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Farum Midtpunkts ”mest synlige” udvalg
Af Friarealudvalget
I vores præsentation af udvalg er
turen kommet til Friarealudvalget.
Det er som navnet antyder det udvalg, der arbejder med det fysiske
miljø.
Selvom Farum Midtpunkt har en
temmelig høj bebyggelsesprocent,
giver den stramme arkitektur med
stamvejene i kælder niveau, cykelog gangstier et niveau højere oppe
samt den tværgående trafik inde i
blokkene mulighed for mange uforstyrrede friarealer. De uforstyrrede
friarealer giver igen mulighed for et
rigt liv af insekter, fugle og andre
mindre dyr. Friarealudvalget ser det
som sin vigtigste opgave at fastholde
og vedligeholde friarealerne og det
rige liv af dyr og planter.
Friarealudvalget arbejder også med
de befæstede arealer så som veje og
stier, ligesom legepladser er en del
af udvalgets kommissorium. Derfor
arbejder Friarealudvalget ofte sammen med andre udvalg som f.eks.
Hundeudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Miljø og Teknik
Udvalget.
Da det daglige vedligehold af vores
friarealer er en naturlig del af udvalgets arbejde, er det nødvendigt
med et tæt arbejde med driftsfunktionen og i særdeleshed med gartnerafdelingen. Vores gartnerformand har da også i mange år været
født medlem af udvalget.
Mange af de sager som udvalget arbejder med, er økonomisk tunge sager. For ikke at være med til at skabe en ustabil huslejeudvikling, arbejder udvalget derfor som regel
med ret lange tidshorisonter, hvor vi
i samarbejde med Driftsfunktionen

forsøger at henlægge midler til de
større renoveringer.
Friarealudvalget har igennem de
sidste 15 år anlagt en lille række
bede som vi kalder småhaver. Ideen
med disse bede er at skabe forskellige oplevelser ude i bebyggelsens
kringelkroge. Man skal altså bevæge
sig lidt væk fra de normale stier for
at få disse oplevelser. De sidste tiltag på dette område er Krydderurtehaven mellem sydenderne af blok
42 og 43. Samt Georginehaven mellem sydenderne af blok 25 og 26.
Man kan finde et kort over småhaverne i sidste nummer (Nr. 417) af
Midtpunktet.
I denne sommer har udvalget haft
fokus på fuglelivet. Ved hjælp af
lommepengeprojektet har vi haft en
lille gruppe friske unge til at bygge
fuglekasser og sætte dem op ude i
terrænet. Det blev til ca. 100 fuglekasser. Projektet sluttede med at
der blev hejst 3 stæremaster oppe
på lydvolden. Samtidig er udvalget
ved at afslutte en fugletælling. Hele
sommeren har en lille gruppe med
hjælp fra Thomas Vikstrøm fra
Dansk Ornitologisk Forening talt
fugle. Vi skal nu til at bearbejde de
mange observationer. Vi forventer at
kunne beskrive resultatet af fugletællingen senere her i bladet.
Også fremtiden byder på udfordringer for Friarealudvalget. Vi skal i
gang med en renovering af den store
legeplads på Sankt Hans Torv. Renoveringen vil blive foretage i mindre etaper over de næste par år.
Herudover håber vi i udvalget at få
tid til at skrive lidt oftere om friarea3

lerne og de mange oplevelser man
kan hente derude.

valget gennem Blokrådets Sekretariat.

Friarealudvalget er et åbent udvalg.
Det vil sige at man ikke skal vælges
ind i udvalget, alle er velkommen.
Man kan komme i kontakt med ud-

Friarealudvalgets medlemmer:
Jan Erik Andersen (gartnerformand)
Liselotte 145B
Christian 149D
Hans
222F


SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2009 – 2010
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i juni var på
Budgettet for juni var på
Besparelsen var således på

