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MIDTPUNKTET 416

Indhold
... og en lille én til halsen
Det sker på ejendommen
Vil du med på markvandring? – Sætternissen slår til igen
Aprilsnar eller ... – De skal vide det!
Om hundeopdragelse
Edder og forgift!!
Så skal der aflæses målere
Færdselsregler for hundeejere
Den årlige genbrugsdag
Muskelhunde og kamphunde
Det ka' vi da gøre bedre!
Referat af fdelingsmødet
Blokrådssag
Referat af Blokrådsmødet 2. april 2009
Praktiske oplysninger

Furesø Boligselskab indbyder pensionisterne i Farum Midtpunkt,
Nordvænget og Sportsvænget til en forårstur ud i det lysegrønne.
Afgang kl. 8:00 fra Ryttergårdsvej nr. 60 eller kl. 8:15 fra busstoppestedet foran Vestblok A i Farum Midtpunkt ved indkørslen til
Bybækterrasserne.
Frokost med øl og snaps samt eftermiddagskaffe og en lille én.
Vi er hjemme igen ved 17:00 – 18:00 tiden.
Sidste tilmeldingsfrist: torsdag den 7. maj
Personlig tilmelding kan kun ske til følgende:
Ejendomskontoret i FM 4434 0910
Nordvænget 4495 0673
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NYT FRA BR-FU & EJENDOMSKONTORET
BOLIGNETTET – KABLING AF BOLIGER
Blok 11, 12, 21, 22 & 45: Perioden 4. maj – 26. juni 2009
Blok 41, 42, 43, 44, 46, 34, 35 & 36: Perioden 25. maj – 14. august 2009*
Blok 31, 32, 33, 23, 24, 25, 26 og 13: Perioden 22. juni – 11. september
2009*
Blok 14, 15, 16 & blok A, B, C: Perioden 17. august – 9. oktober 2009
*Ingen håndværkere i boligerne i perioden 6. juli – 31. juli 2009
UDSKIFTNING AF LAVTAGE - 10 NYE LAVTAGE
Fra juni til august 2009 udskiftes lavtagene i lejlighederne: 28 a/d, 158
a/d, 239 a/d, 254 a/d og 268 a/d. De af arbejdet berørte lejemål vil modtage nærmere besked i henhold til regler omkring varsling af arbejder i og
omkring boligen.
NYE GENBRUGSSTATIONER
I løbet af kort tid forventer vi at Furesø kommune leverer nye genbrugsstationer til flasker og aviser. Mellem blok 11 og 12 er opsat en demomodel af genbrugsstationerne.
ASFALTARBEJDE VED MOLOK-CONTAINERNE
Fra 27. april 2009 udføres de sidste restarbejder ved køkkenaffaldscontainerne.
KUN BØRNESOPPEBASSINER PÅ TERRASSERNE
Det er ikke tilladt at stille store svømmebassiner med flere hundrede liter
vand på terrassen – kun små børnesoppebassiner. Der er nemlig grænser
for, hvor meget vand terrasseafløbet kan tage på én gang … hvis der går
hul!
HUSK AT RENSE VANDRENDERNE
Det er en god idé at rense afløbet eller vandrenderne nu. Renderne er
nemme at rense da ristene let kan løftes af. En legetøjsskovl med langt
skaft og metalblad fra eksempelvis Fætter BR passer perfekt i rendens
bredde. Så kan skidtet skovles op, renden skylles, og ristene lægges på
plads. Det tager max. en time at rense alle render i en stor lejlighed.
BESKYT VORES GRØNNE OMRÅDER
Det er bestemt ingen god idé at kaste sit inventar ud over terrassekanten.
Det afbillede møblement er årsagen til flere knækkede buske mellem blok
14 og 15. At møblementets ejer efterfølgende fjernede skidtet heler ikke de
beskadigede buske. De ellers så robuste buske er ødelagte, og det tager et
stykke tid før området er genoprettet.
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Invitation
Af Blokrådets Forretningsudvalg
I forbindelse med blokrådsmødet
tirsdag den 5. maj – som alle beboere som sædvanlig har ret til at deltage i – inviterer Blokrådets Forretningsudvalg alle interesserede på en
”markvandring” i Farum Midtpunktet.
Vi skal rundt og kigge på nogle af de
mange dejlige pletter i bebyggelsen,
og vi vil blive kyndigt guidet af medlemmer af Friarealudvalget og/eller
Ejendomskontorets gartnerafdeling.
Selve turen er i skrivende stund
endnu ikke planlagt i detaljer, men
der vil formentlig være afgang fra
Servicecentralen
(Paltholmterrasserne 15) omkring kl 20:00, da der
kun er én blokrådssag på dagsordenen denne aften.

Bortforklaringer og
dårlige undskyldninger
Af Bladudvalget
I Midtpunktet 415 manglede referatet fra det ordinære afdelingsmøde, som blev afholdt
umiddelbart inden Blokrådsmødet i marts. Det bringes derfor i
dette nummer af bladet (se side
17)
Desuden havde Bladudvalget
skrevet forkert i listen over
stemmeberettigede deltagere ved
blokrådsmødet. Det er Leni der
bor i 85E – ikke Lars.
Bladudvalget beklager fejlene.
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Tidlig aprilsnar?
Af Ole Sebbelov, 250 D
Jeg var til informationsmøde om det
kommende bolignet mandag d. 30
marts.
Rettelig burde mødet være afholdt 1.
april.
Jeg er skuffet over ikke at have hørt
noget om nettest muligheder mht.
telefon og internet.

Hvis omkring 1400 lejligheder bestiller den store pakke koster det
samlet for hele bebyggelsen kr.
4.384.00,- om året. Dette er inc.
Copydan og det beskedne og rimelige beløb af kun kr. 201.000,- for at
sende regninger ud, der i parentes
bemærket for langt de flestes vedkommende betales via betalingsservice.

