelparkering ved 

indgangen til Farum Midtpunkt. Årsagen til 

henvendelsen er, at dette busstoppested har 

stort potentiale til at tiltrække flere passage-

rer, såfremt cykelparkeringsforholdene bliver 

gode. Region Hovedstaden har oplyst, at 

stoppestedet betjener knap 7.000 arbejdsplad-

ser, hvoraf mange ligger i en afstand fra stop-

pestedet, hvor en cykel kan være attraktiv at 

benytte. Dertil er der ca. 19.000 beboere i 

nærheden. Stoppestedet har ca. 700 daglige 

påstigere, hvoraf de fleste anvender bussen til 

og fra S-togsstationerne i Birkerød, Ballerup 

og Værløse. Erfaringen er, at bedre cykelpar-

kering giver flere passagerer, og lignende pro-

jekter har tidligere givet op imod 20 % flere 

passagerer. Sammenhængen til den nye Su-

percykelsti giver formentlig yderligere passa-

gergevinster.  

Dette notat belyser kort mulighederne for op-

stilling, som efterfølgende skal godkendes af 

Blokrådet i Farum Midtpunkt, da området 

tilhører Farum Midtpunkt. Furesø Kommune 

håber, at dette notat er tilstrækkeligt grundlag 

for, at Blokrådet, Farum Midtpunkt kan indgå 

en samarbejdsaftale med Furesø Kommune 

om opstilling og drift af cykelparkeringen. 

Der har været en korrespondance med Blok-

rådet som har stillet en række spørgsmål, dis-

se er besvaret i bilag 3.  

Forudsætningen for opstillingen er følgende:  

• Der indgås en aftale mellem Region Ho-

vedstaden og Furesø Kommune om opstil-

lingen og finansieringen ved Region Ho-

vedstaden.  

• Furesø Kommune står for opstillingen, og 

Furesø Kommune står efterfølgende for 

drift og renhold, herunder drift af belys-

ning, afvanding m.v.  

• Farum Midtpunkt v. Blokrådet har ingen 

forpligtelser i forhold til cykelparkeringen, 

og der indgås en aftale herom mellem Fu-

resø Kommune og Blokrådet.  

Dette notat indeholder 2 forslag til udform-

ningen af cykelparkeringen, som der kan ar-

bejdes videre med.  Et detailprojekt for det 
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valgte projekt udarbejdes efter aftalen med 

Blokrådet i Farum Midtpunkt. 

Det anbefales, at cykelparkeringen placeres til 

venstre (nord for) det eksisterende busstop, 

som vist på fig. 1 og 2. 

Cykelparkering til 20 cykler vil optage et are-

al på ca. 18 m i længden og ca. 3 m i bredden. 

Cykelparkering til 10 cykler vil tilsvarende 

være ca. 9 m i længden og ca. 3 m i bredden. 

 
Fig. 1. Mulig placering af ny overdækket cykelparkering 

ved Farum Midtpunkt. (beklager den dårlige billedkvali-

tet) 

 
Fig. 2. ”Oversigtskort over placering af mulig cykelpar-

kering ved busstop ved indgangen til Farum Midtpunkt”.  

Imperia overdækning  

og Furesø Cykelpullert 

Opstilling af Imperia overdækning og Furesø 

cykelpullert, leveret af Hitsa A/S. Det er den-

ne type cykelparkering, som Furesø Kommu-

ne har udviklet og opstillet flere steder i Fure-

sø Kommune, bl.a. i krydset Frederiksborg-

vej/Stavnsholtvej, på Værløse Station, på Ha-

reskov Station og ved busstoppet på Bavne-

stedet. 

Man kan fastlåse cyklen på to måder til stati-

vet, både via en wire, der kan trækkes ud af 

stativet og med egen kædelås, der kan føres 

igennem et hul på bagsiden af stativet.  

Bilag 1 viser cykelparkeringen på Værløse 

station. Prisoverslaget er på ca. 280.000kr ex. 

moms. 

Det overdækkede cykelstativ  

– Furesø Cykellæn 

Furesø Kommune har netop fået designet et 

nyt cykelstativ, det overdækkede cykelstativ. 

Producenten er Hitsa A/S. Stativet står foran 

rådhuset, samt på Farum Hovedgade ved 

Akacietorvet og Fredtofteparken. Der er ikke 

så store erfaringer med stativet endnu. 

Cyklen står delvist overdækket ved stativet, så 

sadlen og styr eller bagagebærer holdes tørre. 

Man kan også fastlåse cyklen på to måder til 

dette stativ, både med en wire i egen lås eller 

med en kæde gennem et hul i stativet. 

