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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 553 

til blokrådsmødet tirsdag den 2. november 2021 kl. 1900 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 5. oktober 2021 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Gæster 
 b. Ejendomskontoret 
 c. Blokrådets Forretningsudvalg 
 d. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse (s 15) 
 b. Budget 2022-23 for Bladudvalget (BU) (s 17) 
 c. Budget 2022-23 for Blokrådets Forretningsudvalg (BR-FU) (s 18) 
 d. Budget 2022-23 for Boligudvalget (BOU) (s 19) 
 e. Budget 2022-23 for Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) (s 19) 
 f. Budget 2022-23 for Friarealudvalget (FAU) (s 21) 
 g. Budget 2022-23 for Uddannelsesudvalget (UU) (s 22) 
 h. Etablering af ladestandere (s 22) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 553 

 Side Indhold 

 3 Kom og stil de skarpe spørgsmål 
 4 Ingen mønter – Kilden sortering – Terrasserender – Vaccination 
 5 Snør støvlerne og kom med 
 6 Lidt af hvert fra BR-FU – HUSK budgetmødet i januar 
 9 Sidste Åben Dør i denne omgang 
 10 218E ikke enig med driften og TMU 
 11 Vi skal vist ha' gjort noget ved varmebudgettet 
 12 Gavl- og mellemdøre sinker endelig afslutning af projekt 
 12 Flot! Næsten 1½ million kroner i overskud 
 13 Endnu et læserbrev, denne gang om plader med låger 
 14 Deltag i beboerdemokratiet – det er alle beboeres 
 15 Blokrådssager 
 26 Referat af Blokrådsmødet 5. oktober 2021 
 36 Praktiske oplysninger 



VÆLGERMØDE I FARUM MIDTPUNKT VÆLGERMØDE I FARUM MIDTPUNKT 
  

 

 

 
 

       
 

 
 

 

KOMMUNALVALG 2021KOMMUNALVALG 2021

Tirsdag d. 26. oktober 2021
kl. 19 -21

i  Servicecentralen, 
Paltholmterrasserne 15

 
Mødet indledes med et 2-3-minutters oplæg fra hver

 politiker i panelet - herefter er ordet frit.
Partierne er repræsenteret ved:

 Alternativet 

Dansk Folkeparti

Det Konservative Folkeparti

 Enhedslisten

Frihedslisten 

Liberal Alliance

Nye Borgerlige

 Radikale Venstre

 Socialdemokratiet

 Socialistisk Folkeparti

 Venstre

Alle beboere i Farum Midtpunkt er velkomne - vi glæder os til at se jer!

Arrangør: Blokrådets Forretningsudvalg
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
EJENDOMSKONTORET BLIVER KONTANTLØS 
Ejendomskontoret lukker deres kassebeholdning, så betaling for leje af hotelvæ-
relser og selskabslokaler fremadrettet sker via MobilePay. Såfremt beboere ikke 
kan håndtere MobilePay, vil det være muligt at lave en bankoverførsel. 
Kassebeholdningen vil blive lukket med årets udgang. 

KILDESORTERING 
Som nævnt i sidste nummer af »Midtpunktet« har vi som forsøg fået isat en ny 
inderkerne i containerne til madaffald. Udskiftningen af inderkernen har som til-
tænkt medført, at der ikke løber væske ud over containerne ved tømning. Samti-
dig tømmes containeren bedre i lastbilen, da den kan komme længere ned i bilen, 
inden den åbnes. Denne løsning bliver testet i 2-3 måneder, inden man endeligt 
vurderer, om den skal være en del af det kommende udbudsmateriale. Et yderli-
gere tiltag i forbindelse med lugtgener er rengøring af inderkernen af containerne 
– dette er også blevet udført. 

HUSK AT RENSE RENDERNE PÅ DIN TERRASSE 
Nu hvor løvet falder af træer og buske, skal afløbsrenderne på terrasserne renses. 
Fjern ristene og skrab jord, blade og grene op fra afløbet. Skyl efter og læg ristene 
på plads. En langskaftet børneskovl i plastik fra legetøjsforretningen er velegnet 
til formålet. 

  
Foto: Hans, 38 2.S – Løft ristene og rens renderne. 

LOKALT VACCINATIONSCENTER VAR EN STOR SUCCES 
I samarbejde med Region Hovedstaden, Furesø 
Kommune og Furesø Boligselskab har der været 
etableret et lokalt mobilt vaccinationscenter i Fa-
rum Midtpunkt. Her kunne alle beboere over 12 
år blive vaccineret mod Covid-19. Vaccinations-
centeret var åbent både den 14. september og 
den 12. oktober, og begge dage var der mange 
besøgende. Den første dag modtog 53 vaccinen, 
og den anden vaccinationsdag modtog 68 vacci-
nen, hvilket var langt flere end forventet.  
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Beboerhotellet august 2009 

NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
FREMVISERE 
Fremvisningsgruppen har været lukket ned, siden Coronaen gjorde sit indtog. 
Fremvisning af boliger har derfor udelukkende været håndteret af driften. 
 Vi håber, at vi igen kan få sat gang i aktiviteten. Dog er der behov for at ændre 
proceduren i forhold til fremvisning, fordi Ejendomskontorets åbningstider også 
er ændret. 

Mindst to af de beboere, der var en del af den tidligere fremvisergruppe, er fortsat 
interesseret i at deltage i arbejdet. Vi har dog brug for flere fremvisere, og derfor 
opfordrer vi alle, der kunne have lyst til at deltage i dette arbejde, til at kontakte 
Sekretariatet på telefon eller mail hurtigst muligt. 

 
BUDGETMØDE I JANUAR – 1. UDKALD 

Der afholdes budgetmøde om driftsbudgettet 2022 – 2023 

Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 19 i Servicecentralen. 

Budgetmødet er åbent for alle beboere i Farum Midtpunkt. 
 

HOTELVÆRELSER I FARUM MIDTPUNKT 
I Farum Midtpunkt er der 4 hotelvæ-
relser, som kan lejes af beboere til 
overnattende gæster. Hotelværelser-
ne lejes pt. ud til 100 kr. pr. nat, og 
der betales 200 kr. i depositum. Væ-
relserne lejes ud med dynetæpper og 
hovedpuder – lejeren medbringer 
selv sengelinned og håndklæder. Det 
er også lejeren selv, der står for at 
rengøre værelserne – dette for at 
holde udgiften nede. 
 Da indtægt og ressourceforbrug på 
værelserne ikke rigtig hænger sam-
men, kigger BR-FU på, hvad man 
kan gøre for at højne standarden, 
samtidig med at værelserne fortsat 
er attraktive at leje. 

Dertil ønsker BR-FU, at både Blokråd og beboere giver deres mening til kende 
i forhold til, hvordan de mener udlejningen fungerer, og hvad man med fordel 
kunne ændre på for at højne standarden, samtidig med at løsningen forbliver 
økonomisk holdbar. 

Send dine input til Blokrådssekretariatet på blokraad@farum-midtpunkt.dk 
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DAGSORDEN 

1. xxxx 
2. xxxxxx 
3. xxxxxxxxxx 
4. xxxxx 
5. xxxxxxxx 

BEBOERDEMOKRATIET I BLOKKENE 
Vi har tidligere gjort opmærksom på, at dagsor-
den til og referater fra husmøder skal offentlig-
gøres i den enkelte blok. Distribution af disse 
må ikke kun foregå i lukkede facebookgrupper 
eller via mail. De skal derimod hænges op på 
opslagstavler, omdeles i postkasser, eller man 
kan såmænd også bare hænge en enkelt kopi op 
på indersiden af ruden til blokkens fællesrum – 
herved sikrer man, at opslaget ikke bliver hevet 
ned. Denne offentliggørelse er afgørende for, at 
den demokratiske struktur kan fungere, og der 
er faktisk regler for dette (jf. Furesø Boligsel-
skabs vedtægter § 17, stk. 3 og 5 – vedtægterne findes på hjemmesiden). I hen-
visningen refereres der til mangfoldiggørelse af indkaldelse til og referat af afde-
lingsmøder, som jo i Farum Midtpunkts struktur består af blokrådsmøder og 
husmøder, og derfor er disse regler gældende for blokrådsmøder og husmøder. 

KONTAKTPERSONER I BLOKKENE SKAL VÆRE SYNLIGE 
Det er vigtigt, at det er synligt i blokkene, hvem der er kontaktper-
son(er), så alle blokkens beboere har mulighed for at få kontakt til 
disse. Både Sekretariat og Ejendomskontor oplever jævnligt, at be-
boere henvender sig for at få oplysninger om en kontaktperson, og 
ofte ligger vi kun inde med oplysninger om kasserer, som vi i hen-
hold til gældende GDPR-regler ikke må udlevere, uden at dette er 
godkendt på forhånd. 
 Så herfra lyder endnu en opfordring til, at alle blokke skilter med 
deres kontaktpersoner (det kan gøres let med en seddel i ruden til 
fællesrummet), og også gerne indrapporterer kontaktpersonen til Se-
kretariatet, så vi kan være behjælpelige, når beboere henvender sig. 

KIG IND 
Der er nu 4 beboere, som er interesseret i at drive Kig Ind videre. 
Forretningsudvalget og Økonomiudvalget er i skrivende stund i 
gang med at kigge den eksisterende aftale igennem. Herefter 
indkaldes de 4 interesserede beboere til et møde. 
 Hvis du også kunne være interesseret i at deltage i arbejdet, 
kan du kontakte sekretariatet på tlf. 3051 9183 eller på mail 
blokraad@farum-midtpunkt.dk. 

PSSSSSSST! 
Vil du gerne have besøg til Halloween? 
Blok 36 har gjort os opmærksom på, at der er flere, der ger-
ne vil have ”slik eller ballade”-besøg til halloween. 
 Til jer kan vi oplyse, at der eksisterer en regel, som lyder, 
at har man pyntet op ved sin hoveddør, så er det en invitati-
on til ”slik eller ballade”-besøg. 
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OPSAMLING PÅ DEBATPUNKT OM EVALUERING AF BR-SAG 511.A  
På BR-møde 551 evaluerede Blokrådet BR-sag 511.a: ”Tryghedsfremmende for-
anstaltninger”. BR-FU har valgt ikke at foretage sig yderligere i sagen, da denne 
kun gav anledning til meget få bemærkninger af ikke alvorlig karakter. 

NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 
Den 1. december 2021 er det Blok 45s tur til at stille med et medlem til Blokrå-
dets Forretningsudvalg. Funktionsperioden løber indtil ultimo maj 2023. Blok 45 
er blevet adviseret herom. 

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 foranstalt-
ninger)  

% / 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  

549.a 
 

Driftsbudget 2021/2022 
 

% / år    3,09 
kr./m2/år    28,40 

ÅBEN DØR GENTÆNKES 
Det kommende Åben Dør afholdes som planlagt torsdag d. 25. no-
vember kl. 17 – 19. Efter dette arrangement har Koordinationsforum 
besluttet at gentænke arrangementet. 

SE DEN NYE UDVENDIGE ELEVATOR NED MOD BYTORVET 
Nu er den nye elevator i Farum 
Midtpunkts sydvestlige hjørne taget 
i brug. Du kan bruge brikken til 
din egen blok, når du skal op og 
ned. 

Bemærk den barnevogns- og køre-
stolsvenlige rampe op til elevatoren. 
 Der kommer sikkert nogle fine 
planter i plantekassen, når årsti-
den bliver til det. 