Som jeg læser min huslejekvittering
betaler vi lige nu kr. 176,- pr. måned svarende til kr. 2.112,- pr år,
igen svarende til kr. 2.956.800,- for
1400 lejligheder

Det jeg fik præsenteret var en sælger fra YouSee (TDC) der udviklede
aftenen til et reklamestunt for sit
selskab, ved udbredelsen af alle de
vidunderligheder han kunne levere.
Han havde det lidt svært med udregning af priser, lagde jeg mærke
til. Uden at blinke eller så meget
som skæve til sit eget materiale fik
han Kr. 261.36 ned til kun kr. 225,(Prisen for den store pakke pr. måned) en reduktion på kr. 36,36 eller
pr år kr. 436,32.
Jeg har tilladt mig at regne en anelse på følgende.
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Summa summarum, ved at bruge
YouSee (TDC) skal Farum midtpunkt til lommerne med yderligere
kr. 1.428.000,- for en række tv kanaler som vi ikke selv kan vælge.
Der må være en bedre løsning.
Om husdyrhold i
Farum Midtpunkt
Selv om der ikke skal udfyldes papirer, så skal Ejendomskontoret alligevel vide det, hvis du har hund(e)
og/eller kat(te).
HUSK! du må højst have 4 husdyr
ialt i en lejlighed.

Hunde er ikke små mennesker !
Af: Gerd Karlsen

I Høng på Vestsjælland ligger "Etologisk Institut", hvor du kan få råd
og vejledning om din hunds adfærd.
I Jyllandsposten har adfærdsbiolog
Roger Abrantes - instituttets skaber
- sagt, at hunden i vort forhold til
den er blevet alt for menneskeliggjort. Folk opdrager deres hunde på
samme måde, som de opdrager deres børn. Det hører med til tiden, at
mange mennesker har svært ved at
sætte grænser. Det betyder, at dyrene bliver forvir-rede, men også
grænsesøgende, og det kan give
mange problemer.
Mange mennesker bruger hunden
som en kompensation for venner,
kærester eller børn. Hunden bliver
deres bedste ven! Men de oplever
det som et stort nederlag, hvis dyret
ikke fungerer rigtigt.
For hvis vi ikke kan få vort kæledyr
til at fungere / trives, hvad kan så
lykkes i vort liv?

Når hunden kommer til behandling,
er det et chok for ejeren at få at vide, at det er dem selv, der skaber
problemerne.
Hundeejere må lære, at der er forskel på mennesker og dyr!
MEN FÆLLES er, at der intet godt
opnås ved tæsk af hverken barnet
eller hunden. Tæv løser ikke, men
giver problemer.
Personlig er jeg lidt af den holdning,
at mange børn ville få det bedre,
hvis deres forældre opdrog dem,
som man bør opdrage hunde og
dermed påtog sig ansvaret.
PROBLEMER MED HUNDEN?
Så kan man henvende sig på ovennævnte sted eller hos Dansk Kennelklubs
konsulenter
adr.
www.dansk-kennel-klub.dk eller tlf.
56188155.
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Dyrker du gift på terrassen?
Af Gerd Karlsen

Hjem med små børn er i de fleste
tilfælde ”børnesikrede”. Forældre
har placeret skadelige genstande
udenfor børnenes rækkevidde eller
låst dem væk; så man undgår, at
børnene skader sig selv eller andre.
MEN hvor mange hjem er lige så
forsigtige, når det drejer sig om deres hus-, kæle-/familiedyr?
Det er ikke kun kemikalier og medicin, der kan skade vore kæledyr!
Mange ganske almindelige planter
inde og ude kan også være giftige.
Derfor denne lille artikel som indgang til forår/sommer plantningsperioden.
De planter, der er fremhævet i
oversigten, er dødeligt giftige,
både for børn og dyr, så de bør
aldrig forefindes i haver, på terrasser eller lignende steder, hvor
der færdes børn og dyr.
Her er en række af de mest almindelige giftige forekomster:
Plante:
Abricos
Benbræk
Benved
Bittersød natskygge
Bjerg laurbær
Bjørneklo
Blåregn
Dansk ingefær
Dieffenbachia
Druehyld
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Giftig del:
frø
hele planten
hele planten
bark, blade, frø
hele planten
hele planten
hele planten
hele planten
hele planten
bark, blade, bær

Efeu, vedbend
(engelsk + baltisk)
Filodendron
Fingerbøl
FRUGTER:

Galnebær
Gift vedbend,
sumak
Gifttyde
Guldregn
Hestekastanie
Hortensia
Hundepersille
Hyacint
Høsttidløs
Johannesbrødtræ
Julerose
Kartoffel

blade, bær
hele planten
blade
Blommer, ferskener, kirsebær, pærer:
kerner, æblekerner
(det er frøene)
bark, blade, frø
hele planten

hele planten
hele planten
skud, frugter, frø
hele planten
hele planten
hele planten
hele planten
bark, blade, bær
hele planten
moden, umoden
rodknold, spirer
Klinte
hele planten
Koral kirsebær
bark, blade, bær
Koral ranke
hele planten
Korsved
bark, blade, bær
Kristi Tornekrone blade og bær
Kristtorn
blade og bær
Krokus
hele planter
Kærmyse
hele planten
Laurbær-dafne
bark, blade,
blomster
Liljekonval
blade og blomster
Mandel
frugten/nødden

Mistelten
Morgenfrue
Natskygge
Nerie
Nyserod
Pigæble
Påskelilje
Rabarber
Ranunkel (smørblomst)
Riddersporer
Rhododendron
Skarntyde
Snerle
Stormhat
Taks
Tobak
Valmue
Valnød
Vortemælk

hvide bær
hele planten
hele planten
hele planten
hele planten
hele planten
løg
blade
bark og blade
blade, frø, unge
planter
hele planten
hele planten
frø og rødder
hele planten
hele planten
hele planten
frø
grønne skaller
hele planten

Hvis dyret har spist:
Har din hund eller dit barn spist af
en giftig plante, så forsøg at finde ud
af, hvor meget der er konsumeret,
og hvilken plante det drejer sig om.
Hold øje med symptomer – noter
ned.
RING straks til dyrlæge-, lægevagten og følg den instruktion du får.
Forgiftede dyrs/børns chance for
at overleve/komme sig, afhænger af
din reaktions hurtighed.
MEN skil dig dog af med de giftige
planter - der er ingen bedre kur end
forebyggelse.
Hvis du ikke er villig til at skille
dig af med planterne, så anbring
dem i det mindste udenfor barnets
/dyrets rækkevidde! Sørg for at barnet/dyret ikke kan komme til planterne, når de er uden opsyn.