Bilag 2 viser det overdækkede cykelstativ 

foran Furesø Rådhus. Prisoverslaget på ca. 

150.000kr ex. moms for 20 stk. stativer. 
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Bilag 1. 

Cykelparkering med Imperia overdækning 

og Furesø Cykelpullert ved Værløse station  

 

 

 

Bilag 2. 

Furesø Cykellæn foran Furesø Rådhus 
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Bilag 3. 

Besvarelse af spørgsmål fra Blokrådet 

Nedenfor er de forhold, der ønskes belyst 

listet: 

1. Hvorfor placeres cykelstativerne ikke på 

den anden side af Frederiksborgvej og 

dermed nærmere industriområdet, som 

formentlig har størstedelen af de cyklister, 

som vil bruge dem? 

Svar: Det er ikke muligt at anlægge dem 

på den anden side af vejen på grund af den 

eksisterende arealanvendelse, som er van-

skelig at ændre. 

2. Hvor mange cykler forestiller kommunen 

sig, at der skal være plads til i stativerne? 

Svar: 20 cykler er anbefalet af Regionen. 

Et mindre antal, f.eks. 10 eller 15 vil også 

være interessante. 

3. Hvordan kommer anlægget til at se ud 

(tegning) og hvor skal det præcist place-

res? 

Svar: Dette notat redegør for placeringen, 

samt beskriver 2 muligheder for, hvordan 

cykelparkeringen kunne indrettes. Billeder 

af de to muligheder findes i bilag det dette 

notat. Furesø Kommune og Blokrådet kan 

sammen tage stilling til, hvad der er bedst. 

4. Har vi garanti for, at kommunen påtager 

sig ansvaret for vedligehold af cykelstati-

verne – herunder oprydning af gamle, 

rustne, punkterede cykler, som ejerne ikke 

gider fjerne? 

Svar: Furesø Kommune står for drift og 

vedligehold, og der vil blive indgået en af-

tale herom mellem Furesø Kommune og 

Blokrådet. 

5. Kan cykelparkeringen ved kulturhuset 

ikke benyttes til formålet? 

Svar: Al erfaring viser, at cykelparkerin-

gen skal være umiddelbart ved siden af det 

aktuelle busstop. Derfor kan andre place-

ringer ikke anbefales.  

Desuden ønskes der et aftalegrundlag, der 

beskriver: 

• hvem der har ansvaret for vedligeholdelse, 

renholdelse og oprydning. 

Svar: Det vil være Furesø Kommune, der 

står for vedligeholdelse, renholdelse og 

oprydning. Der vil blive indgået aftale 

herom.  

• hvem der fører tilsyn med cykelparkerin-

gen, så det garanteres, at det er i en sik-

kerhedsmæssig forsvarlig stand. 

Svar: Furesø Kommune fører i forbindel-

se med en jævnlig renholdelse også et til-

syn. Det er ikke kommunens erfaring, at 

der er sikkerhedsmæssige problemer ved 

cykelparkeringsanlæg. 

• hvem der er juridisk forpligtigede eller har 

ansvaret, hvis der er nogen, der kommer 

til skade. 

Svar: Det er Furesø Kommunes og Regi-

on Hovedstadens ansvar at drive og vedli-

geholde cykelparkeringsanlægget. Dette 

vil fremgå af aftalen. 

• hvad opsigelsesvarslet er, hvis Farum 

Midtpunkt ønsker, at cykelstativerne fjer-

nes. 

Svar: Det må indføres i den aftale, der ud-

formes mellem kommunen og Farum 

Midtpunkt. Det må dog understreges, at 

det er vigtigt, at såfremt Region Hoved-

staden etablere cykelstativerne, så er det 

også hensigten, at de skal stå der i længere 

tid og være til glæde både for Farum 

Midtpunkts beboere og andre brugere, 

bl.a. fra de omliggende virksomheder.  

Huslejekonsekvenser 

Ingen. 

Forklaring til afstemningstemaer 

Der er udarbejdet to afstemningste-
maer, da Blokrådets Forretningsud-
valg ønsker, at Blokrådet tager stil-
ling til, hvilket af de to foreslåede cy-

kelstativer, der ønskes, såfremt etab-
lering af cykelstativerne ønskes. Der-
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for vil begge afstemningstemaer blive 

sat til afstemning, og man skal såle-
des afgive sin stemme ved begge af-
stemninger. 

 Hvis man ikke ønsker opstilling af 
cykelstativer, så skal man stemme 
nej til begge forslag. 