Den gamle elevators facade blev 
brugt til ”tage” på hundeposestati-
verne.  
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ÅBEN DØR 
D. 25. 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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V. Pedersen replicerer 
Af V. Pedersen, 218E 

Almenlejelovens meldepligt stiller intet krav til besked-form 
 
”Almenlejeloven 
§ 78 Lejeren skal behandle det lejede 
forsvarligt. 
Stk. 2. Lejeren er erstatningsansvar-
lig for skade, som forvoldes ved ufor-
svarlig adfærd af lejeren selv, lejerens 
husstand eller andre, som lejeren har 
givet adgang til det lejede. 
Stk. 3. Skader, hvis udbedring er 
uopsættelig, skal lejeren straks an-
melde til udlejeren. Andre skader 
skal lejeren anmelde uden ugrun-
det ophold.” 

… og boligforeningen accepterer jo 
allerede gennem flere år elektronisk 
kommunikation med os beboere: 
e-mail, kab-selvbetjening.dk, 
MigOgMinBolig app. 

Derfor er det selvfølgeligt for os lejere 
at forvente, at driften også kommuni-
kerer med samtlige de automatiske og 
elektroniske computerprogrammers 
Grafiske User Interface hjælpemidler, 
man selv har forlangt, at vi financie-
rer over huslejen, bl.a. Brunatas tid-
ligere omtalte 

”(5.1.9) Rapport Agent – stigende 
forbrug 
Formålet med denne rapport er at op-
fange og beskrive defekte målere og 
målere med et stigende forbrug – fx 
toiletter der løber, brud på vandrør 
… 
(6.) ’Automatisk udsendelse’: Angiv 
hvor ofte du ønsker at modtage 
rapporten. 
(7.) ’Afsend tom rapport’: Angiv ved 
afkrydsning, om du ønsker en rap-
port, selvom der ikke er nogen måle-
re, der har registreret et stigende for-
brug i den valgte periode. 

(8.) ’E-mailmodtager(e)’: Angiv hvem 
der skal modtage rapporten. Hvis du 
ønsker at sende rapporten til flere, 
skal e-mailadresserne skrives i feltet 
og adskilles med et semikolon (;)” 

Driften har endvidere KAB-it og Bru-
nata hotlines stillet til rådighed i 
abonnement – skulle man ikke selv 
magte finindstilling … 

Driftens van(d)vittige 1581*37 timers 
regnestykke er derfor noget beskæm-
mende vås, som blot udstiller, at man 
allerhøjst har skimmet administrator-
manualen fra 2014, som måske nok 
fremstår noget klodset og omstænde-
lig ved første øjekast; ikke desto min-
dre er tilstrækkeligt oplysende, selv 
for læsere uden adgang til ejendoms-
kontorets computere!  

Jeg fastholder, at lejerne ikke er 
pligtige til at følge eget, individu-
elle forbrug elektronisk, idet der 
ikke er indgået nogen skriftlig aftale 
herom – jeg agter fortsat ikke at 
hjælpe min udlejer med ”udvendigt 
vedligehold" uden skriftlig aftale 
herom plus dekort i huslejen! 

Jeg forlanger at Driften uden flere 
forsinkende ophævelser NU – med 
eller uden supportering – aktiverer 
’rapport agent’ faciliteten – således 
at Farum Midtpunkts løbende toilet-
ter uden beboernes løbende mellem-
komst kan repareres … løbende    

 

INGEN KOMMENTARER 

Såvel driften som Teknik/Miljø Udvalget har 
valgt ikke at kommentere ovenstående læ-
serbrev. Se deres svar i »Midtpunktet« 552. 
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I SEPTEMBER 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i september: 

Forbrug  979 MWh 
Budget  893 MWh 
Merforbrug   86 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo september: 

Forbrug januar-september 16.391 MWh 
Budget januar-september 15.780 MWh 
Merforbrug  611 MWh 

 
September blev en smule varmere 
end normalt, med en middeltempera-
tur på 0,7 °C over normalen for må-
neden (DMI). Der var længere perio-
der med solrigt og sensommeragtigt 
vejr, så langt størstedelen af forbruget 
er gået til opvarmning af varmt vand. 

Forbruget er hele 9,6 % over måne-
dens budget. 

Det samlede MWh 
merforbrug i 2021 
udgør pt. 3,9 % i 
forhold til det for-
ventede.  
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Forbrug 2021

Forventet Aktuelt 2020

Akkumuleret økonomi  
pr. 30. september 2021: 
Fjernvarmeudgift: 9.052.081 kr. 
Opkrævet aconto: 8.352.132 kr. 
Underskud: 699.949 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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 PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER 

Af projektleder Christian Thorup, KAB 

Status på renovering af indre gangstrøg 

HVORFOR ER RENOVERING AF INDRE GANGSTRØG IKKE HELT AFSLUTTET? 
 

Renoveringen af indre gangstrøg blev 
som bekendt igangsat i foråret 2019 
og er afleveret i december 2020. 

Når entreprenøren ønsker at aflevere 
sit arbejde, og der ikke er væsentlige 
mangler, skal bygherren modtage ar-
bejdet. Det sker ved en afleveringsfor-
retning, hvor eventuelle mangler op-
gøres og prissættes, så entreprenøren 
ikke modtager penge for manglerne. 

Inden afleveringen i december 2020 
var der konstateret 2 forhold, som 
således ikke kunne indgå i afleverin-
gen. Det drejer sig om fejlprojekterede 
gavldøre og at nogle gulvfliser flækker 
i området, hvor der er en gennem-
gang, og hvor der er etableret en dila-
tationsskinne mellem gulvfliserne. 

Gavl- og mellemdøre 
De nye gavldøre, som var indarbejdet 
i udbudsmaterialet, var for smalle i 
forhold til forventningerne. Der blev 
reklameret over for forholdet, og efter 
længere drøftelser har rådgiverens 
forsikringsselskab accepteret at dæk-
ke projekteringsfejlen. 
 Drøftelserne i følgegruppen har 
medført, at man ønsker at fremtids-
sikre adgangen til gangstrøgene. 
 Det sker ved af gøre dørene brede-
re. 
 Med de nye døre bliver det muligt at 
komme ind i gangstrøgene med brede 
ladcykler og andre køretøjer, som må 
forventes at skulle ind. 
 Samtidig ønsker man, at dørene 
skal være robuste og driftssikre. 

Der blev i første omgang lavet forsøg 
med opsætning af ståldøre.  
 Ståldøre er forkastet. Dørene er 

VANDSTATUS 
Pr. 30. september: 

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 
Maj 13.113 m3 13.330 m3 
Jun 12.480 m3 12.360 m3 
Jul 10.680 m3 12.090 m3 
Aug 10.912 m3 11.997 m3 
Sep 10.410 m3 12.000 m3 
Jan-Sep 108.617 m3 113.796 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 
Maj 423 m3 430 m3 
Jun 416 m3 412 m3 
Jul 342 m3 390 m3 
Aug 352 m3 387 m3 
Sep 347 m3 400 m3 

Forbruget er 4,6 % lavere end i samme 
periode sidste år. 

Akkumuleret Økonomi: 
Variabel vand udgift:  6.773.675 kr. 
Opkrævet aconto:  8.252.347 kr. 
Overskud:  1.478.672 kr. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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simpelthen for store, for tunge og for 
grimme til at være indgangsdøre til 
Farum Midtpunkt. 

I stedet for skal nye lettere, men sta-
dig robuste aluminiumsdøre opsættes 
som prøvedøre i blok 16. 
 Der er som bekendt lang leverings-
tid på byggematerialer, og det gælder 
desværre også for prøvedøre. Det for-
ventes at prøvedørene kan blive mon-
teret i oktober 2021. Herefter vil der 
blive truffet beslutning om dem. 

Med beslutningen om at skifte gavl-
dørene ud og give bedre mulighed for 
at komme ind i gangstrøgene med 
brede køretøjer er det naturligt også 
at udskifte de gamle og nedslidte ind-
vendige mellemdøre, så de bliver vel-
fungerende og bredere.  
 Også her opsættes en prøvedør, 
som det er muligt at vurdere inden 
eventuel godkendelse. Prøvedøre er 
ved at blive monteret i blok 16. 
 Hvis prøvedøren accepteres, bliver 
alle mellemdøre i gangstrøgene ud-
skiftet. 

Der var en forventning om, at de nye 
gavldøre ville blive monteret i somme-
ren/ efteråret 2021. Derfor blev der 
ikke gennemført en midlertidig tæt-
ning under de gamle døre. 

Men som følge af 
den sene leve-
ring af nye gavl-
døre iværksæt-
tes den midlerti-
dige tætning nu. 

Revnede  
gulvfliser 
Inden afleverin-
gen i december 
2020 blev alle 
gangstrøgene 
gennemgået, og 
flækkede gulvfliser blev registreret. 
 Det blev aftalt, at man ville obser-
vere forholdet i løbet af garantiåret 
frem til december 2021 for at kunne 
vurdere, om forholdet udvikler sig og  
givet fald i hvilket tempo. 

Der er gennemført en midtvejsregi-
strering, som desværre viser, at der er 
kommet flere flækkede gulvfliser. 
 Forholdet vil – som aftalt – blive be-
sigtiget i forbindelse med afslutnin-
gen af garantiåret. 
 Det er håbet, at det i den forbindel-
se bliver muligt at kunne vurdere, om 
forholdet stadig udvikler sig, eller om 
det falder til ro. 
 Når dette er vurderet, er det muligt 
enten at udskifte de defekte fliser el-
ler at udvide undersøgelserne, så år-
sagerne kan afklares og afhjælpes in-
den udskiftning af de defekte fliser. 

Derfor er renoveringen af indre gang-
strøg endnu ikke helt afsluttet. 

Det er vanskeligt at udtale sig præcist 
om, hvornår ovenstående forhold vil 
være helt afhjulpet. 
 Der er mange faktorer, som afgør 
det. Der er dog ingen tvivl om, at alle 
tre forhold følges tæt, så resultatet 
bliver bedst muligt, og så ventetiden 
bliver så kort som muligt.  

PLADER MED LÅGE 
Af V. Pedersen, 218E 

Jeg foreslår, at blikkenslagerne lø-
bende isætter nye 'plader bag toi-
letterne' med det andetsteds omtal-
te, indbyggede lågesystem, så be-
boerne selv umiddelbart vil kunne 
lukke ned for vandet ved lækager, 
og ikke behøver gå og vente flere 
timer, evt. dage, på blikkenslage-
ren.        
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Farum Midtpunkts beboerdemokrati 
Af Strukturudvalget v/Niels  

Hvis vi juridisk skal kunne stå inde 
for demokratimodellen Blokrådsmø-
det, som vi her har valgt til erstatning 
for det lovbestemte Afdelingsmøde, er 
det nødvendigt at kunne dokumente-
re, at alle Farum Midtpunkt-beboere 
på alle niveauer har samme demokra-
tiske rettigheder, som gælder for Af-
delingsmødet. 

Det største problem for beboerdemo-
kratiet er, at beboerne ikke føler ejer-
skab til de beslutninger, Blokrådet 
tager. Det kan ændres, hvis blokråds-
referatet indeholder oplysning om, 
hvad hver blok har stemt. Kendska-
bet medfører muligheden for ”hvorfor” 
debat imellem beboere i forskellige 
blokke. Den enkelte bloks ikke aktive 
beboere kan have holdninger, som de 
ønsker at fremme, og det kan de på 
Husmødet. 

Nedenstående opgørelse viser, at rela-
tivt få blokke deltager i Blokrådet. De 
blokke, der kun møder med 1 repræ-
sentant, mister reelt indflydelse, men 
også personer med tilknytning til af-
delings- eller FURBO-bestyrelsen kan 
have egne prioriteter. Da hver bloks 
stemme ikke registreres, kan der op-
stå tvivl om, hvem der stemte hvad. 