Vand- og varmemåleraflæsning
Dato
4. maj
5 maj
6. maj
7. maj
11. maj
12. maj
13. maj
14. maj
15. maj
18. maj – 20. maj

Blok
B, C, 11 og 12
13, 14, 15 og 16
21, 22, 23 og 24
25, 26 og 31
A
32, 33 og lidt af 34
resten af 34, 35 og 36
41, 42 og 43
44, 45 og 46
Rester

Numre
2 – 45
46 – 87
101 – 144
145 – 168 og 229 – 241
201 – 228
242 – 272
273 – 301
401– 429
430 – 456

Husk at sørge for, at aflæserne
kan komme ind i din lejlighed.
Hvis du ikke har mulighed for at være hjemme, så sørg for at aflevere nøgler til boligen på Ejendomskontoret.
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Færdselsregler for hundeejere
Af Tina Sebbelov, beboer i FM i 20 år, altid med mindst 1 hund

Kære medhundeejere
i Farum Midtpunkt
Hermed en opfordring til at overholde husordenen her i FM, hvor der
udtrykkeligt står, hvor og hvordan
vi må færdes med vores hunde.
Hunde må ikke komme på legepladserne:
Meget smart, da det er de færreste
småbørnsforældre, der synes det er
lækkert med hundelort på børnene.

Heldigvis bor vi i en bebyggelse med
plads til mangfoldighed, så vi er så
privilegerede at have en hundelegeplads og et stort dejligt grønt område max. 10 minutter væk.
Vi er også så privilegerede, at vi bor
i rigtig gode lejligheder og må have
op til 4 hunde.
– Hvor mange steder må vi det?
– Hvor mange steder er det for resten lige man kan bo til leje og have
lov til at have hund(e)?
Hvis man som hundeejer ikke overholder husordenen, kan der ske 2
ting, så kan I jo vælge hvad der er
værst: Enten er det ud med hunden,
eller også er det af med lejligheden!
Og så er der jo lige Hundelovens § 3:

Hunde skal gå i snor:
Ja, det skal de; det står i Hundelovens § 3. (se længere nede).
Det er også så nogenlunde en forudsætning for, at alle dem, der ikke
elsker hunde ligeså højt som vi gør,
accepterer at vi har dem.
Vi skal samle op efter vores hund,
hvis den afleverer middagsmaden i
bebyggelsen:
Tjah, det er jo sådan set meget
smart, ellers kommer vi jo til at vade
i hundeprutter, og godt nok elsker
vi vores hunde, men deres efterladenskaber kan vi jo alle godt undvære.
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§ 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade
hunde færdes på gader, veje, stier
eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten
føres i bånd eller er i følge med en
person, som har fuldt herredømme
over dem. En hund anses ikke for at
være under ledsagelse, fordi den er
under tilsyn fra besidderens bolig
eller forretningslokale. Føres hunde i

bånd, skal dette være så kort, at
hunden holdes tæt ind til ledsageren.
Såfremt hunde på de nævnte steder
færdes løse uden at være i følge med
en person, der har fuldt herredømme
over dem, lader politiet dem optage
og underretter besidderen. Er hunden ikke mærket og registreret, fremlyses den. Det gælder dog ikke, såfremt hunden bærer skilt, som nævnt
i § 1, stk. 1. Hvis besidderen ikke
inden 3 døgn efter, at underretning
eller fremlysning har fundet sted,
indløser hunden ved at betale de udgifter, som optagelsen har medført,
kan politiet afhænde hunden eller
lade den aflive. Et eventuelt overskud ved afhændelsen tilfalder ejeren, hvis han melder sig inden 3 måneder og godtgør sin ret, og ellers
statskassen.

Læs den lige igen! Fuldt herredømme over hunden! Selv den lydigste
hund er dog en hund med en hunds
interesser: fugle, katte, en vildfaren
bold, en duft – fortsæt selv listen –
og naturen kan komme over optugtelsen. Det vil somme tider være
mere end øv! Så: snor på hunden!!!

Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om afhændelse af optagne hunde.

Overhold nu den husorden, så vi
kan blive ved med at bo her med vores hunde!!!!


Og læs lige igen: ”Føres hunden i
bånd, skal dette være så kort, at
hunden holdes tæt ind til ledsageren.”
Det betyder, kære medhundeejere,
at den glimrende opfindelse en flexline eller en lang line er beregnet til
når I er kommet ud i de grønne områder, hvor det er så dejligt at lufte
sin hund, ikke til gangstrøgene,
hverken ydre eller indre.

Husk den store genbrugsdag
Lørdag den 6. Juni 2009 kl. 10 – 15
foran Genbrugsen
Af Genbrugsen
 Kom og forsøg dig som gadesælger
 Slip af med alle de ting fra pulterrummet, som du alligevel ikke bruger
mere (og køb hvad du mangler fra en anden beboers pulterrum)
 Køb alle tiders hadegave til svigermor
 Sælg dine hjemmestrikkede sokker og nybagte franskbrød
 Sælg børnetøjet som ungerne er vokset ud af, og køb noget der passer
 Slip af med arvestykkerne på en pæn måde

Hvis du ikke selv har lyst til at være gadesælger …
… tager vi gerne dine ting i kommission. Du bestemmer prisen, men 20%
går til Genbrugsen
Hvis tingene ikke hentes inden kl. 1500, tilfalder de Genbrugsen
Salg af sodavand og popcorn
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UDSKÆLDTE HUNDERACER!
Af: Gerd Karlsen
Muskelhunde, kamphunde, dræberhunde osv. Gennem årene har visse hunderacer fået mange navne i medier og folkemunde. MEN hvilke hunderacer
drejer det sig egentlig om? Er det hunden eller dens menneske, der er problemet?
Først bør vi få tjek på hvilke racer,
det drejer sig om – hvilke er kamphunde og hvilke muskelhunde? Der
findes ingen officiel liste i Danmark,
men en god måde er at opdele racerne efter det, de er avlet og brugt
til:
KAMPHUNDE – navnet bruges om
hunderacer, der oprindeligt ar avlet
og brugt til dyrekampe, det drejer
sig om:
Staffordshire
Bullterrier,
american
stafforshire
terrier
(amstaff),
samt 2 racer, der er forbudt herhjemme – pitt bull og tosa.
Historisk set var dyre-/hundekampe
i tidligere tider de laveste socialklassers fornøjelse og meget udbredte i
hele verden. Hundekampe har i
mange år været forbudte i hele den
vestlige verden.
Kamphunde blev avlet til at være
hurtige, muskuløse, have en lav aggressionstærskel, et stort mod og en
høj smertetærskel. Det store problem
er, at disse hunde kan angribe uden
varsel – de sender ingen advarende
signaler og standser ikke, selv om
det andet dyr overgiver sig.
Seriøse hundefolk har i flere år målrettet avlet på at få dæmpet den lave
aggressionstærskel hos disse hun14