844 MWh (megawatt timer)
827 MWh
17 MWh

Varmegraf for årsafslutning mangler
Bladudvalget har ikke modtaget materiale til at udarbejde den sidste graf for
varmeåret 2008-09. Vi håber at modtage materialet, så den kan bringes i
»Midtpunktet« 419.
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NYT FRA FORRETNINGSUDVALGET...
BLOKREGNSKABERNE
Blokregnskaberne for 2008/2009 skal afleveres på blokrådsmødet den 4.
august 2009.
NÆSTE BLOK TIL FORRETNINGSUDVALGET
Fra 1. september 2009 er det Blok 15’s tur til at stille med et medlem af
Forretningsudvalget. Giv meget gerne besked på blokrådsmødet den 4.
August 2009
BOLIGNETTET
Arbejderne i boligerne genoptages mandag den 3. august. I sommerferien
har der kun været udført kablingsarbejdsarbejder i kældre, målerrum og
Vestblokkenes indre gangstrøg. Der kan efter 1. august forekomme støjende arbejder helt frem til kl. 18.
Bolignettet forventes først færdigetableret ved udgangen af 2009.
HOTELVÆRELSERNE
… er for få penge igen bragt i acceptabel stand.
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… OG EJENDOMSKONTORET
ID-KORT
Forlang at se legitimation før du lukker håndværkere ind i din bolig.
KØKKENMODERNISERING
Puljen er opbrugt. Indtil videre er det kun muligt at få finansieret nye
køkkener over råderetten.
SELSKABSLOKALERNE
Der er skiftet rengøringsselskab. De startede med en meget grundig rengøring, og fremover vil reglerne blive overholdt. Der tælles service op hver
gang, og der holdes øje med om lokalerne er rengjort i henhold til reglerne.
KLAGER OVER VARME- OG VANDAFREGNINGEN
Er du uenig i opgørelsen skal du klage inden 6 uger.

Har du haft fugle på terrassen?
Af Friarealudvalget
I løbet af sommeren har en lille
gruppe mennesker gået rundt og
talt fugle her i Farum Midtpunkt.
Det foregår ved, at man på et kort
over bebyggelsen markere de steder,
hvor man hører fugle hævde territorium. Ved at bearbejde de mange
observationer, kan man så danne
sig et godt billede af, hvor mange
arte, der yngler her i bebyggelsen,
samt hvor mange der er af hver art.
Der er heldigvis mange beboere,
som har fuglekasser på terrasserne.
Nu kan vi jo i sagens natur ikke
kravle rundt på folks terrasser. Det
ville derfor hjælpe os meget, hvis
folk der har haft ynglende fugle i deres fuglekasser ville give os besked
herom. Vi vil gerne vide hvor, hvilke
fugle og om de fik unger på vinger6

ne. Man kan maile til Blokrådets
Sekretariat eller dumpe et lille brev i
sekretariatets postkasse. Mærk beskeden FAU.

Venlig hilsen
Friarealudvalget



Tanker omkring BR-FU’s forslag om forbud mod
”muskel- og kamphunde”
Skrevet af flere ansvarlige ejere af ”muskelhunde” i Farum Midtpunkt
Forslag om forbud mod ”muskel- og
kamphunde” i Farum Midtpunkt
kommer samtidig med en ophedet
debat i både medierne og Folketinget om de mange bid og overfald,
som vi har oplevet i den senere tid
på landsplan. Desværre har der også været enkelte episoder i Farum
Midtpunkt, hvilket direkte har afstedkommet det af BR-FU fremstillede forslag.
Problematikken omkring ”muskelog kamphunde” er dog mere nuanceret og kan være meget sværere at
håndtere end blot ved indførsel af
endnu et forbud.
I FM bor der mange hunde, som
man kan være tilbøjelig til at karakterisere som ”muskel- og kamphunde” – det er dog de færreste af dem,
der skaber problemer! Derfor føler vi
– beboere som ejer de velopdragne
og veltilpassede ”muskelhunde” – at
vi er nødt til at give vores synspunkter til kende, eftersom problemets
sande natur – socialt svage og unge
uerfarne ejere – er efterhånden ved
at drukne i den offentlige debat
fremført af sensationslysten presse,
som oppisker en hadsk og unuanceret stemning mod vores hunde.
Hvad er en ”muskel/kamphund”?
Der er mange meninger om, hvad en
”muskelhund” eller ”kamphund” er,
men der findes ikke en entydig officiel dansk definition.
Forskellige ”hundekyndige” – Dansk
Kennel Klub, diverse hundeadfærdsbehandlere og adfærdsbiologer
– har ud fra (mere eller mindre rele-