 
BR nr. 549 543 542 541 540 539 535 534 533 SUM SNIT 
B 1 6 7 5 8 6 6 11 7 7 63 7 
B 2 7 3 8 5 7 7 5 5 4 51 5,6 
Blokke 13 10 13 13 13 13 16 12 11 101 11,2 
Afd. B 9 8 7 6 6 8 8 8 7 67 7,4 
Stemmer 20 13 21 18 20 20 21 17 15 165 18,3 

 
Tabelforklaring 
BR nr. = blokrådsmøde 
B 1 = blok med 1deltager 
B 2 = blok med 2 deltagere 
Blokke = antal fremmødte blokke 
Afd. B = mødedeltagere, der er valgt til 
Afdelingsbestyrelsen og/eller Furesø 
Boligselskabs bestyrelse 
Stemmer = antal stemmeberettigede 
deltagere 

I Farum Midtpunkt bor der ca. 4.100 
personer. Der er 1.528 lejemål, fordelt i 
27 blokke, heraf har 24 blokke 2 BR-
stemmer, 2 blokke har 1 BR-stemme, 1 
blok har 4 BR-stemmer. Blokrådet har 
således 54 stemmeberettigede med-
lemmer. 

Strukturudvalget arbejder med, hvor-
dan vi skaber mere dynamik i regler og 
bestemmelser for beboerdemokratiet, 
således at det giver mening at deltage. 

Hvis du vil være med, så kontakt os på mail  
strukturudvalg@farum-midtpunkt.dk 
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BR-sag 553.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. 

Erik Moesby Nordstrøm, 80F 

 
Jeg har de sidste otte år haft fornøjel-
sen af at sidde i boligselskabets be-
styrelse og genopstiller hermed. 

Det har været en spændende periode 
med høj aktivitet og meget forskellige 
opgaver i beboerdemokratiet, hvoraf 
en del stadig er i fremdrift og nogle, 
så som følgegrupperne for Skovhuse-
ne på Flyvestation Værløse og udval-
get for ”Ældre-/generationsboliger”, 
først er startet for nylig. 

Der vil uden tvivl opstå en række an-
dre opgaver i løbet af de næste to år, 
og jeg har både tiden og viljen til at 
give mig i kast med disse til gavn for 
alle beboerne i Furesø Boligselskabs 
afdelinger. Jeg repræsenterer Blok 16 
i Blokrådet, ligesom jeg er medlem af 
og aktiv deltager i fremvisergruppen, 
som efter min opfattelse har en stor 
del af æren for vores nuværende gun-
stige udlejningssituation med stabile 
ventelister for alle lejlighedstyper. En 
situation, som er til gavn for alle le-
jerne i Furesø Boligselskab, og en 
sag, der er værd at kæmpe for at be-
vare og udbygge. 

Udover arbejdet i Organisationsbesty-
relsen er jeg også medlem af vores 
administrationsselskabs (KAB) re-
præsentantskab, hvor jeg er valgt 
som medlem af Forvaltningsudvalget 
samt et ad hoc udvalg, der arbejder 
med ”Logo og Identitet”, og et andet, 
der arbejder med digitale møder. 

Jeg er Organisationsbestyrelsens 
kandidat til medlem af bestyrelsen for 
Farum Vandværk. 

I tillæg hertil er jeg medlem af Bolig-
selskabernes Landsforenings (BL’s) 
repræsentantskab for 2. kreds, hvor 
arbejdet i hovedsagen består i at på-
virke valget af fokusemner for BL’s 
ledelses politiske arbejde på vegne af 
medlemmerne. Populært sagt er BL 
boligselskabernes fagforening og der-
med vore vigtigste forkæmper overfor 
den til enhver tid siddende regerings 
tiltag på boligområdet. 

Personlig baggrund 
Jeg er 68 år, gift med Lis siden 1974, 
har 4 voksne børn og p.t. 6 børne-
børn. Jeg er selvpensioneret, og om 
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end jeg stadig har interessante pro-
jektopgaver, som tager en del af min 
tid, så har jeg et betydeligt arbejds-
overskud og et stort netværk, som jeg 
kan sætte ind i forbindelse med mit 
frivillige arbejde for Furesø Boligsel-
skab og den almene sektor. 

Jeg er uddannet indenfor den finan-
sielle sektor, hvor jeg har fungeret 
som finansiel rådgiver for både virk-
somheder (ikke mindst inden for byg-
ge- og anlægsindustrien) og privat-
personer. Jeg har således arbejdet i 
den finansielle sektor siden 1969, 
først i Danmark, og siden 1986 25 år 
i Luxemburg, indtil min familie og jeg 
vendte tilbage til fædrelandet i 2011. 

Fremtidige fokusområder 
Såfremt Blokrådet viser mig den tillid 
at genvælge mig, vil jeg – udover at 
fortsætte med ovennævnte områder – 
give følgende opgaver min særlige in-
teresse: 

Energiområdet – Det er en kends-
gerning, at vi i løbet af de sidste to år 
har oplevet en betydelig stigning i pri-
sen for vores fjernvarme, og det bety-
der at der stadig er meget at gøre på 
den front, herunder en eventuel ud-
skiftning af skråbåndsvinduerne og 
østfacaderne. 

Forvaltningsudvalget – Gennem mit 
engagement i KAB regi vil jeg fortsat 
arbejde aktivt for at bevare og styrke 
vort boligselskabs indflydelse i udval-
get. 

Naturligvis vil jeg som beboervalgt be-
styrelsesmedlem følge Blokrådets be-
slutninger i organisationsbestyrelsen. 

Afstemningstema: 
Blokrådet genvælger Erik/80F til Fu-
resø Boligselskabs bestyrelse. 

Henrik Haugaard Pedersen, 428D 

 
Jeg genopstiller hermed til organisa-
tionsbestyrelsen i Furesø Boligsel-
skab.  

Siden jeg (vi) flyttede til Farum Midt-
punkt i marts 2015, har jeg været ak-
tiv i beboerdemokratiet i såvel Blok-
ken og Blokrådet som i udvalg og føl-
gegrupper samt ikke mindst i Organi-
sationsbestyrelsen. 

Jeg vil fortsat arbejde for, at Furesø 
Boligselskab såvel nu som i fremtiden 
består af en bred vifte af forskellige 
komfortable, fornuftige og tiltræk-
kende boliger i grønne omgivelser for 
alle aldre – uanset hvem man er, og 
hvor man er i livet – således at Furesø 
Boligselskab forbliver et valg/tilvalg 
på linje med øvrige boligformer.  

Ord og handling i forhold til åbenhed, 
gennemsigtighed, tryghed, vedlige-
holdelse og renovering under hensyn-
tagen til vores helt særlige arkitektur 
og nødvendige forventelige kommende 
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klimatilpasninger samt økonomi i ba-
lance ligger mig meget på sinde. 

Bliver jeg genvalgt til Organisations-
bestyrelsen, vil jeg naturligvis løse 
opgaven i henhold til gældende lov-
givning samt efterleve og varetage 
Blokrådets beslutninger på bedste 
vis. 

Privat er jeg gift med Vivi. Sammen 
har vi Josefine samt vores to hunde 
Ludvig og Holger. Jeg er uddannet 
som Officer i Hæren, men har siden 
2006 arbejdet som IT-manager i både 
det private og offentlige. Foreningsar-
bejde har altid ligget mig meget på 
sinde. Jeg har tidligere bl.a. været 
engageret og aktiv i dagpleje-, børne-
have- og skolebestyrelser samt 
grundejerforening. 

Afstemningstema: 
Blokrådet genvælger Henrik/428D til 
Furesø Boligselskabs bestyrelse. 

(Red.: Udvalgenes budgetønsker præ-
senteres i alfabetisk rækkefølge) 

BR-sag 553.b: Budget 2022-23 for 
Bladudvalget (BU) 
Forslagsstiller: Bladudvalget 

I henhold til Blokrådets beslutning 
om at gøre udvalgenes budgetposter 
mere synlige for alle (BR-sag 524.e, 
marts 2019), stiller Bladudvalget ne-
denstående forslag til budget for tryk 
af »Midtpunktet«, tryk af »Grundlo-
ven« og Blokrådets Forretningsorden 
samt evt. indkøb af it til Bladudvalget 
i budgetåret 2022-23. 

Budget og regnskab 2020-21 
I regnskabsåret 2020-21 var der i alt 
afsat 286.00 kr., fordelt med 220.000 

kr. til tryk af »Midtpunktet«, 8.000 kr. 
til tryk af »Grundloven« og Blokrådets 
Forretningsorden samt 15.000 kr. til 
diverse IT. 
 Derudover var der afsat 25.000,- 
kr. til Farum Midtpunkts hjemmeside 
i afventen af dennes endelige regn-
skabsmæssige placering. 

Forbruget i 2020-21 var på i alt 
236.913,75 kr., fordelt med 
211.768,75 kr. til »Midtpunktet« og 
25.145,00 kr. til hjemmesiden, inden 
denne overgik til Furesø Boligsel-
skabs regnskab. 

Trods den hårde nedlukning med 
skrappe forsamlingsrestriktioner (fe-
bruar til og med maj 2021) udgav 
Bladudvalget alle numre – såvel med 
som uden blokrådssager og blokråds-
referater, mens der hverken blev 
brugt penge på tryk af »Grundloven« 
og Blokrådets Forretningsorden eller 
på IT. 

I indeværende regnskabsår (2021-22) 
vil der komme en udgiftspost til tryk-
ning af »Grundloven« og Blokrådets 
Forretningsorden, efter at BR-sag 
551.a blev vedtaget på Blokrådsmø-
det i september. Hæftet blev hus-
standsomdelt sammen med »Midt-
punktet« 552. 

Forslag til budget for 2022-23 
Bladudvalget foreslår, at der i budget 
2022-23 ligesom sidste år afsættes 
220.000,- kr. til tryk af »Midtpunk-
tet«. Det skulle være tilstrækkeligt til 
de 11 årlige numre plus et ekstra, 
hvis behovet skulle opstå. 

Til tryk af »Grundloven« og Blokrådets 
Forretningsorden fastholdes ligeledes 
de 8.000,- kr., da dette hæfte normalt 
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revideres og genoptrykkes en gang 
om året. Forhåbentlig vil beløbet også 
kunne dække eventuelle prisstignin-
ger. 

Til diverse IT fastholdes stadig et 
budget på 15.000,- kr. til eventuelle 
indkøb af hardware eller software til 
bladproduktionen. 

Udgifterne til drift/support af hjem-
mesiden ligger nu i Furesø Boligsel-
skabs regnskab. Derfor udgår denne 
post på 25.000,- kr. af Bladudvalgets 
budget. 

Alt i alt ender vi op med et budget på 
243.000,- kr., altså en besparelse på 
25.000,- kr. i forhold til regnskabs-
året 2020-21. 

Huslejekonsekvenser 
Den beregnede huslejekonsekvens af 
det samlede beløb på 243.000,- kr. 
giver en påvirkning på 0,15 %. Dette 
svarer til 14,76 kr./md. for en stor 
lejlighed og 8,50 kr./md. for en lille 
lejlighed. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Bladudvalgets 
budgetforslag på 243.000,- kr. som 
ovenfor beskrevet. 