deracer. Desværre er mange hunde
af denne type i DK importeret fra
Østeuropa, hvor man ikke avler så
seriøst. Så selv om man som hundeejer har de bedste intentioner,
kan man ikke socialisere eller træne
sig ud af problemet. Hundene fungerer fint som familiehunde hos de
rigtige ejere, de er meget knyttet til
familien og har stor tolerance overfor børn. Generelt kan man sige, at
disse hunde fungerer godt med
mennesker, men dårligt og uforudsigeligt med andre dyr.
MUSKELHUNDE – er hunde avlet til
ved organiseret jagt at kunne fastholde byttedyret fx vildsvin indtil
jægeren når frem:
Amerikansk
bulldog, dogo argentino.
Disse racer
er altså avlet til at
skulle bide
sig fast i og holde byttet. Man kan
aldrig få dem 100 % lydige, får de
fært af noget, som de opfatter som
bytte vil de selvstændigt forfølge det.
Andre er avlet til at vogte områder
og/eller bygninger:
Engelsk mastiff, mastino napoletano, cane corso italiano, fila brasileiro m.fl.

Disse hunde er altså avlet til at vogte mod indtrængende fremmede individer, hvilket at de naturligt er på
vagt. De bryder sig ikke om at blive
klappet og aet af ukendte. Hvis de
er interesseret tager de selv kontakt.
Her gælder det om at holde sig væk,
indtil ejeren har sagt OK for en. Ikke
alle angriber hvis du går ind, nogle
vil lade dig komme ind for så at forhindre dig i at forlade stedet.
Generelt om muskelhunde er, at
det er modige hunde, der avlet til at
gå frem mod mulige trusler. Det er
meget store hunde, der er MEGET
kærlige og hengivne overfor deres
mennesker. De virker rolige og velafbalancerede, men de tåler ingen
provokation fra andre hunde/dyr.
Det er meget vigtigt at socialisere
dem på små hunde fra tidlig hvalpetid, da de ellers som voksne kan se
dem som byttedyr.

Det er meget vigtigt at ejere af alle
disse hunderacer ved og erkender,
hvad det er de har. Man er nødt til
at indse, at hunden efter kønsmodning ikke længere kan gå løs i det
offentlige rum – der er altså ingen
frie ture i hundeskove eller ved
stranden. De kan ikke længere
umiddelbart hilse på fremmede
hunde. Hundenes signaler er vanskelige at læse, og der er meget kort
mellem advarsel og angreb. Smerte-

tærsklen er ekstra høj pga. at hjernen udskiller flere endorfiner (smertestillende stof) end hos andre hunderacer.
Samtidig er det hunde, der er meget
flok-/menneskeafhængige, man skal
regne med at bruge mange timer
dagligt på både fysisk og psykisk
træning.
HUSK opdragelse skal være positiv
oplevelse – ingen former for fysisk
vold!!!
Desværre ser vi ofte, at folk bruger
vold i opdragelsen af især disse racer – det er ikke bare dumt, men
også MEGET farligt, da hundene
mister tilliden til mennesket, bliver
nervøse og dermed ekstra let antændelige.
Alt i alt må man sige, at det ikke er
hunderacer for nybegyndere, selv
trænede hundefolk kan have svært
ved disse racer. TÆNK dig godt om
før du hopper på at holde kamp- eller muskelhunde, de kræver hårdt
arbejde og masser af tid. Det har
mange måttet indse og derfor aflives
der rigtig mange af disse hunde, når
de er blevet voksne, fordi de bliver
for krævende.


Hundeposer …
… kan ganske gratis afhentes på
Ejendomskontoret.
Så der er overhovedet ingen undskyldning for at lade din hunds efterladenskaber ligge og flyde på
gangstrøget eller på græsplænen eller – allerværst – på børnenes legepladser.
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for TMU

Forbrug 2008 – 2009
Forventet

Aktuelt

2007-08
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Vurdering af seneste måned:
Hele månedens besparelse
skyldes alene det milde vejr i
marts måned..
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i marts måned var på 2.811 MWh (megawattimer).
Budgettet var på 3.093 MWh, så månedens besparelse har været 282 MWh.
Men graddagekorrigerer vi månedens forbrug, bliver der stort set overensstemmelse imellem forbrug og budget.
Heraf kan vi udlede at hele månedens besparelse alene skyldes det milde vejr i
marts måned.
Graddagetallet i marts har været 397, hvor graddagetallet for en ”normal”
marts er 444.
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AFDELINGSMØDE
Referat af ordinært møde 3.marts 2009

I forbindelse
med blokrådsmødet tirsdag
den 3. marts 2009 blev der i
henhold
til vedtægterne for Furesø Boligselskab afholdt ordinært afdelingsmøde kl. 1900 med følgende
punkter:
1. Michael/441A, blev valgt som dirigent og Inga som referent.
2. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. Driftsbudgettet for 2009-2010 blev godkendt under forudsætning af Blokrådets efterfølgende godkendelse inkl. de ændringer, som Blokrådet måtte
vedtage.
4. Der var ingen indkomne forslag.
5. John/406F, formand (ikke på valg).
6. Genvalgte til afdelingsbestyrelsen:
Berit/44D, Gerd/206G, Steffen/28B og Torben/403D
Nyvalgte til afdelingsbestyrelsen:
Tina/250D, Lars/440A og Michael/441A
Herudover består afdelingsbestyrelsen af:
John/406F, Sabine/74E, Jakob/161B, Hans/222F,
Kirsten/34F, Niels/112E, Per/15H og Mogens/279E.
7. Der var intet til eventuelt.
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BLOKRÅDSSAG
BR-sag 416.a:
Reservehold til Farum
Fjernvarmes generalforsamling
Forslagsstiller: John, Teknik/Miljø
Udvalget
På den årlige generalforsamling i
Farum Fjernvarmeværk har de almene boligorganisationer i Farum
20 stemmer. Det samme har de private andelshavere - alle parcelhusejerne.

BR-MØDE 416
hold til at supplere op med i nødstilfælde.
Følgende foreslås til reserveholdet:
Hans/222F,
Mette & Mads/417F,
Kirsten/34F,
Mogens/279E,
Berit/44D,
Torben/403D,
Morten/44D,
Mikkel/406B
og Niels/112E.