vante) kriterier forsøgt at lave lister
over, hvilke racer der efter deres
mening hører ind under betegnelsen
”muskel- og kamphunde” (Dansk
Kennel Klub benytter for øvrigt slet
ikke betegnelsen ”kamphund”, som
den mener er upræcis).
De fleste af disse lister er fuldstændig tilfældigt og kritikløst sammensat. Nogle af listerne indeholder racer, som intet har med ”kamp-” eller
”muskelhunde” at gøre, f.eks. den
engelske bulldog (det eneste den
kæmper med er dårligt helbred og
vejrtrækningsproblemer) og den lille
selskabshund boston terrier på
max. 8 kg. Listerne viser med al tydelighed, at man slet ikke har forstået problemets sande karakter,
der ikke er racebaseret, men derimod – som sagt – et socialt problem, der udspringer fra en kombination af ejerens sociale status og
hundens opdragelse og træning eller
mangel på samme.

Det kan i den forbindelse nævnes,
at i 1960’erne var det dobermann og
rottweiler, som i mange forskellige
lande havde været anvendt af politiet, der var synonyme med aggressi7

ve hunde – man skal bare tænke på
datidens krimifilm, hvor man ofte så
forbrydere ledsaget af ørekuperede
dobermanns, der ved mindste vink
var klar til at flå enhver. Pludselig
begyndte folk, der ville udstråle
magt og skabe frygt, at anskaffe sig
en dobermann eller rottweiler. I
midtfirserne blev to andre typer
hunde meget populære i USA og
overtog de førnævnte racers rolle –
pit bull terrier og american staffordshire terrier (der begge nedstammer fra staffordshire bullterier,
men blev avlet med forskellige formål for øje). Selvom de gennem lang
tid havde været avlet som søde og
venlige familiehunde, havde de desværre også været benyttet til ulovlige hundekampe, hvorfor deres popularitet blomstrede især i kriminelle miljøer. Desværre er det også –
men langt fra udelukkende – i den
slags miljø, at disse hunde har vundet popularitet i Danmark, efter de
kom til landet i starten af
1990’erne.
De mange myter
Blandt befolkningen florerer der adskillige myter om ”muskel-/kamphunde”. Her er blot få af dem:
Mangel på kommunikationsevner
Denne påstand er slet ikke dokumenteret af nogen undersøgelser
overhovedet – den eneste undersøgelse med billeddokumentation, foretaget af Alpha Hundeadfærdscenter, påviser det stik modsatte: ”Muskel-/kamphunderacer” har kropssprog ligesom andre hunde og udsender dæmpende signaler på lige
fod med alle andre racer.
Indfødt aggression/kampgen
Dansk Kennel Klub påstår, at hunde af ”muskel-/kamphund”-typen
har en medfødt patologisk aggressi8

on, hvor hunden har en meget lav
aggressionstærskel
og
angriber
uden først at udsende advarselssignaler (knurre, rejse børster, gå på
stive ben – se ovenfor).
Undersøgelser foretaget bl.a. i Tyskland og Sverige påviser, at der ikke
findes et ”aggressions gen” hos nogle racer, men at det enkelte hundeindivid via dårligt opdræt, opfostring, prægning, opdragelse og
håndtering kan blive en ”farlig”
hund. Der er altså ikke tale om ”farlige” racer, men om uansvarlige ejere og opdrættere. Lav aggressionstærskel kan man for eksempel finde
hos racer, som ingen vil karakterisere som ”muskel-/kamphunde” –
dette gælder især racer, der blev så
voldsomt populære, at man avlede
kritikløst på dem. Dette var tilfældet
med collien efter Lassie-filmene og
dalmatineren efter Disney filmatiseringen af ”101 dalmatinere”. Som
følge af intensiv, kritikløs avl fik
man nervøse, psykisk ustabile og
bidende hunde, som overfaldt andre
hunde og børn. Heldigvis medførte
dette, at racerne blev upopulære,
således at seriøse opdrættere og ejere kunne få stabiliseret racerne til
igen at blive de sunde og søde hunde, som havde inspireret filmmagerne.
Det er desuden naturvidenskabeligt
forkert og uholdbart at tilskrive en
race i sig selv farlighed, uden at tage
hensyn til samspillet mellem det genetisk betingede handlingsberedskab og indlæringen, som er individuel og meget forskellig. Derfor kan
man ikke sige, at der findes farlige
hunderacer – der findes farlige
hunde indenfor alle hunderacer.
En opgørelse fra 2006 viser, at
”kamp-/muskelhunde” skulle være
indblandet i mindst 100 registrerede