BR-sag 553.c:  
Budget 2022-23 for Blokrådets  
Forretningsudvalg (BR-FU) 
Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådets Forretningsudvalg har 
gennem de sidste år fremsat budget-
ønske, om de poster, der er tildelt 
dem på konto 119. Ved forrige års 
budgetmøde blev det desuden beslut-
tet af lave en særskilt post til Åbent 

Hus, så denne ikke længere lå under 
Markedsføringsudvalget. Posten er 
dog i indeværende budget fortsat pla-
ceret under Markedsføringsudvalget, 
men blot flyttet, så der ikke skal rej-
ses BR-sag for frigivelse af midler. 
 For en god ordens skyld bør posten 
Åbent Hus adskilles fra Markedsfø-
ringsudvalgets konto, så den i bud-
gettet kommer til at fremgå som et 
særskilt allerede godkendt arrange-
ment, der ikke kræver en BR-sag for 
frigivelse af midler. Markedsførings-
udvalgets konto bør føres tilbage un-
der de udvalg, hvor en blokrådssag er 
påkrævet for frigivelse af midler over 
7.000 kr. 

Forretningsudvalget stiller budgetøn-
ske om posterne ’lommepengeprojekt 
BR-FU’, ’Sankthansfest BR-FU’, ’Års-
afslutning/julefest BR-FU’ og Åbent 
Hus’. 

Beskrivelse af udgiftsposterne  
Lommepengeprojekt 
Projektet afgrænses og udføres af 
driften. Det henvender sig til unge 
mellem 14 og 16 år, som tilbydes en 
uges arbejde á cirka 3 timer dagligt. 
Projektet plejer at være givtigt, både 
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 
socialt samvær med deres naboer – 
tætte som fjerne. Driften varetager 
opsætning 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 
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det således alle medlemmer der i de-
res funktionsperiode får glæde af ar-
rangementet. Til arrangementet invi-
teres også afdelingsleder, driftschef 
og blokrådssekretær, da de er en del 
af møderne i Forretningsudvalget. 
 Arrangementet har i de sidste år 
været afholdt på den lokale restau-
rant Tante Maren.  

Økonomi 
Blokrådets Forretningsudvalg ønsker 
nedenstående beløb afsat til de for-
skellige budgetposter for budgetåret 
2022/2023: 

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)  
I alt lyder budgetønsket på 
 168.000 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 i 
forhold til nuværende husleje.  

Den beregnede huslejekonsekvens af 
det samlede beløb på 168.000 kr. er 
en påvirkning på 0,11 %. Dette svarer 
til en påvirkning på 10,20 kr./md. for 
en stor lejlighed og 5,69 kr./md. for 
en lille lejlighed. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Blokrådets For-
retningsudvalgs samlede budgetøn-
ske for budgetåret 2022/23 på 
168.000 kr.  

BR-sag 553.d: Budget 2022-23 for 
Boligudvalget (BOU) 
Forslagsstiller: Boligudvalget 

Boligudvalget anmoder om, at der af-
sættes 75.000 kr. på budget 2022/ 
2023. Det er samme beløb som sidste 
år. 

Beløbet forventes anvendt til f.eks. 
prøveopsætninger, udarbejdelse af 
tegninger og vejledninger for kon-
struktioner (eksempelvis pavillon, 
pergola, drivhus og terrasseoverdæk-
ning) samt juridisk og teknisk råd-
givning. 

Huslejekonsekvenser 
Som det fremgår af ovenstående, er 
beløbet på de 75.000 kr. allerede i 
det igangværende budget, men en 
udregnet huslejekonsekvens lyder på 
0,05 % svarende til en udgift på 4,55 
kr./md (beregningen er lavet for en 
stor lejlighed). 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Boligudvalgets 
budgetønske for 2022/2023 på 
75.000 kr. 

BR-sag 553.e: Budget 2022-23 for 
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) 
Forslagsstiller:  
Børne- og Ungdomsudvalget 

Børne- og Ungdomsudvalget har gen-
nem mange år afholdt sociale arran-
gementer for børn og unge i Farum 
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Midtpunkt. Det forgangne år har dog 
været en undtagelse, da samtlige ar-
rangementer har været aflyst grundet 
Corona. Sidste fest, der blev afholdt, 
var fastelavnsfesten i februar 2020. 

Indtil Coronaen ramte, blev der holdt 
i alt 6 årlige arrangementer – faste-
lavn, sankthans, halloween, børnenes 
dag, loppemarked og julefest. Delta-
gerantallet til arrangementerne har 
gennem årene været stigende, og ved 
de største arrangementer deltager 
mellem 250 og 300 børn og unge fra 
Farum Midtpunkt. 

Beskrivelse af arrangementerne 
Fastelavn 
Tøndeslagning, fastelavnsbollespis-
ning, godteposer m.v. for børn i alle 
aldre. Da der er mange forældre med 
til arrangementet, er der også tønde-
slagning og fastelavnsboller til de 
voksne. Der deltager cirka 150 – 200 
personer. 

Sankthans 
Dette arrangement har kørt sidelø-
bende med den årlige Sankthansfest 
for voksne. Der er aktiviteter og for-
plejning på Aktivitetspladsen. Ved 
sidste arrangement var der omkring 
250-300 deltagende. De sidste år har 
denne fest trukket flere og flere til, og 
samtidig med dette er der blevet 
skruet lidt ned for de voksnes sankt-
hansfest, idet der p.t. ikke eksisterer 
et udvalg, der kan stå for afholdelse 
af dette. Derfor forudser vi, at endnu 
flere vil besøge sankthansfesten for 
børn og unge. 

Halloween 
Dette arrangement har tidligere været 
for de 8 - 13-årige. Grundet en sti-

gende interesse for Halloween, ønsker 
vi at udvide aldersgruppen for delta-
gelse, så det fremover er en fest for 
alle børn og unge, hvilket også vil be-
tyde, at nogle af de meget unge har 
deres forældre med. Til festen er der 
både underholdning, servering af 
mad og andre (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 
diverse 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 
besøgende. 

Julefest 
Festen afholdes i Selskabslokalerne. 
Da det er noget af et tilløbsstykke af-
holdes der 3 arrangementer, så der er 
plads til i alt 160 deltagere. Der jule-
hygges, spises julegodter, laves fine 
juledekorationer og andre aktiviteter 
… og måske møder man også jule-
manden! 

Økonomi 
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker 
nedenstående beløb afsat til de for-
skellige arrangementer for budgetåret 
2022/2023: 
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Fastelavn: 35.000 kr. 
  (sat op med 5.000 kr. fra sidste 
   budgetår)  
Sankthans: 45.000 kr. 
  (sat op med 5.000 kr. fra sidste 
   budgetår) 
Halloween: 30.000 kr. 
  (sat op med 10.000 kr. fra sidste 
   budgetår) 
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  
 183.000 kr. 

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

Huslejekonsekvenser 
Som det fremgår af tallene ovenfor, er 
der i indeværende budget allerede af-
sat et beløb på 163.000 kr., hvorfor 
afsætning af beløbet ikke medfører 
den nedenfor anførte huslejekon-
sekvens, da størstedelen af beløbet 
allerede er i budgettet. 

Den beregnede huslejekonsekvens af 
183.000 kr. er en påvirkning på 0,12 
% (procentsatsen er 0,01 % højere 
end sidste år). Dette svarer til en på-
virkning på 11,11 kr./md. for en stor 
lejlighed og 6,20 kr./md. for en lille 
lejlighed. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Børne- og Ung-
domsudvalgets budgetønske for bud-
getåret 2022/2023 på 183.000 kr. 

BR-sag 553.f: Budget 2022-23 for 
Friarealudvalget (FAU) 
Forslagsstiller: Friarealudvalget 

Ifølge forskerne er forringelsen af vo-
res biodiversitet (biologisk mangfol-
dighed) nu så omfattende, at der reelt 
er tale om en økologisk krise, som 
kan sammenlignes med klimakrisen. 
Arter og levesteder forsvinder med 
større hast end nogensinde før. Tilba-
gegangen skal stoppes, for en mang-
foldig og rig natur er afgørende for liv 
på jorden. Derfor opfordrer stat, 
kommuner og diverse naturorganisa-
tioner alle til at slå et slag for biodi-
versiteten. 
 Også i den almene sektor har sagen 
vakt interesse. Boligselskabernes 
Landsforening og KAB bakker kraftigt 
op om kampagnen Vild Med Vilje. 

Friarealudvalget fik for år tilbage 
Blokrådets accept til (som et forsøg) 
at etablere et bed med vilde blomster 
i området bag blok 46. Forsøget har 
vist os, at hvis græsplæner skal tilfø-
res mere biodiversitet, skal der fjer-
nes energi fra jorden. 
 Friarealudvalget har flere ideer til 
projekter, der kan tilføre Farum 
Midtpunkt større biodiversitet, og vo-
res gartnerformand har været på et 
kursusforløb om Vild Med Vilje. Vi 
mener, at vi skal starte med at gen-
nemføre et eller to mindre projekter 
hvert år frem for at gennemføre et 
stort projekt som start. Det giver mu-
lighed for at evaluere projekterne og 
undgå større fejl, som så skal laves 
om igen. 

Friarealudvalget ønsker således, at 
der afsættes 60.000 kr. på det kom-
mende budget, så vi kan udarbejde et 
eller to forslag til fremme af biodiver-
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siteten i vores friarealer. Der rejses 
naturligvis BR-sag om selve projektet. 

Huslejekonsekvenser 
De 60.000 kr. svarer til en stigning i 
budgettet på 0,04 %. Dette svarer til 
en huslejestigning på 3,64 kr./md. 
for en stor lejlighed og 2,03 kr./md. 
for en lille lejlighed. 

Afstemningstema 
Blokrådet vedtager, at der efter ønske 
fra Friarealudvalget afsættes 60.000 
kr. til fremme af bebyggelsens biodi-
versitet. 

BR-sag 553.g: Budget 2022-23 for 
Uddannelsesudvalget (UU) 
Forslagsstiller: Uddannelsesudvalget 

Den almene sektor, som Farum Midt-
punkt er en del af, er reguleret af en 
lang række regler og bestemmelser. 
Derfor er det vigtigt, at vi som bebo-
erdemokrater følger med og uddanner 
os. Til dette formål har Blokrådet 
hvert år afsat et beløb på 100.000 kr. 
til uddannelse af beboerne. Pengene 
bruges til Velkomstmøder for nye be-
boere samt til diverse kurser og kon-
ferencer afholdt i den almene sektor, 
f.eks. i BL – Danmarks Almene Boli-
ger eller i KAB. 

Det har generelt været lidt svært at 
komme i gang med kurser efter den 
lange nedlukning. Og selvom vi lige 
nu er ved at planlægge et velkomst-
møde, mener vi i Uddannelsesudval-
get, at vi for det kommende budget 
godt kan sætte beløbet lidt ned. Ud-
dannelsesudvalget skal derfor foreslå, 
at der afsættes 75.000 kr. til uddan-
nelsesformål på det kommende bud-
get. 

Huslejekonsekvenser 
Der er altså tale om en besparelse på 
25.000 kr. i forhold til nuværende 
budget. En udregnet huslejekonse-
kvens lyder på 0,05 % svarende til en 
udgift på 4,55 kr./md (beregningen er 
lavet for en stor lejlighed). 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender, at der på bud-
gettet for 2022-23 afsættes kr. 
75.000 til uddannelse af interessere-
de beboerdemokrater. 

BR-sag 553.h:  
Etablering af ladestandere 
Forslagsstiller: Teknik/Miljø Udvalget 

Principbeslutning om  
etablering af ladestandere 
I dag er elbiler ikke længere små, 
fjernstyrede biler, man giver til børn – 
de er en vigtig del af den kommende 
reduktion af CO2. Den siddende rege-
ring taler om 775.000 elbiler i 2030, 
og den forrige regering havde et ønske 
om 1.000.000. 