Tidligere havde hver enkelt parcelhusejer én stemme, og f.eks. Farum
Midtpunkt havde også én stemme.

Huslejekonsekvenser:
Ingen

Det gjorde det vanskeligt at opnå en
retfærdig fordeling af visse af de udgifter, der er forbundet med fjernvarmeværket, f.eks. ledningstabet.

Afstemningstema:
Blokrådet vælger ovennævnte reservehold til årets generalforsamling i
fjernvarmeværket.

FM betalte i årevis næsten halvdelen af Farum Fjernvarmeværks ledningstab, selvom vi kun var årsag til
en lille del heraf. Men det var ikke
til at få lavet om på grund af magtfordelingen på generalforsamlingen.
Efter årelange kampe er loven nu
blevet sådan, at stemmefordelingen
skal være retfærdig, og for ikke at
blive løbet over ende igen, er det
selvfølgelig vigtigt, at de almene boligselskabet møder med de 20
stemmer, de har ret til.
Men hvert år glemmer nogle af de
almene boligselskaber at sende
stemmeberettigede, hvorfor vi træder til og stiller med et reservehold,
så vi sikrer boligselskabernes 20
stemmer.
Blokrådet bedes derfor, i lighed med
de foregående år, vælge et reserve18

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. marts 2009:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Underskud

kr. 16.073.367,kr. 14.417.294,kr. 1.656.073,-

Prognose regnskab 08/09:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Underskud

kr. 18.521.258,kr. 16.488.212,kr. 2.033.046,-

D.v.s. en forbedring på ca. 10% i forhold til forrige måned.
Prognosen svarer til gennemsnitlig
efterbetaling ved årsafslutning på:
Stor lejlighed:
ca. kr.
1.465,Lille lejlighed:
ca. kr.
610,Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 415 2. april 2009

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra marts 2009
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Nedlæggelse af Hundeudvalget
b. Lavtage – bevaring af udseende ved renovering
c. Bolignettet – nedlæggelse af hovedstation
6. Eventuelt

(Michael/BR-FU)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(stemmetal)
(trukket)
(21/0/0)
(21/0/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Martha
Erik
B
Per
15
Svend
Eva
16
Margit
Leni
21
Niels
25
Christian
26
Bente
Jakob

Adr. Telefon
204C
211C 4499398?
74D
71D 51148841
85D
85E
112E
149D
168D
161B

Blok Navn
35
Mogens
Sanne
36
Allan
Susanne
41
Torben
John
43
Lars
Søren
45
Sv. Michael
Lars

Adr.
278E
285E
292F
296B
403D
406F
428D
421F
441A
440A

Telefon
449992?2
28910016
44959570
26126350
44954230
30427398

Gæster:
Frank Carlsen, KAB
Alex Rytt, KAB
Ole Andersen, konsulent for TMU

1. Godkendelse af dirigent
BR-FU foreslog Michael 441A, som blev
godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentarer.
3. Godkendelse af
referat fra marts 2009
Godkendt, men bemærk fejl i deltagerlisten: Lars bor ikke i 85E; der bor Leni.

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Spørgsmål til BRM 2/4:
VIDEOOVERVÅGNING
Én at årsagerne til, at videoovervågning
af såvel inden- som udendørsarealer
ikke er etableret, er lovgivningsmæssige begrænsninger.
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Hvis muligt vil jeg venligst bede om, at
BR-FU kan redegøre for nugældende
regler og muligheder, herunder hvilke
godkendelser der kræves.
Forespørgselen skal se i relation til
fortsat uro, hærværk og hyppige containerbrande. Dertil ikke-beboeres brug
af FM containere og beboere der benytter containere til affald i mængder der
rettelig hører til på genbrugspladsen.
Og, ikke at forglemme, røveri i Spisehuset.
Et tillægsspørgsmål er, om etablering i
forbindelse med BoligNet kan begrænse
anlægsudgift.
Mogens/279E
SVAR
Det er korrekt, at pt. er TV-/videoovervågning af FM udendørsarealer ikke lovligt, jf. Bekendtgørelse af lov om
tv-overvågning, LBK nr. 1190 af
11.oktober 2007 - §1
Lovgivningsmæssigt arbejdes på en
ændring af lovgivningen. Og det vil nok
være muligt at få politimesterens tilladelse til opsætning af monitorer på udvalgte steder i Farum Midtpunkt.
Indendørsarealer: Der er ingen lovgivningsmæssige begrænsninger mod videoovervågning af blokkenes indre
gangstrøg, da de er at betragte som
privat område med begrænset færdsel.
Så, her må hvis der skiltes med videoovervågning godt opsættes monitorerer.
Dog skal Datalovens bestemmelser følges vedr. eksempelvis adgang til data,
opbevaring mv.
Udendørsarealer: Når det drejer sig om
udendørsarealerne er det pt. kun tilladt, hvis området indhegnes og der
skiltes med at området videoovervåges.
I princippet vil der indenfor den nuværende lovgivnings rammer eksempelvis
kunne videoovervåges ved containere,
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hvis containerne placeres på indhegnet
område og der skiltes med overvågning.
Videoovervågning der peger ud på offentligt tilgængelige stier eksempelvis
Vestblokgangstrøget, er ikke tilladt.
Hvad angår det sidste spørgsmål: om
anlægsudgifterne kan begrænses, hvis
overvågningen knyttes sammen med
Bolignettet?
Hvis det er containere vil udstyret
sandsynligvis være trådløst. Så, i dette
tilfælde vil anlægsudgiften være uafhængig af bolignettet.
FORELØBIG AFVIST BR-SAG
Fra Vibeke Pedersen/438C har BR-FU
modtaget flg. forslag
Forslag 1: BR-møderne transmitteres
via Web-tv.
Forslag 2: Debat-forum / diskussion
blog på www.farum-midtpunkt.dk
Som det fremgår af korrespondancen*
mellem Vibeke og sekretariatet/BR-FU
fandt BR-FU ikke forslagene tilstrækkeligt økonomisk belyst til, at de kunne
danne grundlag for en BR-sag. BR-FU
beklager, at det ikke har været muligt
at få en diskussion med forslagsstilleren. Og har derfor besluttet at drøfte
forslagene med jer.
Ønsker I at der arbejdes videre med de
2 forslag?
Hvis stemningen er for Vibekes ideer,
foreslår vi at BR-behandlingen foregår i
2 faser – en principiel og en konkret.
Fase 1: På BR-mødet 416 rejses en BRsag hvorudfra der tages stilling til, om
FM ønsker BR-møderne transmitteret
via web-tv samt om FM ønsker et debat-forum / diskussions-blog.
Fase 2: Hvis ja til BR-sagen, arbejdes
videre omkring alt det praktiske og
økonomiske der er forbundet med etableringen
af
web-tv
og
debatforum/diskussions blog mv.