overfald, heraf gik det i hvert tredje
tilfælde ud over et menneske. Men
de er ikke alene om at forvolde skader. Mindst 5.000 danskere må
hvert år på skadestuen efter at være
bidt af en hund, og hver tredje bid
forårsages af "store temperamentsfulde" hunderacer som dobermann,
rottweiler og schæfer. Det vil sige, at
de resterende ca. 3.000 mennesker
bides hvert år af alle andre racer.
En helt ny undersøgelse fra England, hvor der findes mange af de
racer, der er nævnt i forslaget om
forbud, viser desuden, at gravhunde
er den race, der er involveret i flest
overfald/bid af mennesker. På 2.
pladsen kommer chihuahua, og på
3. pladsen kommer Jack Russel terrier, der lige nu er en meget populær hunderace i Danmark. Desuden
– og nok meget overraskende – påviste en undersøgelse gennemført sidste år af Dyrenes Beskyttelse og Københavns Universitet, at den hunderace, der oftest bliver aflivet på
grund af aggressiv adfærd, er en
sankt bernhardshund…
"Låser" kæber
Endnu en usand myte, der florerer
om ”muskel-/kamphunde” (og i
særlig grad om den udskældte pit
bull terrier) er, at deres kæber kan
"låse". Myten fremføres oven i købet
af trænere i hundeklubber og såkaldte ”eksperter”. For 50 år siden
kunne man læse den samme historie om boxeren. To amerikanske forskere, Bridges og Brisbin, har udført
anatomiske studier af pit bull terrieres skeletstruktur i kæben, som viser, at der ikke er noget i kæbestrukturen, som er anderledes end
hos enhver anden hund, hvad angår
at "låse". At bide og holde fast skyldes ene og alene kæbemuskulaturen. Alle hunde kan ”låse" deres
kæber – det er simpelthen et

spørgsmål om sammentrækning af
muskler, som fuldstændig er under
hundens kontrol og vilje.

Kan alle skæres over én kam?
Som nævnt i starten af artiklen er vi
flere i FM, der ser os som tilhørende
en helt anden gruppe af ”muskelhundeejere”, som uretfærdigt bliver
slået i hartkorn med andre, useriøse
ejere. Vi opdrager vores hunde med
kærlighed og positiv forstærkning,
træner og socialiserer dem med andre hunde, fører dem i snor på bebyggelsens område og samler deres
efterladenskaber op. Nogle af os har
fået deres hunde fra seriøse og gode
kenneler, andre har givet hjem til
individer, der ikke havde et nemt
start på livet, har måske været
igennem flere hjem, uansvarlige ejere eller et dyreinternat – og netop
kunne risikere at ende i politiets
kedelige statistikker, hvis ikke de fik
en kærlig opdragelse. Disse hunde –
på trods af, at de er velopdragne og
rare familiehunde, på lige pote med
9

andre racer – stemples på grund af
deres udseende og den megen hetz i
medierne som værende potentielt
farlige – og deres ejere som personer
tilhørende en gruppe af socialt belastede/kriminelle, selvom vi er almindelige borgere, med børn, arbejde og sunde interesser.
Vi oplever, at vores omgivelser ikke
ser på ejerens eller hundens opførsel – hundens udseende er nok til at
fremprovokere ubehagelig ”racisme”
fra beboere uden tilstrækkelig kynologisk viden til at vurdere, hvorvidt
en hund udgør en trussel. Den
igangværende debat og meget unuancerede pressedækning øger desuden denne ”racisme” løbende, og
hverken BT eller Ekstra Bladet skriver om, at mange af den type hunde
udstilles på Dansk Kennel Klubs
udstillinger, bliver lydigheds- eller
agility champions eller uddannes
som redningshunde. Det er udelukkende uheldige episoder der omtales, fordi historier om almindelige,
velfungerende
”familiemuskelhunde” ikke skaber overskrifter eller sælger aviser…
Stillingtagen til BR-FU’s forslag
Gennemførelse af BR-FU’s forslag
kan efter vores opfattelse have det
uretfærdige resultat, at de ansvarlige ejere, som tør stå vores ansvar
ved, skal betale prisen for, at nogle
enkelte individer, der hverken formår at håndtere deres hunde eller
aner noget som helst om det ansvar,
der følger med at have en hund (og
især en hund med så stærk en psyke og stor fysisk styrke som en
”muskelhund”), skaber problemer i
bebyggelsen.
Eftersom problemet ikke findes hos
hunden, men i den anden ende af
linen, er det vel indlysende, at det
ikke er hundene, man skal straffe,
10