Den videre behandling 

Da Furesø kommune med deres til-
bagemelding lægger op til et samar-
bejde, hvor man blandt andet finder 
ud af det eksakte antal cykelstativer 

samt opsigelsesvarsel m.v. har Blok-
rådets Forretningsudvalg valgt, at der 
skal nedsættes et udvalg bestående af 

maksimalt 3 beboere samt 1-2 re-
præsentanter fra Ejendomskontoret, 
såfremt sagen vedtages. 
 Deltagelse i udvalget sker efter 

først-til-mølle-princippet, så hvis sa-
gen vedtages, og du er interesseret I 
at deltage i udvalgets arbejde, skal du 
meddele dette til Sekretariatet pr. te-

lefon eller mail – de tre første, der 
melder sig, vil deltage i udvalgets ar-
bejde. 

 Når cykelstativerne er etablerede, 
vil udvalget automatisk blive nedlagt. 
Den endelige aftale vil blive godkendt 
og underskrevet af tegningsberettige-

de i Furesø Boligselskab. 

Hvis det ikke er muligt at nedsætte et 
udvalg blandt beboere, vil Blokrådets 
Forretningsudvalg påtage sig opga-

ven. 

Deadline for tilmelding til udvalget 

Såfremt sagen vedtages, og du er in-

teresseret i at deltage i udvalgets ar-
bejde om at få den endelige aftale ju-
steret til, skal du kontakte Blokråds-
sekretariatet pr. telefon eller mail 

hurtigst muligt og senest tirsdag d. 8. 

juni 2021. Efter deadline vil Blok-

rådssekretæren give dig besked, om 
du skal deltage i udvalgets arbejde. 

Afstemningstema 1 
Blokrådet vedtager at imødekomme 

Furesø Kommunes anmodning om 
opstilling af 10 – 20 overdækkede cy-
kelstativer af typen Imperia overdæk-
ning og Furesø Cykelpullert (bilag 1) 

på Furesø Boligselskabs grund. 

 

Afstemningstema 2 
Blokrådet vedtager at imødekomme 
Furesø Kommunes anmodning om 

opstilling af 10-20 cykelstativer af ty-
pen det overdækkede cykelstativ – 
Furesø Cykellæn (bilag 2) på Furesø 

Boligselskabs grund. 

BR-sag 549.c: Overførsel  
af udvalgsmidler i budgettet 

Forslagsstiller: Blokrådets Forret-
ningsudvalg 

Der har på flere blokrådsmøder og 
budgetmøder været talt om, at der 
bør skabes en gennemsigtighed i for-
hold til, når udvalg får overført midler 

fra det ene budgetår til det kommen-
de budgetår. Ved BR-mødet i juli 
2020 udspillede der sig ligeledes en 

debat om emnet – dette på baggrund 
af BR-sag 539.b: ’Overførsel af midler 
fra budget 2019/20 til budget 
2020/21’ samt ændringsforslag til 

sagen. Dette medførte, at Blokrådets 
Forretningsudvalg på BR-møde 541 
rejste en debatsag om emnet. 

Formålet med denne sag er at vedtage 

en procedure, så der skabes gennem-
sigtighed overfor beboere og beboer-
demokrati, når udvalg får overført 

midler fra et budgetår til et andet. 
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Generelt om overførsel af midler 

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

set overførsel ikke bruges på andet 
end det, de oprindeligt var afsat til. 
 I udgangspunktet overfører man 
ikke midler fra det ene budgetår til 

det andet. Men hvis der er tale om 
igangværende sager, som man er ble-
vet forhindret i at gennemføre eller 
afslutte grundet eksempelvis vejrfor-

hold, konkursramte entreprenører 
eller en anden god grund, så kan 
man overføre pengene. 

Udkomme af debatten 

Ved debatten på BR-møde 541 blev 
følgende løsningsmodeller drøftet: 

Løsningsmodel 1 

Når udvalg har behov for at overføre 
midler til det kommende budgetår, og 
når de har fået bekræftet af driftsle-
delsen, at dette faktisk kan lade sig 

gøre, så rejses der en sag om overfør-
sel. Afstemningstemaet i sagen får 
ordlyden ”tage til efterretning” for at 

undgå, at en sag skal igennem en 
godkendelse i Blokrådet igen. Med 
andre ord handler det altså ikke om 
at vedtage sagen på ny, men blot om 

at skabe gennemsigtighed omkring de 
overførte midler. Sager skal rejses 
umiddelbart inden afslutningen af 
regnskabsåret (30. juni), så midlerne 

kan nå at blive overført. 