*) Korrespondancen er ikke medtaget i
nærværende referat, men kan læses
ved henvendelse i BR-sekretariatet –
ref. bemærkning.
IT FOR @LLE:
FM har modtaget en invitation til at
deltage i et it-projekt, der er et led i Microsoft Danmark A/S socialt rettede
initiativer. ”Realizing Potential” hedder
projektet, der har til formål at opkvalificere befolkningens it-færdigheder.
FM er blandt de først udpegede KAB
afdelinger der har fået tilbudt deltagelse i projektet mod selv at stille lokaler
+ internetopkobling til rådighed.
Microsoft dækker udgifterne til projektet, herunder til uddannelse af de frivillige, koordinering og projektledelse, og
de sponsorerer software som hardware.
BR-FU har ingen planer om at rejse en
BR-sag om deltagelse i projektet, da et
flertal i forretningsudvalget ikke finder
projektet relevant for FM’s beboere.
BSU har også drøftet projektet, og heller ikke de agter at rejse en BR-sag.
BR-FU ønsker derfor en holdningstilkendegivelse omkring FM’s eventuelle
deltagelse fra jer BR-repræsentanter.
Skal der rejses en BR-sag eller skal vi
meddele KAB, at vi ikke er interesseret
i at deltage i projektet IT for @lle?
Debat om meddelelser fra BR-FU og
Ejendomskontoret
Videoovervågning
Mogens/279E – Jeg er tilfreds med redegørelsen fra BR-FU. Lige nu overvejer
jeg at rejse en BR-sag.
Foreløbig afvist BR-sag
Margit/85D & Leni/85E – alle beboere
i FM kan møde op til BR-møderne. Vibekes tonefald er ubehageligt. Der er
ikke censur i FM, men ikke alt kan stå
i et referat.

Lars/Blok 45 – web-tv vil næppe have
et seertal. Hvor mange ser transmissionerne fra Christiansborg?
Steffen/28B – Hvis der rejses en BRsag næste gang, kan vi forholde os til
den.
Michael/BR-FU – Selvfølgelig kan BRFU rejse en BR-sag. Når vi spørger jer,
er det for at finde ud af, om der er interesse for at få web-tv mv. Hvis interessen er lille, er der ingen grund til at
arbejde videre med sagen, på det foreliggende grundlag.
Mogens/279E – Det vil være en god
ide, hvis hvert udvalg får en blog. Men
mediet er ikke egnet til beslutninger på
BR-niveau.
Michael/BR-FU – konkluderede, at der
ikke er stemning for at BR-FU gør noget ved sagen for indeværende.
It for @lle
Mogens/279E – der skal ikke foretages
yderligere i sagen.
John/FURBO – fandt projektet interessant. Men som tingene er nu, vil vi
skulle foretage en ombygning for at have plads til projektet. Vi kender først
omkostningerne når håndværkerne har
givet tilbud.
Steffen/28B – det er da udmærket at få
stillet en pc til rådighed.
Allan/292F – Jeg forstår ikke hvorfor
BSU og andre har sagt nej?
Michael/BR-FU – Projektet er et led i
Microsofts nationale markedsføring, og
en deltagelse vil for vores vedkommende ikke være udgiftsneutralt. Det koster blandt andet penge at indrette og
vedligeholde lokaler. Hertil kommer
internetopkobling mv. Vi har lige vedtaget en stor huslejeforhøjelse og har
ikke brug for flere ekstraudgifter.
Per/15H – mente, at mange ville få
glæde af projektet.
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Niels/112E – foreslog, at der blev udarbejdet en BR-sag hvor omkostningerne ved FM’s eventuelle deltagelse i projektet blev synliggjort.
Leni/68E – Alle har ret til at rejse en
BR-sag,
Vejledende afstemning
12 stemte for at der blev udarbejdet en
BR-sag omkring Farum Midtpunkts
eventuelle deltagelse i it for @lle projektet, 0 undlod at stemme. 8 stemte imod.
Ingen påtog sig at udarbejde BR-sagen.
4.c Andre udvalg
Torben/TV-udvalget – Der er igen fokus på paraboler der er monteret forkert. Når Ejendomskontoret har registreret ulovligt opsat paraboler modtager den pågældende beboer en skriftlig
henvendelse fra EJK/KAB, med krav
om nedtagning og erstatning for skader, opstået grundet den ukorrekte parabol montering.
Debat om meddelelser
fra andre udvalg
Ingen kommentarer
5. Blokrådssager
BR-sag 415.a: Nedlæggelse af Hundeudvalget
Bente/HUU – Jeg har ikke været med
til at indstille sagen. Hundeudvalget
har ikke været samlet i umindelige tider og står ikke bag denne sag.
Allan/292F – Udvalget er nedsat af
blokrådet, det har sin berettigelse og
skal ikke bare nedlægges.
Per/15H – Det er forkert at et udvalg
skal nedlægges fordi sekretariatet har
smidt papirer væk.
John/DBU – Der er ikke tale om at nogen har smidt noget væk. Jeg er vred
over den måde Kevin har behandlet
sagen på og mener ikke, at hundeudvalget skal nedlægges.
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Mogens/279E – Jeg kan kunne bakke
op om Johns redegørelse. Kevins beskyldninger er uforskammede At det er
en ubehagelig sag fremgår af mit indlæg på sidste BR-møde, hvor jeg begærede BR-sag 414.c afvist. Kevins postulat om DBU/sekretariatets manglende omhyggelighed er ikke dokumenteret, og den af Kevin fremførte kritik
må derfor tilbagevises.
Bente/HUU – Hundeudvalget trækker
BR-sag 415.a
BR-sag 415.b: Lavtage – bevaring af
udseende ved renovering
Ole/TMU – opridsede forskellen på de
to konstruktioner
Afstemning
21 stemte for den langhårede løsning,
0 imod og 0 undlod at stemme.
BR-sag 415.c: Bolignettet – nedlæggelse af hovedstation
Erik/211C – Jeg er forvirret over formuleringen
Steffen/28B – De tre pakkemodeller
indebærer en stor stigning. Det er billigere at fortsætte med vores model – her
er kanaludbuddet tæt på YouSees mellempakkemodel.
Per/15H – mente, at vi fik vores egne
paraboler for at spare. YouSees mellempakkemodel er ikke dyrere end vores nuværende TV-valg.
Torben/TVU – Prisen lige nu er ikke
reel. Med de nuværende stigninger skal
vi betale ca. 202 kr. pr. md. Vi skal
sammenligne ud fra hvad vi får.
Baldur/BNU – Om man gør det ene
eller andet har ingen prismæssig betydning. Forskellen ligger i pakkesammensætningen – det er forskellige kanaler.
Per/15H – hvor længe går der fra de
analoge signaler ophører og vi skal ombygge?