men de ejere, der med deres uansvarlige håndtering af deres hunde
skaber farlige situationer for andre
beboere.
Med alle ovenstående betragtninger
for øje mener vi ikke, at det nytter
noget at forbyde tilflytning af flere
muskelhunde og pålægge de allerede boende mundkurv (dog er vi tilhængere af linepåbud for alle hundene) af følgende årsager:
Forbud mod bestemte racer
Den altovervejende del af problemhundene er trods alt blandingshunde, og derfor er det ikke en gangbar
løsning at forbyde enkelte racer.
Dette vil ikke virke effektivt, da ejeren altid kan påstå, at hans hund er
f.eks. en blanding af en bokser og
en labrador…
Til gengæld vil man med disse påbud ramme lovlydige mennesker,
der i forvejen overholder husordenen, har deres hund i snor på offentlige steder og har lagt kræfter i
at opdrage en velfungerende hund.
”Problemhundenes” ejere, som i forvejen er uden for pædagogisk rækkevidde, vil fortsat blive boende med
deres utilpassede hunde og stadigvæk blæse på regler og påbud. De
vil føle sig lovløse, så længe man af
frygt for repressalier undlader at
anmelde dem til politiet for så grove
forhold som at påføre andre fysiske
skader. For hvis man er bange for at
gøre det, så vil man i hvert fald med
sikkerhed ikke anmelde dem til boligforeningen for noget så ”banalt”
som overtrædelse af husordenen og
risikere at blive udsat for deres vrede… Og nytilflyttere? Hvis de er af
samme støbning, vil de enten være
helt ligeglade med forbuddet, eller
også vil de blot anskaffe sig en anden hund af den type, som tidligere
havde ry for at være ”farlig”, f.eks.

en dobermann eller en rottweiler, og
opdrage den med slag og spark, så
den bliver lige så aggressiv som de
nuværende "problemhunde”.
Selv den danske dyrlægeforening er
enig i, at problemet med de farlige
hunde ikke løses ved at forbyde bestemte hunderacer. Dyrlæger oplever, at det tit er de samme ejere, der
hver gang har gode hunde, og desværre også ofte de samme, der får
problemhunde. Man skal derfor se
på hundens gerninger, ikke på dens
race ("punish the deed, not the
breed").
Derfor: Vi er overbevidste om, at forbud mod ”muskel-/kamphunde”
ikke løser de nuværende problemer –
man skal i stedet for tage hånden om
disse problemer og få dem løst ad
rettens vej.
Mundkurvspåbud
Mundkurvspåbud medfører en væsentlig livskvalitetsforringelse for en
hund, hvilket ikke er rimeligt over
for en velfungerende hund. Det er
dyrevelfærdsmæssigt stærkt betænkeligt. Hunde bruger mund, tunge
og læber til at sende dæmpende
signaler, til at socialisere med andre
hunde. En hund med en mundkurv
på kan ikke underkaste sig aktivt,
blotte tænder som advarsel om en
mulig trussel om afstand, eller bare
slikke sig om munden, smage på
græs osv., for slet ikke at snakke
om, at den ikke vil kunne forsvare
sig, hvis den skulle blive angrebet af
en anden hund... Alle hundeejere
ved, hvor vigtigt det er for en hunds
sociale udvikling og dens livskvalitet
generelt at kunne bruge sin snude
frit. Hvis en velfungerende hund fratages disse muligheder for kommunikation ved påtvingelse af mundkurv, kan den udvikle utryghed og
aggression. Desuden vil et mund-