I den vestlige verden går udviklingen i 
retning af, at alle toneangivende bil-
producenter satser massivt på elbil-
programmer. Samfundet omkring os 
rykker, og Furesø Kommune omstiller 
deres vognpark til fuld el. Virksom-
heder stiller krav om at deres medar-
bejdere tager en el-taxa, såfremt de 
har behov for kørsel. Mange af by-
busserne kører på el – man kender 
dem på kassen på taget. 

Jamen hvad så med brint og Power-to-
X? Udmærket spørgsmål, det kom-
mer også. Spørgsmålet bliver, om det 
i nævneværdigt omfang kommer til 
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almindelige personbiler. Man skal dog 
ikke længere væk end til   Bistrup for 
at se en brintbil hos en forhandler. 
 Udfordringen er tankning, for der er 
kun 4-5 brinttankstationer i Dan-
mark. Der er et par asiatiske bilpro-
ducenter, som allerede kan levere 
brintbiler, og så har de tyske også 
holdt en dør åben. Men umiddelbart 
vil luftfart og skibstrafik blive de pri-
mære aftagere af brint. 

Hvordan ser markedet for elbiler så 
ud? Der er stadig hos de enkelte 
producenter et begrænset udvalg af 
modeller, men der er dog begyndt at 
komme biler i flere størrelser og pris-
klasser. Elbiler er i dag delvist afgifts-
fritaget, Til gengæld er anskaffelses-
prisen høj, hvilket gør, at omkostnin-
gen ved at køre i dem er svær at 
sammenligne med almindelige biler. 
 Det kræver typisk et større kørsels-
behov, da kilometerprisen er lav – ty-
pisk kører elbilen 5 km/kWh. 

Hvad koster en kWh så? Det kom-
mer helt an på løsningen. I dag har vi 
4 ladestandere fra E.ON, som nu har 
sat prisen ned fra 9,14 kr./kWh til 
3,5 kr./kWh. Det skete, da Clever be-
gyndte at tilbyde gratis ladebrikker 
med samme kWh pris. 

Hov! E.ON og Clever – hvem er de? 
E.ON er en stor tysk energikoncern, 
der dækker hele spekteret fra vind-
møller til atomkraftværker. I Dan-
mark laver de blandt andet erhvervs-
ladeløsninger til kommuner, taxasel-

skaber og fjernvarmeværker. 
 Clever er et underselskab af sel-
skabet ’andel’ – et forbrugerejet elsel-
skab på Sjælland, som købte Radius 
og også driver seas-NVE. 
 Fælles for de to er, at de er lands-
dækkende med ladenetværk, og så 
har de et fælles initiativ “Powered by 
E.ON Drive & Clever”, som gør, at 
man også kan komme til Oslo eller 
Stockholm. 

Derudover findes der Teslas ladenet-
værk, som er forbeholdt deres kun-
der, og Ionity, som er et samarbejde 
mellem en gruppe andre bilproducen-
ter. Det er åbent, og alle kan betale 
direkte for opladning. Det kan dog 
være meget billigere med en særlig 
aftale med sit eget bilmærke. Begge 
har netværk i hele Europa. 
 Så er der i andre lande netværk à la 
Clever og E.ON, som man måske kan 
bruge på rejser rundt omkring. Her-
hjemme begynder Ok/Coop, Cirkle K, 
Lidl og andre at sætte forskellige 
standere op for at tiltrække kunder. 

Hvordan bliver udviklingen hos os som 
boligområde? Vi er formodentlig lidt 
langsommere fremme end resten af 
samfundet. Gennemsnitslønnen er 
lidt lavere og bilerne i gennemsnit lidt 
mindre – vi har sågar naboer, som 
går glade igennem livet uden en bil. 

Kan vi lade være med at forberede os? 
Ja, men så er det svært forsat at være 
et attraktivt boligområde. Jamen får 
vi ikke en masse trafik? Jo, der bli-

NY AFTALE GIVER KOMMUNER MULIGHED  
FOR AT FORBYDE BENZIN- OG DIESELBILER 

Se: https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/ny-aftale-giver-kommuner-mulighed-
for-at-forbyde-benzin-og-dieselbiler 
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ver noget ekstra trafik, men det er jo 
ikke tung trafik, og udskiftningen ved 
en ladestander er måske 3-4 biler i 
døgnet. Larmer de så ikke? Jo, det 
er vedtaget ved lov, at de skal ”larme” 
mere end nødvendigt, for ellers kan 
bløde trafikanter have svært ved at 
høre elbiler. Så alle elbiler får i dag en 
udvendig støjsender, som aktiveres 
ved lavhastighed. 

Er det ikke meget dyrt? Jo, hvis vi 
selv skal betale. Men nu har vi fået et 
tilbud fra Clever om, at de i første 
omgang vil sætte 2x8 ladeudtag op på 
områder, som de har udvalgt som go-
de. Det drejer sig om parkeringsarea-
lerne under blok 14 og 32 i det vest-
vendte område. Det er længst væk fra 
spindeltrapperne og i blokke uden 
mange parkeringsbure. Installationen 
bliver forberedt til ekstra belysning, 
men det er ikke en del af tilbuddet at 
sætte denne op. Vi skal selv sørge for 
skiltning i det omfang, vi finder det 
nødvendigt. Det eneste, de stiller krav 
om er, at vi ikke låser ladestanderne 
inde. Aftalen gælder i 10 år. 

Clever sætter ladere op, sørger for til-
slutning og håndterer al afregning – 
både til el-nettet og til forbrugerne.  
 Man kan bruge dem på tre forskel-
lige vilkår: 
1. Direkte afregnet med Clever på for-

brug. Der får vi mulighed for en 
brik à la dem vi bruger til blokke-
ne. Prisen er 2,85 kr./kWh, se  
https://clever.dk/formularer/clev
er-link/  

2. Direkte afregning med Clever på 
abonnement, hvor man betaler et 
fast beløb om måneden for at bru-
ge hele deres netværk. Denne løs-
ning bestilles ofte sammen med bi-
len. Så koster det typisk 625,- 
kr./md for fri strøm. 

3. Roaming, hvor man får adgang via   
en anden ladeudbyders aftaler om   
samhandel – det er typisk kun at-
traktivt lejlighedsvis, hvis man 
står og mangler strøm et andet 
sted end hjemme. Men som gæst 
kan man vælge at bruge mulighe-
den, selv om der kommer et fordy-
rende mellemled ind. 

Erfaringerne fra vores E.ON standere 
siger, at der ikke skal laves skråpar-
kering. Men vi kan eventuelt overveje 
en opmærkning af båse, og så skal 
forslaget være, at vi kigger på en ge-
nerel opmærkning senere. I øjeblikket 
prøves dette af i nogle fælles garage-
bure. 

Brand – Hjælp! De kan brænde! Ja, 
alle biler kan brænde, og ved almin-
delige biler i brand er de første 3 mi-
nutter kritiske, og bilen står sjældent 
til at redde. Indsatsen vil så være en 
vurdering af, om den skal brænde ud, 
eller man vil slukke branden. Ved el-
biler skal man derimod finde ud af, 
om branden omfatter batteriet. Batte-
riet i en elbil er besværligt at håndte-
re, da det kan forsætte med at bræn-
de længe – og får man ikke løst pro-
blemet, kan det selvantænde igen. 
  Det løses til at starte med ved en-

NORGE REGNER MED AT DEN SIDSTE 
NYE BRÆNDSTOFBIL BLIVER SOLGT I APRIL 

Se: https://jyllands-posten.dk/biler/ECE13351789/norge-regner-med-at-den-
sidste-nye-braendstofbil-bliver-solgt-i-april/  
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ten at forhindre, at branden når bat-
teriet ved nok køling eller eventuelt 
ved at flytte bilen til et sted, hvor den 
kan brænde i fred. I Gentofte har 
man en særlig container til formålet, 
og dem vil vi nok se flere af de kom-
mende år. 
 Røg er giftigt, og i forbindelse med 
brand kommer mennesker og dyr al-
tid først til skade ved røgen. Afhængig 
af bilmodel består en bil af forskelligt 
materiale, som kan brænde og udvik-
le røg og partikler. Nogle bilmærker 
markedsfører noget de kalder ve-
gansk læder, som i princippet er pla-
stik sæder, hvorimod rigtige handsker 
til en brandmand er lavet af rigtigt 
læder, der næsten ikke kan brænde. 

Vi kommer aldrig som boligorganisa-
tion til at regulere materialerne i be-
boernes biler, så vi kommer til at ac-
ceptere, at der er forskellige valg og 
muligheder. Vi har af støj- og brand-
hensyn forbudt knallerter indenfor i 
blokkene – men har ikke reguleret 
elscooter eller elcykler. Disse har fak-
tisk samme type batteri, som bilerne 
er ved at få. Den store forskel er, at 
bilerne er født med systemer, der 
overvåger og styrer batteriet under 
opladning. De fleste har i dag også 
temperaturregulering til batteriet. 
 Vi hører indimellem, at en mobilte-
lefonproducent har tilbagekaldt en 
oplader, da der kunne være proble-
mer. Indenfor elbilbranchen har Hy-
undai tilbagekaldt mere end 70.000 
biler af frygt for fejlproduktion i bat-
teriet – det er den dyreste tilbagekal-
delse i bilhistorien. Man havde 15 til-
fælde af batterier, som fejlede og ef-
terfølgende brød i brand. 
 Den slags hændelser er med til at 
sætte nye standarder for kvalitetssik-

ring, og hvis man som producent ikke 
på ansvarlig vis løser sikkerhedspro-
blemer, er man færdig! 

Huslejekonsekvenser 
Ingen. Clever betaler udgifterne og får 
alle indtægterne i de første 10 år. 

Bemærk! 
Hvis afstemningstema 1 vedtages, 
bortfalder afstemningstema 2. 

Afstemningstema: 
Blokrådet beslutter generelt at give 
grønt lys for ladestandere, som ikke 
har huslejekonsekvenser. Gerne i-
gennem flere udbydere, som ønsker 
at etablere standere, og som afholder 
omkostningen. 

Bemærk! Afstemningstema 2 be-
handles kun, hvis afstemningstema 1 
forkastes. 

Afstemningstema: 
Blokrådet giver i første omgang tilla-
delse til at etablere 2 x 8 ladeudtag. 

Foto: Clever ladestander 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 552 5. OKTOBER 2021 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik/428D) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra september 2021 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Gæster 
b. Ejendomskontoret 
c. Blokrådets Forretningsudvalg 
d. Andre udvalg 
e. Debat: Skal vi have en anden TV-leverandør? (Afvist: 16/0/0) 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Budgetønske 2022-23 Katteprojektet (16/0/0) 
b. Budgetønske 2022-23 Bolignetudvalget (Udsat: 16/0/0) 
c. Ændring af Husorden vedr. brug af terrasser (16/0/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
B Pia 20D 
11 Kirsten 34F 
 Steffen 31C 
12 Hans 38 2.R 

og 13 Morten 38 2.S 
15 Henrik 70C 
 Ernst 73E 
16 Lis 80F 

Blok Navn Adresse 
 Erik 80F 
22 Laila 120E 1 
 Agnete 116A 
25 Marie-Louise 148A 
 Inge  155C 
26 Jakob 161B 
36 Thorhildur 297A 
43 Henrik 428D 

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 
Henrik/428D godkendes som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af referat  
fra september 2021 
Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 
4.a Indlæg fra gæster 
Ingen gæster på dette møde. 