Baldur/BNU – i vores net vil det blive
ved med at være det samme.
Søren/blok 43 – sådan som afstemningstemaet er udformet kan vi vel ikke stemme?
Michael/dirigent – afstemningstemaet
ændres til: ”Blokrådet vedtager at TVhovedstationen nedlægges, og at TVnettet i fremtiden forsynes fra en TV
udbyder, der kan leve op til vores kravs
specifikation.”

Niels/414F – hvor opsættes stikkene?
Alex/KAB – Der hvor stikkene er placeret ved byggeriets start. Ved det første
stik opsættes internetstikket. I 2-plans
lejlighederne er det øverste etage.
Steffen/28B – Er enig med flere klagere
i at lyset ved de nye affaldsbeholdere
blænder.
Frank/KAB – Vi prøver at afhjælpe
problemet med en form for afskærmning.

Afstemning
Sagen blev vedtaget med 21 stemmer
for, 0 imod og 0 undlod at stemme.
6. Eventuelt
BR-FU – vi har aflagt besøg hos seniorklubben og varmestuen mhp at blive
ajourført om de beboeraktiviteter, der
foregår i de pågældende lokaler. Herudover har vi benyttet lejligheden til en
besigtigelse af lokalernes vedligeholdelsesmæssige standard. Næste aktivitet
er Genbrugsen, hvorefter der tages
kontakt til Fiskeklubben, Litra X og
Dartklubben. Når runden er færdig vil
vi orientere nærmere om lokalernes
vedligeholdelsesstand mv.
Per/15H – spurgte til Bolignettets telefoni-del.

VANDSTATUS
Første delmål er at spare
15% i forhold til referenceåret 2006/07.
Situationen pr. 31. marts 2009:
Juni - marts 06/07:
178.136 m3
166.772 m3

Kirsten/34F – hvad bliver det for en
type telefoni vi får?

Juni - marts 08/09:

Alex/KAB – BNU drøfter denne del. Om
10 år vil der blive spurgt ”fastnet” hvad
er det? Meget tyder på at vi finder en
udbyder der tilbyder det over internettet. Beslutningen er ikke truffet: Det
drejer sig om at finde frem til den bedste og billigste løsning. Hvad angår kabelarbejdet har vi indgået kontrakt
med TeleLet. Der startes i blokke med
dårligt TV-signal. Når blokken er færdig
kobles på det nye net. Det skulle give
et bedre TV-signal. De øvrige dele af
Bolignettet er der ikke indgået aftaler
omkring.

Èn m3 vand koster kr. 65,-.

Besparelse indeværende år:

6,4%

I forhold til referenceåret udgør besparelsen ca. kr. 739.000,Besparelsen er faldet 0,4% i forhold
til forrige måned, så årets besparelse
er blot steget kr. 22.000,- denne
gang.
Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BACKGAMMON KLUBBEN
Sidste torsdag i måneden kl. 1900
i Seniorklubbens lokaler i nr. 215
Kontakt: Per, 4499 1157

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk

BEBOERHOTEL
Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 60 kr. pr. nat.

Personlige henvendelser:
Mandag
Torsdag

Leje sker gennem Ejendomskontoret. Værelserne er møblerede, har dynetæpper og
hovedpuder; toilet med håndbruser. Pænt,
men beskedent. Værelserne er røg- og dyrefrie.

Henvendelser på mail eller telefon:
Sekretæren træffes sædvanligvis
mandag – torsdag
0900 – 1600

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 /Fax 4495 6864
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat
mandage
1900 – 2000
samt
1900 – 1930
de dage, hvor der er blokrådsmøde.
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Sabine
74E
4499 8570
Jakob
161B 4495 5868
Gerd
206G 4495 4775
Michael
441A 3213 6469

Blok
15
26
A
45

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 14
01.06.09 – 31.05.10
Blok 25
01.09.09 – 31.08.10
Blok 36
01.03.10 – 28.02.11
Blok 44
01.12.09 – 30.11.10
Besked om medlemskab af BR-FU skal
gives i god tid, da turen ellers går videre til
næste blok.
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1200 – 1800
1400 – 1800

I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.
Endvidere laves annoncer og meddelelser
til ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering, husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser, sange, blok-hæfter og plastlaminerede dørskilte. Vi har også farveprintere i
både A4 og A3. Fax og email sendes og
modtages.
”BLØDE GÅRDMÆND”:
Bent
telefon: 2058 6048
Kirsten
telefon: 2058 6057
Træffes i Servicecentr. torsdag 1400 – 1800
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

0900 – 1800
1000 – 1400

DARTKLUBBEN
Nygårdterrasserne 228A
Farum Dart Klubs formål er at
fremme kendskabet til Dart
under Dansk Dart Union. Vi
spiller og hygger mandage og
torsdage 1930 – 2200. Medlemmer kan optages det år, de fylder 10 år.
Kontingent (½ år) 300,- kr. senior, 125,- kr.
junior (u. 16 år).
Formand: Karsten Jørgensen 267D, 4495
8426.