kurvspåbud til specifikke racer blot
forstærke omgivelsernes opfattelse
af, at denne type hund er farlig –
selvom det kan være tale om en velfungerende familiehund, der blot
tilhører den ”forkerte” race. Det
gælder vel stadig i det demokratiske
Danmark, at man er uskyldig indtil
det modsatte er bevist, og at man
ikke kan dømmes på indicier alene…?
Den eksisterende lov om hunde giver allerede mulighed for at pålægge
mundkurvspåbud i forhold til en
hund, der har vist aggressiv adfærd,
og denne mulighed skal man selvfølgelig gøre brug af, når dette er
nødvendigt.
Derfor: Vi er stærkt imod indføring af
race- eller gruppespecifik mundkurvstvang, da dette primært vil
ramme de i forvejen velfungerende
hunde og medføre en kraftig forringelse af deres livskvalitet.
Linepåbud
Det er ekstremt vigtigt at påpege, at
selvfølgelig skal hundene føres i
line – dette påbud er jo allerede
indarbejdet i den eksisterende husorden og gælder jo ikke kun for
hundenes, men også for menneskers skyld. Ikke alle mennesker er
glade for hunde, nogle er sågar direkte angste for dem – og det er ligegyldigt om hunden er lille eller
stor – det skal vi hundeejere have
for øje! Desuden kan man under ingen omstændigheder forvente, at
hunde ikke ind i mellem påvirkes så
meget af deres instinkter, at de ikke
vil løbe efter en bold, cyklist, fugl
eller et andet dyr – eller løbe hen for
at hilse på enten en anden hund
eller et fremmed menneske.
Vi skal understrege, at vi alle er
utrolige glade for at bruge FM’s fri11

arealer – Birkhøjmarken, hvor alle
hunde kan færdes uden snor, møde
andre hunde og lege sammen. Det
giver en fantastisk mulighed for at
socialisere hundene med andre artsfæller af diverse racer og størrelser.
Denne mulighed ville vi meget nødigt fratages ved at skulle have vores ”muskelhunde” i snor på friarealerne… Derfor synes vi, at hvis linepåbuddet
også
skal
omfatte
Birkhøjmarken, så bør det gælde for
alle hunde, da vores ”muskelhunde”
til stadighed vil bære skylden for
eventuelle problemer, hvis en løs
hund skulle vælge at udse sig vores
hunde i line som sit "nemme offer".
Derfor: Vi er tilhængere af hunde i
line i alle offentlige rum, men hvis
dette også skal gælde friarealer, skal
det samtidigt gælde ALLE hundene.
Hvad kan der gøres i stedet for?
Det er vel ikke nogen hemmelighed,
at det er svært at håndhæve de allerede eksisterende regler i bebyggelsen. Medmindre beboere anmelder
hinanden for overtrædelse af husordenen, har boligselskabet ingen andre muligheder for at sikre, at alle
overholder husordenens forskrifter.
Derfor synes vi, at man i stedet for
at indføre nye forbud og påbud først
og fremmest bør finde en løsning på,
hvordan man håndhæver de allerede i beboelsen eksisterende regler
(f.eks. linepåbud, som langt fra alle
overholder), og hvordan vi kan sikre,
at beboere trygt kan gøre brug af
den gældende lovgivning og anmelde
hundeoverfald, når de samtidig er
angste for de konsekvenser, der kan
komme fra hundenes ejere.
Vi har i dag en af verdens bedste
lovgivninger omkring ”farlige hunde”. Ifølge hundelovens § 6 kan politiet kræve en hund aflivet, hvis
12