Løsningsmodel 2 

Udvalgene søger selv om overførsel af 

midler via driftsledelsen. Udvalget er 
– efter at dette er godkendt ved drif-
ten – forpligtet til at orientere Blok-
rådssekretariatet herom, så aktuelle 

overførsler kan blive offentliggjort på 

dagsordenen for førstkommende 

blokrådsmøde samt bragt i »Midt-
punktet«. I »Midtpunktet« påtænkes 
en oversigt en gang årligt i forbindelse 

med godkendelse af driftsregnskabet 
(december-nummeret). 

Efterfølgende drøftelse af debatten 
i Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådets Forretningsudvalg er på 
baggrund af debatten om de to løs-
ningsmodeller af den opfattelse, at 
det er meget individuelt, om man er 

til den ene eller den anden løsning. I 
udgangspunktet medfører de to løs-
ningsforslag det samme – nemlig syn-

lighed omkring overførslen. 

Blokrådets Forretningsudvalg har dog 
i den videre behandling af sagen truf-
fet beslutning om kun at arbejde vi-

dere med løsningsmodel 2. 

Grunden til dette er, at løsningsmodel 
1 fordrer, at udvalget er bekendt med 
behovet for overførslen cirka 2 måne-

der inden budgetafslutning i udgan-
gen af juni måned, for at kunne nå at 
få overførslen godkendt ved driftsle-

delsen, udarbejde blokrådssag og ind-
levere den til deadline, som ligger i 
midten af maj måned. Der kan opstå 
situationer, hvor dette ikke er muligt 

– eksempelvis kan man komme ud 
for, at tidsplanen for en given entre-
prenør ikke holder, og det ved man 
ikke nødvendigvis i god nok tid til, at 

man kan nå at rejse en blokrådssag. 

Derfor indeholder denne sag kun et 
afstemningstema gående på løsnings-

forslag 2. 

Huslejekonsekvenser: 

Sagen medfører ingen huslejekonse-
kvenser. 



 

 

BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 549 
 

 23 

Afstemningstema: 
Blokrådet vedtager følgende procedu-

re, når udvalg ønsker midler overført 
fra det ene budgetår til det efterføl-
gende budgetår: 

1. Udvalget kontakter driftsledelsen, 

som godkender og iværksætter den 
ønskede overførsel. 

2. Udvalget er efter driftens godken-

delse af overførslen forpligtet til at 
orientere Blokrådssekretariatet 
herom. 

3. Blokrådssekretariatet angiver dette 

på dagsordenen under ”Nyt fra ud-
valg” på førstkommende blok-
rådsmøde, samt melder overførslen 
ind til Bladudvalget, som bringer 

dette i en årlig oversigt i december-
nummeret af »Midtpunktet«. 

BR-sag 549.d: Træhegn – Afskærm-
ning mod spindeltrappe og gavle 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

Boligudvalget har modtaget flere hen-
vendelser vedrørende mulighed for 
afskærmning mod spindeltrapper og 

ved gavle i B/C lejligheder i terrasse-
husene. 
 Den beskrevne løsning er udarbej-
det og godkendt af Driften. 

Afskærmningen må kun opsættes ef-
ter ansøgning til og godkendelse af 
Driften. 

 Opsætningen skal gennemføres af 
afdelingens tømrer. 

Fordele 

Afskærmningen er en forandring. 
 Det betyder, at det er en bolig-
ændring uden godtgørelse, og at bo-

ligændringen ikke skal reetableres 
ved fraflytning. 

 
Hegn ved spindeltrappe i  

B/C lejligheder eller mod sti 

 
Hegn kan opsættes i gavl  

mod sti i B/C lejligheder 

Forslag set ovenfra – hegnet kan åbnes, f.eks. når fenderlisten skal males 
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Opstalt 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. – Udgifter til opsætning afhol-

des af den enkelte ansøger/beboer. 

Pris i kroner inklusive moms pr. 1. 
april 2021 (pristalsreguleres årligt) for 

opsætning inklusive træhegn og ma-
terialer: 3.312,50 kr. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Træhegn – Af-
skærmning mod spindeltrappe og 

gavle. 

BR-sag 549.e: Kattehegn –  
Lejlighed A/D, B/C og E/F 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

Her i Farum Midtpunkt har myndig-

hedsgodkendte kattehegn været un-
dervejs længe. 

Boligudvalget har i koordination med 
/efter anvisning fra brandmyndighe-

derne i samarbejde med Driften ud-
arbejdet kattehegn for lejlighed A/D, 
B/C og E/F. 

Kattehegnene er myndighedsgod-

kendt, og det grundlæggende indhold 
kan således ikke ændres. 