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Personlige henvendelser:
Mandag – fredag:
Mandag tillige:

0730 – 1000
1600 – 1900

Telefoniske henvendelser:
Mandag – torsdag:
Fredag:

1230 – 1430
1200 – 1300

Man kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne.
Husk navn, adresse og telefonnummer.
FALCK-VAGTEN
Vagttelefon ved vandskade, skader efter
brand, elevatorstop, TV-udfald, manglende
vand/varme o.l. katastrofer:
Telefon 7024 4510,
abonnementsnr. 18 20 30 40
FARUM ITV
Farum ITV sender døgnet rundt på kanal
68, frekvens 847. Farum ITV er bebyggelsens interne infokanal.
Henv.: BRs Sekretariat 4495 4887.
FISKEKLUBBEN
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
FORKORTELSER
BFU
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BNU
Bolignetudvalget
BR
Blokrådet
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
BSU
Boligsocialt Udvalg
BU
Bladudvalget
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
DBU
Driftsbudgetudvalget
DSVKU Det særlige Varmeklageudvalg
EJK
Ejendomskontoret
FAU
Friarealudvalget
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
FV
Fjernvarmeværket

HCU
HUU
KAB
KAU
KTU
LLO
MP
NB
SC
SH
SL
TMU
TVU
ØU

Handicapudvalget
Hundeudvalget
Københavns Almindelige Boligselskab
Katteudvalget
Kulturudvalget
Lejernes Landsorganisation
Beboerbladet Midtpunktet
Nærbiksen
Servicecentralen
Spisehuset
Selskabslokalerne
Teknik/Miljø Udvalget
TV-udvalget
Økonomiudvalget

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642
Åbningstider:
Mandag, torsdag, fredag:

1100 – 1700

Vi køber ikke, men tage med glæde imod
næsten alt. Køb/byt ting og sager, andre
afleverer. Omsyninger og småreparationer
af tøj foretages.
Genbrugsen drives af frivillige.
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 tamkatte koster 75
kr. pr. døgn i gebyr ved udlevering af katten til ejeren.
Henvendelse: Eva Binding, tlf.:
5114 8841, Lis Caspersen, tlf.: 4495 4001
LITRA X
Nygårdterrasserne 228A
Klub for interesserede i jernbaner i
størrelse H0. Der
køres og bygges for medlemmer torsdage
kl. 1900 – 2200 samt efter aftale. Kontingent:
senior: 200,- kr. og junior: 100,- kr. pr. kvt.
Kontaktperson: Bo Damgård, 4495 0627.
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MISBRUGSAMBULATORIET
Paltholmterrasserne 13A
Telefon: 4499 6211
Åbningstider (telefonisk og personligt):
Mandag, og torsdag
0930 – 1200
samt mandag
1500 – 1730
Antabus udlev. mand. & torsd.

1500 – 1730

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495
2405
Åbningstider
Mandag – fredag
Lørdag:
Søndag:

Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fredag kl. 1000 – 1200 og få varerne bragt om
eftermiddagen. Dankort-automat. Lynlotto
og tips. Købmænd: Seref og Ergin.

Ring 112
Ring 114

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i
pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes regelmæssigt.
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes
mandag – fredag kl. 1730.
Nøgler til knallertbure i P-kældrene fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.
Det er ikke tilladt at stille u-indregistrerede
køretøjer i P-kældrene.
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr.
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.
Nøgler til elevatorer fås på Ejendomskontoret for 100,- kr.
Tilladelse til parabolopsætning fås hos
driftschefen i KAB.
RADIOFREKVENSER
Frekvens
Program
88,40
Danmarks Radio 1 (S)
88,90
Danmarks Radio 4 (S)
89,90
Danmarks Radio 3 (S)
90,60
Sveriges Radio 1 (S)
91,60
Sveriges Radio 2 (S)
92,10
Sveriges Radio 3 (S)
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Radio 100 Soft
Radio Falcon
Sky, Holland
Radio 100 FM
The Voice
RTL Radio
P2 Musik og Kultur
Klassisk Radio
DR Klassisk
MTV Lyd
DAB
DAB

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206

0900 – 1900
0900 – 1800
0900 – 1600

POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

93,10
94,40
97,10
99,40
101,10
101,90
103,60
105,40
106,50
107,10
220,35
227,36

Selskabslokalerne lejes ved henvendelse til
Ejendomskontoret. Plads til 75 personer.
Alt i service og køkkengrej. Komfur og opvaskemaskine, Mulighed for at låne musikanlæg: Garderobe, toiletter og 2 velmøblerede sale.
SENIORKLUBBEN FARUM MIDTPUNKT
For alle borgere i Furesø Kommune over
50 år. Fast mødedag tirsdag kl. 1300 i nr.
215. Ring og hør om aktiviteterne og medlemskab hos formand Bjarne Stubbegaard,
119F, telefon 4499 0603.
SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon 4495 4967, 4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag 1200 – 2300
Fredag og lørdag 1200 – 0200
Søndag
1200 – 2100
Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan
spille backgammon og billard.
Restauratør: Ole Poulsen
SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE
vedrørende børn og unge:
Direkte telefon: 7216 4396
TV-FREKVENSER
Frekvens
Program
48,25
Disney Channel
168,25
ROJ TV
175,25
ARD Tysk 1
182,25
Sverige 1 (S)

Kanal
2
S10
5
6

189,25
196,25
203,25
210,25
280,25
287,25
479,25
487,25
495,25
503,25
511,25
519,25
527,25
535,25
543,25
591,25
639,25
655,25
663,25
671,25
687,25
695,25
703,25
719,25
735,25
751,25
767,25
775,25
791,25
799,25
815,25
831,25
847,25

ZDF Tysk 2
Sverige 2 (S)
NDR
DR 1 Danmark (S)
TCM/Cartoon
Animal Planet
TV3 Danmark
TV4 Sverige (S)
Discovery
Kanal København
CNN
BBC World
Eurosport/Q-TV
EuroStar
TV2
Video
TV5 Europe
TRT International
BBC Prime
MTV Nordic
TV2 Zulu
TV3+
RTL
Sky News
Deutsche Welle
Kanal 5 Danmark
TV2 Charlie
National Geographic
DR 2 Danmark
Norsk TV2
Norge 1
3 Sat
Farum ITV

7
8
9
10
S18
S19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
36
42
44
45
46
48
49
50
52
54
56
58
59
61
62
64
66
68
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14.05.09 kl. 1800: Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til MP 417, der udkommer 28.05.09.
Overholdes afleveringsfristen ikke, kan
Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk
Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig aftale senest mandagen før afleveringsfristen få en senere frist for aflevering af
renskrevet indlæg på e-mail eller cd-rom.
Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: sekretariatet.
Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.
De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger!

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK
Officiel hjemmeside med nyt om Farum
Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboerdemokratiet, praktiske oplysninger m.v.

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.

Henv.: Blokrådets Sekretariat.

KALENDER FOR MAJ 2009
05.05.2009

Blokrådsmøde

kl. 1930

Servicecentralen

00

Servicecentralen

14.05.2009

Deadline MP 417

kl. 18

28.05.2009

MP 417 udkommer

Husstandsomdeles
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