4.b Ejendomskontoret 
Kildesortering 
Palle/EJK orienterer om kildesorte-
ringsprojektet i Blok 14, 15 og 16. 
Ved sidste møde fortalte han, at man 
som led i udfordringerne med lugt 
ville udskifte inderkernen på contai-
nerne til madaffald. Den nyfremstille-
de inderkerne har et reservoir, hvor 
væske fra madfraktionen opsamles. 
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Udskiftningen af inderkernen har be-
virket, at der ikke løber væske ud 
over containerne ved tømning, og 
samtidig tømmes beholderen bedre i 
lastbilen, da den kan komme længere 
ned i bilen, inden den åbnes. Denne 
løsning bliver testet i 2-3 måneder, så 
man herefter kan vurdere, om den 
skal være en del af det kommende 
udbudsmateriale. 

Berit/38 2.S spørger, hvor renovatø-
ren gør af væsken fra madfraktionen? 

Palle/EJK svarer, at den tømmes i re-
novationsbilen. 

Palle/EJK fortsætter og fortæller, at 
der også er kommet styr på rengørin-
gen af den indvendige del af contai-
nerne – kommende rengøring er fast-
sat til d. 6/10-21. 
 Han informerer desuden om, at dia-
logen med Vestforbrændingen er ble-
vet bedre. De har nu afsat en res-
source i form at en person, der er 
særligt tilknyttet Farum Midtpunkt. 
Tilbagemeldingen fra beboer Hen-
rik/70C er, at det tilsyneladende også 
har hjulpet. 

Henrik/70C tilkendegiver, at Vestfor-
brændingen er blevet bedre til at 
overholde tidspunkterne for tømning, 
så de ikke tømmer førend aftalt. 

Lis/80F fortæller, at de store contai-
nere ved vendepladsen fortsat bliver 
tømt kl. 6 om morgenen. 

Palle/EJK nævner afslutningsvis, at 
støjgenerne er blevet markant redu-
ceret i kraft af, at lågene til de store 
fraktioner er udskiftet til tromleind-
kast. Disse vil man arbejde videre 
med, og de vil blive en del af det 
kommende udbud. 
 Ovennævnte erfaringer fra pilotpro-
jektet har været afgørende i forhold til 
den videre udrulning.   

Rotter 
Palle/EJK oplyser, at der jævnligt af-
holdes møder med kommunen vedr. 
rotter. Der er lavet en handleplan, og 
i denne periode på året vil der blive 
kørt kampagner for, hvad man skal 
gøre, og hvad man ikke skal gøre for 
at bekæmpe rotterne. 
 Kommunen forsøger at begrænse 
brugen af rottegift, og derfor bruges 
denne primært de steder, hvor der 
meldes om rotteproblemer. Derfor er 
det vigtigt, at beboerne selv melder 
det til kommunen, hvis de ser rotter 
(dette kan gøres via kommunens 
hjemmeside). 

Beboerservice 
Palle/EJK fortæller, at KAB har i-
gangsat et initiativ med fokus på den 
gode beboerservice. KAB har sat tre 
pejlemærker, som afdelingerne arbej-
der ud fra. Det er: 
 Nærvær: ”at du bliver set og hørt” 
 Kvalitet til tiden: ”at vores ser-

vice er lig med eller større end for-
ventet” 

 Plads til forskellighed: ”at vores 
service passer til dine unikke be-
hov” 

Ejendomskontorerne er blevet bedt 
om at løse en opgave, hvor de giver et 
konkret eksempel på, hvordan de ef-
terlever disse 3 tematikker i den må-
de, beboerservice udføres på. 

I den forbindelse har driften på et 
personalemøde reflekteret over, hvor-
dan der ydes service, og hvordan det 
kan gøres endnu bedre. Driften har 
udvalgt et konkret eksempel fra dag-
ligdagen, der retter fokus mod en be-
boeroplevet problematik omkring bio-
hundeposer. Casen og løsningen af 
problemet er visualiseret i en film.  

Filmes vises til Blokrådet. Kort fortalt 
handler casen om, at hundeposerne 
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klistrer samme, når de bliver våde. 
Det har man løst ved at lave en over-
dækning til hundeposestativerne – 
som bonusinfo kan det nævnes, at 
overdækningen er lavet af genbrugs-
materialer fra den nedtagne elevator i 
Blok C.  

Palle uddyber, at filmen er et eksem-
pel på, hvordan driften arbejder i Fa-
rum Midtpunkt. Den giver udtryk for, 
at når driften bliver gjort opmærksom 
på et problem, så handler de på det 
og tænker alternativt for at løse pro-
blematikken. 

Pia/20D spørger, hvad der sker med 
hundeposerne, hvis man har dem i 
lommen, og det regner?  

Palle/EJK svarer, at de skal være ud-
sat for vand, for at problemet opstår. 

Mobil vaccination 
Palle/EJK fortæller, at Region Hoved-
staden i samarbejde med kommunen 
og boligselskabet har igangsat et ini-
tiativ om mulighed for vaccine mod 
Covid-19 i selskabslokalerne i Farum 
Midtpunkt. 
 Første gang blev afholdt d. 14. sep-
tember, og det er igen muligt at få 
vaccinen d. 12. oktober (jf. opslag på 
opslagstavler samt i postkasser og på 
hjemmeside). Det har indtil nu været 
en stor succes, idet hele 53 blev vac-
cineret d. 14. september og alt funge-
rede planmæssigt.  
 D. 12. oktober er der igen mulighed 
for, at man kan få 1. eller 2. stik. 

Agnete/116A spørger, om man ved, 
hvor mange der ikke er blevet vacci-
neret i Farum Midtpunkt?  

Palle/EJK svarer, at han ikke kender 
tallet, men at antallet af ikke-vac-
cinerede har været afgørende for, at 
det mobile vaccinationscenter er ble-
vet oprettet netop her i Farum Midt-
punkt. 

Hjerte-/lungeredning 
Palle/EJK oplyser, at der i forbindelse 
med forskningsprojektet CARAMBA – 
red liv er opsat 6 ekstra hjertestarte-
re, så der nu er 10 i alt. Hjertestar-
terne er placeret, så der er maksimalt 
100 meter fra hver bolig. Herudover 
har der været afholdt kurser i hjerte- 
og lungeredning. Der har været 38 
beboere på kursus. 

Maiken/Blokrådssekretariatet kom-
menterer, at der har været en enorm 
interesse for kurserne, og derfor har 
der været afholdt 5 kurser på nuvæ-
rende tidspunkt, hvor alle, der har 
haft interesse for at deltage, har haft 
mulighed for det. Kurserne bliver nu 
sat på pause, så der går noget tid, 
førend der bliver tilbudt nye.  
 Maiken er i løbende dialog med for-
skerne bag projektet, så de kan til-
kendegive, hvornår de mener, det er 
tid til afholdelse af flere kurser. Hvis 
der opstår et behov i afdelingen (Fa-
rum Midtpunkt), kan vi altid se på 
det – vi kommer også til at have vores 
egne uddannede instruktører, som vil 
kunne varetage undervisningen.  

Pia/20D spørger, om de nye hjerte-
startere også kommer til at fremgå af 
skiltningen. 

Maiken/Blokrådssekretariatet svarer, 
at det vil kræve helt nye skilte, hvis 
det skal fremgå af oversigtsskiltene – 
dette fordi plexiglaspladen er limet 
på.  
 Maiken fortæller dog, at man på 
hjemmesiden kan finde et kort, hvor 
alle hjertestarterne er anført. Kortet 
kan printes, så man kan have det lig-
gende. Hun orienterer også om, at 
man via trygfondens app ”hjertestart” 
altid kan orientere sig om hjertestar-
tere i området. Det er en god idé at 
orientere sig i forvejen, så man ved, 
hvor hjertestarterne er, hvis uheldet 
skulle være ude. 
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 Hvis man er tilmeldt som hjertelø-
ber og bliver kaldt ud, vil man også få 
vist ruten til nærmeste hjertestarter 
på sin mobil (smartphone). 

Steffen/31C spørger, om det ikke vil 
være en idé at sætte kortet op i ruden 
til fællesrummene? 

Maiken/Blokrådssekretariatet synes, 
det lyder som en god idé og siger, at 
de kan printe kortet ud fra hjemme-
siden og sætte det op.  

Henrik/70C oplyser, at når man rin-
ger 112 vedr. hjertestop, får man til-
sendt en oversigt over hjertestartere 
til sin telefon. 

Kirsten/34F henviser også til, at man 
med fordel kan hente trygfondens app 
”hjertestart”. Hun fortæller, at app’en 
har et hjertestartersymbol. 

Henrik/428D opfordrer til, at man 
benytter sig af de digitale app-løs-
ninger, så man altid er sikker på, at 
oversigterne er opdateret.  

El-ladestandere 
Palle/EJK orienterer om, at de igen-
nem en længere periode har været i 
kontakt med Clever om el-lade-
standere i Farum Midtpunkt. Nu er 
kontrakten modtaget, og den er dags 
dato (d.5/10-21) sendt videre til Tek-
nik- og Miljøudvalget. 

Energimærkning 
Palle/EJK fortæller, at energimærk-
ning (også kaldet EMO-mærke) er 
lovpligtig. Det primære formål med at 
energimærke er at motivere til ener-
gibesparelser og øge effektiviteten in-
denfor anvendelse af energi i bygnin-
ger. Et energimærke udarbejdes af et 
certificeret energimærkningsfirma. 
 Sidste rapport blev lavet d. 16/2-
16, og nu skal der laves en ny. Un-
dersøgelserne foretages som stikprø-

ver, og de berørte lejemål vil blive var-
slet om adgang til boligen.  

Agnete/116A spørger, om man kan 
gøre noget ved de forhold, som rap-
porten måtte vise? 

Palle/EJK svarer, at det er intentio-
nen. Udbedring er dog altid forbundet 
med økonomi. 

Spørgsmål til Ejendomskontoret 
Ernst/73E siger, at de i blokken ople-
ver, at deres fællesrum bliver brugt af 
nogle gårdmænd til at spise frokost. 
Toilettet bliver også brugt, og det hele 
efterlades i rodet og beskidt stand. De 
har også oplevet, at gårdmændenes 
arbejdsvogne bliver efterladt i rum-
met. Han spørger derfor, hvem der 
har adgang til rummet, og hvad de 
som blok kan gøre for at undgå, at 
rummet bliver brugt af personalet? 

Palle/EJK svarer, at driftspersonalet 
skal have adgang til rummene, da der 
sidder tekniske installationer i dem. 
Alle ansatte og eksterne har fået ind-
skærpet, at de ikke må bruge rum-
mene til ophold mv. Palle vil følge op 
på dette igen.  

Palle har efterfølgende undersøgt sa-
gen og kan beklageligvis konstatere, 
at personalet har opholdt sig i fælles-
rummet som beskrevet af Ernst. Palle 
har været i dialog med personalet, og 
det er igen blevet indskærpet, at de 
ikke skal tage unødigt ophold i fælles-
lokalerne i blokkene. Palle har ligele-
des været i dialog med Ernst fra Blok 
15, så han også er orienteret om oven-
stående. 

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 
Fremvisere 
Fremvisningsgruppen har været luk-
ket ned, siden Corona gjorde sit ind-
tog. Fremvisning af boliger har i den 
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forgangne periode derfor udelukkende 
været håndteret af driften. 
 Vi håber, at vi igen kan få sat gang 
i aktiviteten. Dog er der et behov for 
at ændre proceduren i forhold til 
fremvisning, idet Ejendomskontorets 
åbningstider også er ændret. 
 De to personer, der var en del af 
den tidligere fremvisergruppe, er fort-
sat interesseret i at deltage i arbejdet. 
Vi har dog brug for flere fremvisere, 
og derfor opfordrer vi alle, der kunne 
have lyst til at deltage i dette arbejde, 
til at kontakte Blokrådssekretariatet 
på telefon eller mail hurtigst muligt. 