hunden har forvoldt skade på et
menneske eller anden væsentlig
skade. Desuden kan en hund aflives, hvis den virker truende og skaber frygt – dette skal dog ske på
baggrund af en sagkyndig undersøgelse. Der findes også mulighed for
at give ejeren pålæg om, at hunden
skal føres i snor og være forsynet
med mundkurv, hvis hunden har
for vane at forfølge mennesker eller
dyr offentlige steder – og en hvilken
som helst hund, der har bidt, kan
pålægges et mundkurvspåbud. Loven giver også mulighed for at fradømme en person retten til at eje
hund, hvis vedkommende har anvendt en hund til angreb på eller
som trussel mod mennesker eller
dyr, eller hvis vedkommende arrangerer eller lader sin hund deltage i
hundekampe.
Vi synes derfor, at man i FM bør tage følgende forholdsregler:
 Først og fremmest skal man sørge for, at den person, der ejer en
hund, som har overfaldet/bidt en
anden hund eller en person, anmeldes til politiet og tager konsekvensen af sin hunds handlinger.
Hvis de forulempede er bange for
at stå frem med navn og adresse i
anmeldelsen, må der findes en
løsning på, hvordan man fra bebyggelsens side kan være behjælpelig med at tage imod anmeldelserne og videreformidle
dem til politiet.
 Desuden bør vi alle holde øje
med, at de hunde, der bor i FM,
ikke udsættes for mishandling,
der udøves bevidst med henblik
på at gøre hunden aggressiv. Undersøgelser fra USA viser, at
”problemhunde” i mange tilfælde
har levet under forhold, der tangerer dyremishandling. De har
ikke fået en tryg og velsocialiseret

opdragelse og holdes mange gange enten bundet eller låst inde i
kælderrum, bliver slået og sultet
– for dermed at gøre dem mere
”skarpe” og aggressive. Deres ejere er ofte ganske unge mennesker, som via deres hunde vil give
et truende og farligt indtryk på de
mennesker, som de møder. Nogle
mennesker vil simpelthen gerne
fremstå som farlige, især i et
samfund som vores, hvor farlighed belønnes med livslang offentlig forsørgelse, og en aggressiv
hund er for dem lige så god som
to års intens træning i et styrkecenter. Mon ikke vi i FM har hørt
om hunde, der bliver holdt i pulterrummet, og set dem blive slået
offentligt? Hvis man opdager
mishandling af hunde, bør man
derfor omgående melde det til en
dyreværnsorganisation (Dyrenes
Beskyttelse, Dyreværnet, WSPA)
eller politiet.
 Endvidere foreslår vi, at Blokrådet i tvivlstilfælde kan udbede sig
adfærdstests på de enkelte hunde (på ejerens regning). I tilfælde,
at testen påviser hundens aggressivitet, kan Blokrådet anmode politiet om udstedelse af et
påbud om mundkurv.
 Man kunne forestille sig, at det
ville være hensigtsmæssigt at oprette en speciel gruppe af frivillige
(et særligt udvalg), der vil fungere
som FM’s lokale ”dyrepoliti”.
Denne gruppe kunne være beboernes ”klagenævn” i sager om
hundebid,
dyremishandling,
manglende overholdelse af linepåbud osv. – dvs. alt det ovennævnte og meget mere, i de tilfælde, hvor beboerne ikke tør eller kan overskue selv at tage
hånden om problemet.

Til allersidst vil vi appellere til øvrige
ejere af de udskældte racer om at
være ansvarlige og altid føre deres
hunde i line, så de kan holde deres
egne rygge fri for pressens årvågne
øje, og så de ikke skal bære det
tunge byrde at være indblandet i en
grim affære.
Og til de øvrige beboere i Farum
Midtpunkt vil vi gerne sige: Selvfølgelig er ”vores” hunde ikke perfekte
– de kan ligesom andre hunde have
en dårlig dag fordi de er syge, har
ondt, er i løbetid… Der er tæver,
som ikke kan sammen med andre
tæver, og hanhunde, som ikke kan
sammen med andre hanhunde –
men dette er jo ikke et fænomen,
der er specifikt knyttet til ”muskel/kamphunde” – sådan er hunde i al
almindelighed!
Derfor vil vi bede jer om ikke at
dømme os og vores hunde på forhånd – I kan blive positivt overraskede når I opdager, at de ikke alle
er frådende bæster – de er derimod
meget kærlige og hengivne hunde,
der elsker menneskelig kontakt og
kan lege med andre hunde af forskellige størrelser, hvis de bare får
lov.
Grazyna og Daniel 426E, Linette
446A, Lajla og Lesley 456D, Kristina
og Bjarne 113F
Kildeangivelse
 Erik Westengaard, ”Muskelhunde –
hvad er det?”, Ejsensøs Forlag, 2009
 Dansk Terrier Klub, Bull Image Gruppen, ”Løsningsforslag vedr. ”farlige”
hunde”, 29.04.2009
 Dansk Terrier Klub, Bull Image Gruppen, ”Bilag til forslag til folketingsbeslutninger nr. B111, B177 og B184”,
27.05.2009
 Alpha Hundeadfærdscenter, ”Foretræde
for retsudvalget d. 26. februar 2009
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NY KOMMUNEPLAN PÅ VEJ
Af Blokrådets Forretningsudvalg