Boligudvalget indstiller, at kattehegn 

for lejlighed A/D, B/C, og E/F god-
kendes af Blokrådet i sin nuværende 
udformning. 

Opsætningen gennemføres jf. neden-

stående. 

Lejlighed A/D (stor etplans) 

 

Afdelingens tømrer monterer 6 stk. 
øjebolte og opsætter evt. vinkler og 

wire over hattehylder. 

 Beboeren opsætter selv kattehegn 
eller tilkøber denne ydelse. 

Lejlighed B/C (etværelses) 
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Beboeren opsætter selv kattehegn el-

ler tilkøber denne ydelse. 

Lejlighed E/F (stor toplans) 

 

Beboeren opsætter selv kattehegn el-
ler tilkøber denne ydelse. 

Kattehegn må kun opsættes efter an-

søgning til og godkendelse af Driften. 

Der indbetales kr. 500 i depositum til 

sikkerhed for reetablering. 

Kattehegnet er en forandring. Det be-
tyder, at det er en boligændring uden 

godtgørelse, og at boligændringen 
skal reetableres ved fraflytning. Und-
taget herfor er de 6 stk. øjebolte samt 

vinkler og wirer over ”hattehylder” i 
lejlighedstype A/D. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. – Udgifter til opsætning/reeta-

blering afholdes af den enkelte ansø-
ger/beboer. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender kattehegn til 
lejlighed A/D, B/C og E/F som oven-

for beskrevet. 

 
Foto: Berit/BU – 19.06.2019 – Farum Midtpunkt set fra Birkhøjmarken 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 543 1. DECEMBER 2020 
 

1. Godkendelse af dirigent (Thomas/BR-FU) 

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

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

d. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Driftsregnskab 2019-20 (13/0/0) 
b. Plantekummer på Vestgangstrøget (13/0/0) 
c. Renovering af  

legepladsen på Sankt Hans Torv (13/0/0) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 

A Leif 216B 
C Oskar 10I 
11 Kirsten 34F 

12 Morten 38 2.S 
og 13 Berit 38 2.S 

16 Lis 80F 
 Erik 80F 

Blok Navn Adresse 

22 Agnete 116A 
 Niels 116A 
26 Jakob 161B 

35 Alice 278B 
36 Asger 296A 

 Niklas 290F 
   

Gæster: Anne og Bettina/KAB 

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 

1. Godkendelse af dirigent 

Thomas/BR-FU godkendes som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra november 2020 

Thomas/BR-FU orienterer om, at Be-
rit/38 2.S vikarier som referent i 
Maikens fravær. 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæsteindlæg på dette møde. 

4.b Ejendomskontoret 

Opfølgning fra BR-møde 542 

Palle/EJK følger op på spørgsmål fra 
sidste BR-møde, hvor han ikke del-

tog: 

Rotter 

Der er afholdt møde med Furesø 
kommune, hvor der er udarbejdet en 

handleplan. Blandt andet skal der 
køre flere kampagner for at bekæmpe 
rotteplagen. 
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 Regnvandsbrønde undersøges med 
kamera for at sikre, at rotterne holder 
sig i kloakken. Desuden laves der for-

søg med at beskære en bræmme på 
ca. en meter i kanten af bunddækket 
mellem blok 35 og 36. 

 Der opsættes også nogle uglekasser 
rundt omkring – så håber vi, at ug-
lerne flytter ind og jager nogle rotter. 
 Kommunen bruger nu en stærkere 

gift i giftkasserne og kontrollerer dem 
oftere. Der er en løbende dialog med 
kommunens rottebekæmpelsesafde-
ling. 

Husk at anmelde på kommunens 
hjemmeside, hvis du ser rotter. 

Støj fra ventilator blok 13 

Der er problemer med ubalance i ven-
tilationssystemet, så i morgen starter 
en reparatør op med indregulering. 

Kildesorteringspilotprojekt 

Blok 14, 15 og 16 

Palle/EJK fortæller, at pilotprojektet 
nærmer sig sin afslutning. 

   Børneambassadører har stået 
sammen med en medarbejder to ef-
termiddage om ugen ved kildesorte-
ringen. Det har været en stor succes, 

og det er planen, at vi selv uddanner 

børn fra Farum Midtpunkt til at 
komme på banen, når kildesorterin-
gen rulles ud i hele Farum Midt-

punkt. Midler fra Lommepengeprojek-
tet bruges til dette. Derudover skal 
der laves en kampagne (se illustratio-
ner). 