Overførsler til budget 2021-22 
Strukturudvalget har rettet henven-
delse til driftsledelsen med henblik på 
at få overført udvalgsmidler til inde-
værende budgetår 2021-22. 
 Udvalget har fået overført 150.000 
kr., som de har til formål at benytte 
til en lukket, digital platform, der kan 
tilknyttes de systemer, som kun Fa-
rum Midtpunkts beboere har adgang 
til, i form af en intelligent hjemmeside 
med et intranet, hvor der er adgang 
til eget debatforum, mødeindkaldelser 
og referater samt f.eks. reservation af 
fællesrum. Platformen kan udbygges 
med et vedtægtsbestemt mødedelta-
gelses- og valgsystem. 
 Overførslen af beløbet kommer til at 
fremgå af en oversigt i december-
nummeret af »Midtpunktet« (jf. BR-
sag 550.c). 

Hotelværelser i Farum Midtpunkt 
I Farum Midtpunkt er der 4 hotelvæ-
relser, som kan lejes af beboere til 
overnattende gæster. Hotelværelserne 
udlejes p.t. for 100 kr. pr. nat, og der 
betales 200 kr. i depositum. Værel-
serne lejes ud med dynetæpper og 
hovedpuder – lejeren medbringer selv 
sengelinned og håndklæder. Det er 
også lejeren selv, der står for rengø-
ring af værelset – dette for at holde 
udgiften nede. 

 Da indtægt og ressourceforbrug på 
værelserne ikke rigtig hænger sam-
men, kigger BR-FU på, hvad man kan 
gøre for at højne standarden, samti-
dig med at værelserne stadig er at-
traktive at leje. 
 Dertil ønsker BR-FU, at både Blok-
råd og beboere giver deres mening til 
kende i forhold til, hvordan de mener 
udlejningen fungerer, og hvad man 
med fordel kunne ændre på for at 
højne standarden, samtidig med at 
løsningen forbliver økonomisk hold-
bar. 

Ejendomskontoret  
bliver kontantløst 
Ejendomskontoret lukker deres kas-
sebeholdning, så betaling for leje af 
hotelværelser og selskabslokaler 
fremadrettet sker via MobilePay. Så-
fremt beboere ikke kan håndtere Mo-
bilePay, vil det være muligt at lave en 
bankoverførsel. 
 Kassebeholdningen vil blive lukket 
med årets udgang. 

Opsamling på debatpunkt  
om evaluering af BR-sag 511.a 
På BR-møde 551 evaluerede Blokrå-
det BR-sag 511.a ”Tryghedsfremmen-
de foranstaltninger”. BR-FU har vur-
deret ikke at foretage sig yderligere i 
sagen, da debatten kun gav anled-
ning til meget få bemærkninger af ik-
ke alvorlig karakter. 

Åben Dør 
Kommende Åben Dør afholdes som 
planlagt torsdag den 25. november kl. 
1700 – 1900. Efter dette arrangement 
har Koordineringsforum besluttet at 
gentænke arrangementet. 

4.d Andre udvalg 
Furesø Boligselskab (FURBO) 
Hans/FURBO fortæller, at de er ble-
vet kontaktet af firmaet ”I Tråd med 
Verden”, som er en socialøkonomisk 
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virksomhed. Virksomheden driver sy- 
og designværksteder i boligområder. 
 Virksomheden drives af en for-
ening, som har vist interesse for at 
etablere et sy- og designværksted i 
Farum Midtpunkt. Initiativet er mål-
rettet kvinder, der er udenfor ar-
bejdsmarkedet. Formålet er også at 
være en lokal ressource med henblik 
på at danne fællesskaber og generere 
viden omkring genanvendelse af teks-
til. Foreningen arbejder ud fra et so-
cialt, økonomisk og miljømæssigt 
perspektiv (brug af overskudsmate-
rialer eller genbrug af tekstiler). De 
sælger til bl.a. til forretninger og teat-
re. De er allerede nedsat i Urbanpla-
nen og i Lundtoftegade. 
 Initiativet kan også aktivere frivilli-
ge. 

De stiller 4 krav: 
1. Samarbejde med jobcenter 
2. Samarbejde med beboere 
3. Startbeløb på 50.000 kr. (bevilget 

af Furesø Boligselskab under for-
udsætning af, at Blokrådet god-
kender sagen) 

4. Afdelingen stiller et lokale til rå-
dighed 

Da bestyrelsen fik henvendelsen fra ”I 
Tråd med Verden”, havde de væreste-
det i tankerne som et muligt lokale, 
da dette ville kunne deles, og man på 
den måde måske kunne udnytte en 
synergieffekt. 
 Det viser sig dog, at værestedet ikke 
kører. Sibel, som stod for det, har væ-
ret på barsel af flere omgange. Samti-
dig har det været lukket grundet Co-
rona, og kommunen har ikke kunnet 
finde en, som kunne løfte opgaven 
efter Sibel. Derfor vil det være oplagt, 
at man kigger på dette lokale som en 
mulighed for ”I Tråd med Verden”. Til 
en start vil det skulle benyttes cirka 3 
gange ugentlig, og såfremt værestedet 
skulle komme op at stå igen, vil de 
kunne benytte det de øvrige dage. 

 Andre lokaler kan også være en 
mulighed – det afhænger af, hvad be-
hovet er. 
 Hans siger, at der vil blive lavet en 
BR-sag om dette, når de ved mere om 
initiativet og om, hvordan det tænkes 
ind i Farum Midtpunkt. Bestyrelsen 
håber, at Blokrådet vil tage godt imod 
projektet. 

Lis/80F og med i Nørklerne er overra-
sket over, at organisationsbestyrelsen 
ikke har rettet henvendelse til Nørk-
lerne, da det ville være nærliggende. 
Det lyder som et projekt, Lis kunne 
være meget interesseret i. 

Hans/FURBO svarer, at det jo er ”I 
Tråd med Verden”, der har henvendt 
sig til dem, så organisationsbestyrel-
sen har blot forholdt sig til, om pro-
jektet var gangbart i Farum Midt-
punkt eller ej. Et eventuelt samarbej-
de med Nørklerne ville skulle aftales 
med virksomheden, så man sikrer, at 
det harmonerer med deres projekt. 
Men ”I Tråd med Verden” efterspørger 
jo frivillige, så umiddelbart ser Hans 
ikke noget i vejen for, at der ville 
kunne laves nogle aftaler. 

Lis/80F og medlem i Nørklerne synes 
fortsat, det er mærkeligt, at de først 
hører om det nu. 

Henrik/FURBO forklarer, at det først 
netop er blevet behandlet i bestyrel-
sen, så de har ikke haft mulighed for 
at nævne det tidligere. 

Erik/80F og medlem af FURBO siger, 
at han har nævnt overfor bestyrelsen, 
at man burde tage en snak med 
Nørklerne om projektet. 

Henrik/70E spørger, hvad opstartsbe-
løbet skal bruges til, i og med at de 
får materialerne, og lokalerne stilles 
til rådighed? 

Hans/FURBO svarer, at det er til eta-
bleringsomkostninger til indkøb af 
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symaskiner og andre værktøjer som 
nål og tråd m.v. 

Henrik/FURBO supplerer og siger, at 
de i bestyrelsen har talt om, at dette 
var en mulighed for at tiltrække an-
dre typer af aktiviteter til Farum 
Midtpunkt. Det vil kunne bibringe liv 
på Vestblokgangstrøget, samtidig med 
at det ville åbne Farum Midtpunkt op 
for udefrakommende. 

Lis/80F stiller spørgsmål til, at aktivi-
teten skal producere – det må man 
normalt ikke! 

Hans/FURBO svarer, at det har de 
også fremført for KAB, men de har 
fået at vide, at der er mulighed for at 
producere, når det går ind under et 
socialt koncept. Sideaktiviteten er 
godkendt. 

Lis/80F spørger, om der er mulighed 
for at se de steder, hvor ”I Tråd med 
Verden” allerede har oprettet værk-
steder/systuer? 

Hans/FURBO kan ikke svare på dette 
– men han ved, at de ligger i Urban-
planen og i Lundtoftegade. 

Kirsten/34F opfordrer til, at det un-
dersøges, om man kunne komme på 
inspirationsbesøg. 

Agnete/116A synes, det er positivt, at 
det også er for folk udefra. 

Hans/FURBO gør opmærksom på, at 
de har en hjemmeside, hvor man kan 
læse mere om dem (se www.itmv.dk). 

Anette/456D opfordrer til, at man ta-
ger en ting ad gangen. Nu er der ble-
vet oplyst om projektet. Når det bliver 
rejst som Blokrådssag, får Blokrådet 
helt sikkert mere at vide om initiati-
vet. 

Lis/80F kommenterer i forhold til Ag-
netes bemærkning, at de i Nørklerne 
ikke må have medlemmer udefra. 

Berit/38 2.S svarer, at det jo også er 
et andet koncept. 

Hans/FURBO svarer, at Nørklerne jo 
ikke arbejder sammen med kommu-
nen – det gør ”I Tråd med Verden”. 

 

4.e Debat: Skal vi have  
en anden TV-leverandør? 
Kommentar fra BR-FU 
BR-FU har undersøgt og fået bekræf-
tet, at ingen udvalg har forhandlings- 
og tegningskompetence. 

Henrik/dirigent oplyser, at forslags-
stiller til debatpunktet ikke er til ste-
de. Han har netop drøftet dette med 
BR-FU, og det betyder, at det ikke er 
muligt at få svar på de spørgsmål og 
bemærkninger, der måtte komme i 
debatten. 
 Henrik gør opmærksom på BR-FUs 
bemærkning om, at de har undersøgt 
og fået bekræftet, at ingen udvalg har 
forhandlings- og tegningskompetence. 
Denne information underkender det, 
som Bolignetudvalget lægger op til i 
forhold til at lave aftaler eller indgå 
aftaler med Stofa – det kan de ikke! 
Det er driften og KAB, der varetager 
sådanne opgaver.  
 Henrik er på baggrund af ovenstå-
ende i tvivl om, hvorvidt man skal ta-
ge debatten, når der ikke er nogen til 
at svare på de spørgsmål, der måtte 
komme. 

Inge/155C foreslår, at punktet udgår. 
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Henrik/dirigent beder forsamlingen 
om at tage stilling til, om punktet 
skal udgå eller debatteres.  

På baggrund af nedenstående resultat 
af afstemningen udgår debatpunktet, 
da forslagsstiller til punktet ikke er til 
stede. 

Vejledende afstemning 
16 stemmer for at punktet udgår, in-
gen stemmer imod og ingen stemmer 
blankt. 

5. Blokrådssager 
BR-sag 552.a: Budgetønske 2022-
23 Katteprojektet 
Henrik/dirigent gør opmærksom på, 
at forslagsstiller til sagen ikke er til 
stede. Han oplyser, at Blokrådets 
Forretningsordens § 8, stk. 4 fore-
skriver: 
”Forslagsstiller til en blokrådssag (el-
ler en repræsentant for denne) forud-
sættes at være til stede ved behand-
ling af sagen. Er dette ikke tilfældet, 
kan sagen udsættes til det næste 
blokrådsmøde, såfremt dirigenten el-
ler én eller flere blokrådsrepræsen-
tanter ønsker det”. 
 Henrik spørger derfor Blokrådet, 
om der er nogen, der ønsker, at 
punktet udsættes til kommende blok-
rådsmøde? 

Erik/80F foreslår, at punktet behand-
les, da det er et ganske enkelt punkt. 

Henrik/dirigent konstaterer, at ingen 
ønsker punktet udsat. Han ridser 
kort op, at sagen omhandler et bud-
getønske på 10.000 kr. ligesom tidli-
gere år. Pengene afsættes til foder, 
kattegrus, kørsel samt indlevering af 
katte til Inges kattehjem.  

Afstemning 
Katteprojektets budgetønske godken-
des med 16 stemmer for, ingen stem-
mer imod og ingen blanke stemmer. 

BR-sag 552.b: Budgetønske 2022-
23 Bolignetudvalget 
Udsættelsesforslag fra Blok 12: 
Afstemningstema: 
Sagen udsættes, indtil der foreligger 
et af Blokrådet godkendt kommisso-
rium for BNU. 

Begrundelse: 
Vi kan ikke bevilge midler til et ud-
valg uden godkendt kommissorium – 
og som derfor ikke for nærværende 
kan betragtes som et legitimt udvalg 
under Blokrådet. 

Henrik/dirigent gør igen opmærksom 
på, at Blokrådet kan vælge at udsæt-
te sagen, da forslagsstiller eller en 
repræsentant for denne ikke er til 
stede (jf. Blokrådets Forretningsorden 
§ 8, stk. 4). 
 Henrik gør dog også opmærksom 
på, at der er indkommet et udsættel-
sesforslag (jf. ovenstående). 
 Henrik oplyser, at udsættelsesfor-
salget sættes til behandling. Først er 
der debat, og inden afstemning vil der 
blive afholdt summepause. 

Morten/Blok 12 nævner for god or-
dens skyld, at forslagsstiller til ud-
sættelsesforslaget er Blok 12. 

Henrik/Blok 43 siger, at de støtter 
udsættelsesforslaget. 

Erik/Blok 16 siger, at det gør de også. 

Agnete/116A spørger, om Bolignet-
udvalget kan stille et debatpunkt, 
hvis de ikke har et godkendt kommis-
sorium? 

Henrik/dirigent opfordrer til, at den 
diskussion ikke tages, men at man 
blot kan konstatere, at debatpunktet 
ikke kom til behandling. Han nævner 
dog, at der jo pågår en sag, eftersom 
Bolignetudvalget mangler at få god-
kendt deres kommissorium. 
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Morten/Blok 12 siger, at der også lig-
ger en problematik i, at de er nedsat 
som et lukket udvalg i 2014 med en 
specifik opgave, som de har løst. Iføl-
ge nyeste forretningsorden (vedtaget 
på BR-mødet d. 2. september 2021) 
skal lukkede udvalg på valg hvert år. 
På denne baggrund mener Morten 
ikke, at udvalget eksisterer. 

Anette/BR-FU fortæller, at det også er 
drøftet i BR-FU. De værdsætter og 
anerkender det kæmpe arbejde, Bo-
lignetudvalget gør. Som det er nu, er 
det dog noget rod, idet de arbejder ud 
fra et gammelt kommissorium fra 
2014, hvor det netop fremgår, at ud-
valget blev nedsat som lukket grun-
det den udbudssag, der var i forbin-
delse med skiftet til Parknet. Hvis 
man læser ud fra dette, så har udval-
get opfyldt deres formål. BR-FU op-
fordrer derfor til, at Bolignetudvalget 
får lavet et kommissorium, så de kan 
fortsætte deres gode arbejde. 

Morten/Blok 12 understreger, at så-
fremt Bolignetudvalget ønsker at ned-
sætte sig som et lukket udvalg, så 
skal der både godkendes kommisso-
rium og foretages valg. En anden de-
bat er, om udvalget fortsat skal være 
lukket. 

Henrik/dirigent opsummerer, at han 
på baggrund af Anettes bemærkning 
hører, at BR-FU vil fortsætte opfølg-
ningen på Bolignetudvalget i forhold 
til indlevering af nyt kommissorium. 

Anette/BR-FU svarer, at de følger op 
på det. 

Henrik/428D kommenterer, at han 
finder det bekymrende, at tegnings-
materiale og dokumentation for den 
centrale it-infrastruktur i Farum 
Midtpunkt ligger på dropboxe tilknyt-
tet privatpersoner i Farum Midt-
punkt. Det bør ligge på Ejendoms-
kontoret. 

 Derudover finder han det bekym-
rende, hvis det er udvalget, der skal 
foretage fejlsøgning. Det er Parknet, 
der er leverandør, og i henhold til den 
aftale, der ligger mellem Farum Midt-
punkt og Parknet, så er det Parknet, 
der fejlsøger. Og i henhold til GDPR 
er det bekymrende, hvis udvalg un-
dersøger diverse forhold for den en-
kelte beboer. 
 Disse bemærkninger viser med al 
tydelighed, at det er nødvendigt for 
gennemsigtigheden af udvalgets ar-
bejde, at Bolignetudvalget får deres 
kommissorium på plads – lige så vel 
som alle de øvrige udvalg har det. 

Henrik/dirigent oplyser, at afstem-
ning om udsættelsesforslaget sker i 
henhold til reglerne i Blokrådets For-
retningsorden § 9, stk. 3, som dikte-
rer, at udsættelse af en sag kræver, at 
mindst 1/3 stemmer for. Med 16 
stemmeberettigede skal mindst 6 
stemme for udsættelsesforslaget, for 
at det bliver vedtaget. 

Agnete/116A stiller igen spørgsmål 
ved, om udvalget kan rejse en sag, 
hvis der ikke foreligger et godkendt, 
gældende kommissorium – det er ju-
risteri. Der skal foreligge et gyldigt og 
godkendt kommissorium. 

Henrik/dirigent er enig med Agnete 
om, at det er juristeri – det er en op-
gave, der er forankret i BR-FU. 

Summepause! 

Afstemning 
Udsættelsesforslaget vedtages med 16 
stemmer for, ingen stemmer i mod og 
ingen blanke stemmer. 

BR-sag 552.c: Ændring af  
Husorden vedr. brug af terrasser 
Inge/Boligudvalget oplyser, at tilføjel-
serne har været et ønske fra driften. 



  

 35

Erik/80F spør-
ger, hvor ansva-
ret ligger, hvis 
træerne er selv-
såede, grundet 
store træer på 
friarealerne, der 
hænger ind over 
terrasserne? 

Henrik/428D svarer, at det ligger hos 
lejeren, som bor i den bolig, hvor 
plantekassen står. Man skal selv ryd-
de op i sine plantekasser. 

Erik/80F spørger, om det så vil sige, 
at han må fælde de træer, der hænger 
ind over hans terrasse? 

Henrik/428D svarer, at det var ikke 
det, han sagde. Han sagde, at man 
selv står for at holde orden i sine egne 
plantekasser. 

Erik/80F konstaterer, at han ikke er 
ansat som grøn medarbejder, så det 
kan ikke være ham, der skal gøre det-
te. Hvis der allerede er beplantet i 
plantekasserne, når man flytter ind, 
så er det jo ikke en selv, der burde 
have ansvaret. 

Henrik/428D siger, at hvis man ople-
ver planter, der ikke må være der ved 
indflytning, så må man i forbindelse 
med overdragelse af lejligheden gøre 
opmærksom på, at disse skal flyttes. 

Erik/80F svarer, at det ved man jo 
ikke, når man flytter ind, men i ud-
flytningsdokumenterne står der, at 
man skal rydde sine plantekasser. 

Berit/38 2.S siger, at det står der ikke 
længere. 

Henrik/428D er ikke bekendt med, 
hvad der står i udflytningspapirerne, 
men han mener ikke, at det bør dis-
kuteres her. Som han hører Inge, så 

går sagen på, at driften har behov for 
at kunne henvise til, at der er visse 
ting, man ikke må have i sine plante-
kasser, da de kan ødelægge betonen 
på terrassen.  

Berit/38 2.S siger, at hun har været 
bisidder ved et par udflytninger i 
Toppunktet, og at hun i forbindelse 
med den første fraflytning så, at der 
stod i papirerne, at plantekasser 
skulle være ryddet. Det protesterede 
hun imod, da det er stik mod idéen 
med de hængende haver i Farum 
Midtpunkt. Det har medført, at den 
formulering ikke længere fremgår af 
fraflytningspapirerne. 

Erik/80F undrer sig over, at man ikke 
er blevet orienteret om det.   

Berit/38 2.S mener, at der er blevet 
orienteret om dette.  

Erik/80F kommenterer, at det må 
han tage med driften.  

Inge/Boligudvalget kommenterer, at 
nyindflyttere vil blive informeret om 
det i kraft af, at det nu står i husor-
denen. 

Afstemning 
Sagen stemmes igennem med 16 
stemmer for, ingen stemmer i mod og 
ingen blanke stemmer. 

6. Eventuelt 
Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er nogen spørgsmål eller be-
mærkninger og takker for et godt mø-
de. 

 

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. 
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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 1830 – 1930 
(se datoer i kalenderen s. 39) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl. 1800 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Berit 38 2.S  12-13 
Lis 80E  16 
Thomas 143F  24 
Gitte 265A  34 
Niels 112E  21 
Anette 456D  46 
 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 11 01.06.22 – 30.11.23 
Blok 23 01.09.22 – 29.02.24 
Blok 33 01.03.22 – 31.08.23 
Blok 45 01.12.21 – 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   0900 – 1200  
eller efter aftale 

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 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 
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk  

Personlige henvendelser: 
Tirsdag og torsdag: 0800 – 0900 
eller efter aftale. 

Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  1000 – 1100 og 1230 – 1330 

Udvidet beboerservice: 
Kontakt os via app, mail eller telefon, hvis du 
mangler træbeskyttelse, vaskekort, nøgle-
brikker, små VVS materialer, hundeposer, 
affaldsposer m.m., så sørger vi for, at det 
bliver leveret til din adresse. 
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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 Almene Boligselsk. Fjernvarmeudv. 
BL BL – Danmarks Almene Boliger 
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.dk  
Web:  www.parknet.dk  
eller læs: bolignetudvalget.wordpress.com 

KAB 
Enghavevej 81 
2450 København SV 
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 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 
Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100 
Kontakt Michael Rasch, 225G tlf.: 2993 0449 

Nørklerne 

Nygårdterrasserne 215A 
Onsdag kl. 1100 
samt aften/weekend efter aftale. 
Kontaktperson: 
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 og tirsdag 1400 – 2200 
Onsdag   LUKKET 
Torsdag   1400 – 2200 
Fredag og lørdag 1200 – 2400 
Søndag   1200 – 2100 

Her kan I mødes og spille 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 0800-2200 

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« 553 OG 554 
MP 553 husstandsomdeles 26.10.21 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

11.11.21 kl. 1200: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 554, der udkommer 25.11.21. 
 Overholdes afleveringsfristen ikke, kan 
Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg 
på usb-stik, e-mail eller papir. 
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-stik. 
 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 NOVEMBER 2021 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2. BR-møde 19:00 SC 

3.    

4. BOU 19:00 SC 

5.    

6.    

7.    

8. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

9. TMU 16:30 SC 

10. MFU 19:00 SC 

11. 
Frist for MP 554 
BU 

12:00 
13:00 – 14:00 

SC 
SC 

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

23.    

24.    

25. 
MP 554 husstandsomdeles 

Åben Dør 17:00 – 19:00 SC 

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    
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