 Desværre er lågene på plastindka-
stet endnu ikke skiftet – driften har 
rykket kommunen. 
 Og så er proceduren for kildesorte-

ring i hele Farum Midtpunkt påbe-
gyndt. 

Palle/EJK kan desuden fortælle, at 

der er kontakt til Furesø Kommune 
om at etablere trafikdæmpning på 
stamvejene. I første omgang vil det 
ske ved pilotprojektet, og derefter i 

hele Farum Midtpunkt i takt med ud-
rulning af kildesorteringen. 

Niels/116A vil gerne vide, om det er 

manglende lyst eller manglende viden 
som gør, at så meget affald havner i 
containeren til restaffald. 

Palle/EJK hælder mest til, at det er 

det sidste. Operate kontakter beboer-
ne med nogle spørgsmål, og dette 
skulle gerne få de sidste med. 
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Lis/80F gør opmærksom på, at katte-

grus nok fylder en del i restaffald. 

Asger/36 spørger, om man kan 
”komme efter” affaldssynderne og 

true med at ophæve deres lejemål. 

Bettina/KAB svarer, at det er der in-
gen hjemmel til. 

Niklas/200F spørger, om man kan 

henvise til husordenen, hvis det er 
indskrevet der. 

Bettina/KAB uddyber, at det vil kræ-

ve en klage med 5 underskrifter fra 
beboere i blokken samt præcis do-
kumentation om, hvornår det er sket 
– ellers taber vi sagen i Klagenævnet. 

Palle/EJK fortæller, at langt de fleste 
vil gerne sortere. Så må vi håbe, at de 
få andre efterhånden følger trop. 

Udvendig elevator ved blok C 
Palle/EJK oplyser, at etableringen af 
en ny elevator ved blok C (fra Vest-

Status på Kildesorteringspilotprojekt 
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gangstrøget til Bytorvsstien) starter i 
uge 49. Den nye elevator, som vil væ-
re klar til april, etableres i det tomme 

elevatortårn, og den gamle elevator 
kan benytte i hele bygge perioden. 

Rensning af ventilations- 

kanaler i Birkhøjterrasserne 
Palle/EJK fortæller, at ventilations-
kanalerne i Birkhøjterrasserne bliver 
renset hvert 2. år. Støvet bliver heref-

ter analyseret, og det skal stadig de-
strueres som farligt affald. 

Berit/38 2.S spørger, om der er en 

tidshorisont for, hvor længe støvet 
betragtes som farligt affald. 

Palle/EJK svarer, at det er der ikke. 

Men Der bliver p.t. foretaget målinger 
af indeklimaet i Birkhøjterrasserne, 
og det skal kraftigt understreges, at 
der ikke siden PCB-renoveringen er 

målt aktionsværdier, der overskrider 
grænsen. 

Asger/296A kommenterer, at større 

viden om farlige stoffer gør, at græn-
seværdier sænkes, så stofferne be-
tragtes som mere farlige end tidligere. 

Thomas/PCB-grp sukker over de me-

get forskellige grænseværdier for 
PCB. De er helt håbløse, og der er in-
gen fornuftig forklaring. 

Palle/EJK gør opmærksom på, at det 
meste PCB vi får, kommer fra fødeva-
rer. 

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Nyt medlem til  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Dags dato (pr. 1. december 2020) er 

Anette/456D fra blok 46 trådt ind i 
Blokrådets Forretningsudvalg. Anet-
tes funktionsperiode varer til ultimo 
maj 2022. Vi ser frem til samarbejdet 

og vil samtidig takke Oskar/10I fra 

blok C for hans aktive deltagelse 
igennem de sidste 18 måneder. 

Kig Ind 

Grundet manglende overholdelse af 
kontrakt og forgæves forsøg på kon-
takt til kontaktpersonen i Kig Ind be-

sluttede Forretningsudvalget i sam-
råd med Økonomiudvalget at aflåse 
lokalet for cirka halvanden måned 
siden. I denne periode har vi fortsat 

ikke hørt fra kontaktpersonen. 
 Vi vil derfor høre, om der er andre 
beboere, som kunne tænke sig at dri-
ve den frivillige aktivitet videre? Pia/ 

20D har meldt, at hun gerne vil del-
tage i arbejdet og påtage sig opgaven 
som kontaktperson. Hvis du kunne 

være interesseret i at være med til at 
drive beboeraktiviteten, så kontakt 

VANDSTATUS 

Pr. 30. april 2021: 

Samlet forbrug for hele Midtpunktet: 

Måned: 2021: 2020: 
Jan 13.888 m3 13.516 m3 
Feb 11.620 m3  11.803 m3 
Mar 13.082 m3  13.020 m3 
Apr 12.510 m3 13.680 m3 
Jan-Apr 51.100 m3  52.019 m3 

Gennemsnit pr. døgn: 
Måned: 2021: 2020: 
Jan  448 m3 436 m3 
Feb  415 m3 407 m3 
Mar  422 m3 420 m3 
Apr  417 m3 456 m3 

Forbruget er 1,8 % lavere end i samme 
periode sidste år. 

Akkumuleret økonomi: 
Variabel vand udgift:  3.281.955 kr. 
Opkrævet aconto:  3.689.879 kr. 
Overskud:  407.924 kr. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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Blokrådssekretariatet på mail: 
blokraad@farum-midtpunkt.dk eller 
på telefon 30915183. 

Jul i Blokrådssekretariatet 

Blokrådssekretariatet holder lukket 
fra onsdag d. 23. december 2020 til 

mandag d. 4. januar 2021. 
 I ønskes alle en glædelig jul og et 

godt nytår       

Ingen havde spørgsmål eller kom-
mentarer til Forretningsudvalgets 
meddelelser. 

4.d Andre udvalg 

Ingen udvalg havde noget at meddele. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 543.a:  

Driftsregnskab 2019-20 

Erik/16 efterlyser på husmødets veg-
ne en redegørelse for forbruget af fri-
mærker. 

Anne/KAB forklarer, at udgifterne 
dækker post, som ikke kan sendes 
elektronisk, f.eks. lejekontrakter, 

samt gebyr til Nets. 

Afstemning 
Driftsregnskabet 2019-20 tages til 
efterretning med 13 stemmer for, in-
gen stemmer imod, og ingen undlod 

at stemme. 

BR-sag 543.b:  
Plantekummer på Vestgangstrøget 

Asger/36 og Niklas/36 spørger om 

prisforskel og levetid for henholdsvis 
de nuværende plantekummer og de 
nye i Corten. 

Thomas/BR-FU er overbevist om, at 

Friarealudvalget har stillet kritiske 
spørgsmål til begge dele. Efter en kort 
telefonisk snak med Hans/FAU kan 

han oplyse, at plantekummer i Cor-

ten har en levetid på mindst 10 år, og 
at der er stadige problemer med de 
nuværende i fiberbeton – ikke mindst 

når de skal flyttes afhængig af årsti-
den. 

Erik/80F gør opmærksom på, at op-

lysninger om prisforskel og levetid 
står i sagsfremstillingen. 

Afstemning 
Nye plantekummer på Vestgangstrø-
get vedtages med 13 stemmer for, in-

gen stemmer imod, og ingen undlod 
at stemme. 

BR-sag 543.c: Renovering af  
legepladsen på Sankt Hans Torv 

Agnete/22 vil gerne vide, om der er 

en plan for renovering af de andre le-
gepladser. 

Thomas/BR-FU mener, at det sker ef-

ter nødvendighed. 

Erik/80F supplerer med, at legered-
skaber udskiftes eller repareres efter 

driftens tilsyn. Om der er en decideret 
plan, ved han dog ikke. 

Thomas/BR-FU opfordrer til, at man 

melder skader på legeredskaber ind 
til Friarealudvalget. 

Afstemning 
Renovering af legepladsen på Sankt 
Hans Torv vedtages med 13 stemmer 

for, ingen stemmer imod, og ingen 
undlod at stemme. 

6. Eventuelt 

Niels/116A fortæller, at mange bebo-

ere i blokken har svært ved at holde 
varmen, især på øverste etage. Det er 
meldt ind til Ejendomskontoret, men 
der sker ikke rigtig noget. 

Kirsten/34F fortæller, at der er lidt 
det samme problem i blok 11. 
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Lis/80F mener, det kan have noget at 
gøre med udskiftning af vandrør. 

Oskar/10I kan oplyse, at denne ud-
skiftning er i gang i blok C. 

Asger/296A mener, at der kan være 

tale om brud på en fjernvarmeled-
ning. 

Thomas/TMU giver en længere, tek-

nisk forklaring om pulsstyringsan-
lægget. Det korte af det lange er, at 
når der er tændt for varmen, skal rø-
ret under ventilen være lunkent, og 

røret over ventilen skal være varmt. 
Men henvend jer til Ejendomskonto-
ret om problemet. 

Agnete/22 er sikker på, at der vil ske 

noget, når problemstillingen kommer 
med i referatet. 

Erik/80F gør opmærksom på, at den 
lille fjeder inde i regulatoren kan sæt-

te sig fast, så den enten skal ”motio-
neres” eller udskiftes. Hvis man ikke 
selv har mod på at prøve sig frem, 
skal man kontakte Ejendomskonto-

ret. 

Thomas/TMU kan fortælle, at der er 
udfordringer med størrelsen af radia-

torer i konvektorgraven. Der kører 
nogle forsøg med større paneler. 

Jakob/161B ser frem til at få større 

varmeflader på radiatoren i konvek-
torgraven, selv om der er skruet helt 
op – det kniber med at holde varmen 
her om vinteren. 

Thomas/BR-FU konstaterer, at der 
ikke er flere emner til behandling, 
takker for god ro og orden og opfor-

drer alle til at passe godt på sig selv. 

 
 

REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 548 4. MAJ 2021 
Blokrådsmøde 548 var AFLYST 

Forsamlingsrestriktionerne på max. 5 

personer betød, at blokrådsmøde 548 blev 
aflyst. Derfor er der ikke noget blokråds-
referat. 
  

BR-MØDER 2021 

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

Foto: Berit/BU – 24.06.2019 – Fra den-

gang vi kunne afholde Sankthansfest 
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 PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BEBOERHOTEL 

4 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. 35) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Navn? 999X?  14 
Lis 80E  16 
Thomas 143F  24 
Gitte 265A  34 
Alice 278B  35 
Anette 456D  46 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 12-13 01.06.22 – 29.11.23 
Blok 23 01.09.21 – 27.02.23 
Blok 33 28.02.22 – 31.08.23 
Blok 45 30.11.21 – 31.05.23 

Besked om medlemskab af BR-FU skal gives 
i god tid, da turen ellers skal gå videre til næ-
ste blok. 

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 

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

Personlige henvendelser: 
Mandag   1400 – 1800 

Telefoniske henvendelser: 
Tirsdag og torsdag 1230 – 1330 

I Sekretariatet kan du få information om alt i 
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om be-
boerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til 
blokrådssager m.v. 

”BLØD GÅRDMAND” 

Anita telefon:  kontakt Ejendomskontoret 
 hverdage kl 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 email 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 

Åbningstider: 
Mandag:   1600 – 1800 
Onsdag:   1500 – 1800 
Første lørdag i måneden: 1300 – 1500 
Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. 
Kig Ind drives af frivillige. 

INTERNET (PARKNET) 

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

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

KAB 

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

KATTEPROJEKTET 

Blokrådets projekt vedrørende vilde/bortløbne 
katte. 
Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tamkat-
te koster 100 kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr 
ved udlevering af katten til ejeren. 

På facebook frem- og  
efterlyses katte på: 
- debatgruppe 
- de gyldne blokke 
- kat i farum 

Henvendelse: 
Annelise og Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 

Backgammon klubben 
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 Anık 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 
billard. Restauratører: Sabine og Christian 

SSG DØGNVAGT 

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

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

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER 

Telefon:   72 16 43 96 
 i tidsrummet 08:00 – 22:00 

TANDLÆGE 

Nygårdterrasserne 233A telefon: 4495 4200 
 www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk 

TELEFONI (EVERCALL) 

Support   telefon: 4440 4040 
Telefontid: ma - on 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« 549 OG 550 

MP 549 husstandsomdeles 27.05.21 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

09.06.21 kl. 1800: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 550, der udkommer 24.06.21. 
 Overholdes afleveringsfristen ikke, kan 
Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg 
på papir, usb-stick eller e-mail. 
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk 
 Man kan i meget sjældne tilfælde efter 
særlig aftale senest mandagen før afleve-
ringsfristen få en senere frist for aflevering af 
renskrevet indlæg på e-mail eller usb-stick. 
 Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- 
og forfatterangivelse. 
 Originale tegninger må kun bruges af an-
dre efter indhentning af tilladelse. 
 Ansvarshavende: Berit, 38 2.S 
 Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet 

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 

Farum Midtpunkts officielle hjemmeside. 
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

 

KALENDER FOR JUNI 2021 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. 

Afd.bestyrelse 

Afdelingsmøde 

BR-møde 

Afd.bestyrelse 

18:00 – 18:30 

18:30 – 19:00 

19:00 

Efter BR 

SC 

2. BUU 19:30 SC 

3.    

4.    

5. Grundlovsdag   

6.    

7. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

8. BOU 19:00 SC 

9. 
Frist for MP 550 

BU 

18:00 

18:00 – 19:00 
SC 

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

22.    

23. Skt. Hans aften FEST AFLYST 

24. MP 550 Husstandsomdeles 

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    
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