Furesø Byråd vedtog den 24. juni
’forslag til Kommuneplan 2009 for
Furesø Kommune’. Planforslaget
med bilag om miljøvurdering sendes
derfor i offentlig høring fra den 7.
juli til den 15. september.

Særlige retsvirkninger: Efter planlovens § 12 stk. 2 og 3 kan byrådet i
visse tilfælde nedlægge forbud mod
udstykning, bebyggelse og ændret
anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.

Planforslaget fortæller, hvordan
byrådet ønsker, at kommunen skal
udvikle sig, og fastlægger, hvordan
de forskellige områder i byerne og
landområderne må bruges og bebygges fremover.

Bemærkninger eller indsigelser til
Forslaget til Kommuneplan og miljøvurderingen skal være Furesø
Kommune i hænde senest den 15.
september: send til
By, Erhverv og Natur
Stiager 2
3500 Værløse
eller via mail planogbyg@furesoe.dk.

Planforslaget er miljøvurderet i
henhold til ’Lov om miljøvurdering
af planer og programmer’. Hvis du
vil klage over afgørelsen om miljøvurderingen mht. retlige spørgsmål,
skal du sende klagen senest den 5.
august til
Naturklagenævnet
Frederiksborgvej 15, 4
1360 København K
eller via mail nkn@nkn.dk.
Læs mere om gebyrer på
www.nkn.dk/emner/klagegebyr.
Afgørelsen kan også indbringes for
domstolene. Dette skal ske senest
seks måneder efter, at afgørelsen er
blevet meddelt.
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Find planforslaget hos Borgerservice
i Farum og Værløse, på Furesø
kommunes biblioteker eller på
furesoe.dk > Byudvikling. Henvendelse om selve Kommuneplanen kan
rettes til Byudviklings- og Erhvervsafdelingen på tlf. 7235 5452.
BR-FU anbefaler at der på BR-mødet
den 4. august nedsættes et hurtigt
arbejdende udvalg, jf. tidligere praksis
omkring
eventuelle
FMindsigelser til Planforslag i offentlig
høring.


BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 418.a: Valg til økonomiudvalget
Der er fire kandidater til de tre ledige pladser i Økonomiudvalget. Kandidaterne er oplistet i alfabetisk
rækkefølge.
1. Jakob Nielsen, 161B
Hermed genopstiller undertegnede
til Blokrådets Økonomiudvalg. For
tiden sidder jeg i Blokrådets Forretningsudvalg. Siden jeg sidst trådte
ud af forretningsudvalget for en del
år siden, har jeg været valgt til Økonomiudvalget, hvor jeg med min
baggrund i den grafiske branche har
god indsigt i udgifterne ved et kontor med mindre kontormaskiner,
kopimaskiner o. l. Samarbejdet i
udvalget er glimrende, og jeg er glad
for på denne måde at bidrage til vores beboerdemokrati
Med venlig hilsen
Jakob Nielsen, 161B
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Jakob/161B, til
Økonomiudvalget
2. John Ehrbahn, 406F
Jeg ønsker at genopstille til valg i
Økonomiudvalget.
Jeg har været medlem af Blokrådets
Økonomiudvalg i en hel del år, og
ønsker herved at genopstille og forsætte mit arbejde i økonomiudvalget.
Jeg har et godt kendskab til Blokrådets forretningsgange og struktur,
samt til de forskellige udvalg og det
arbejde, der er under Blokrådet.

BR-MØDE 418

Endvidere har jeg, ved mit arbejde i
Furesø Boligselskab og Blokrådet
samt i Økonomiudvalget, fået den
nødvendige indsigt i Blokrådets
regnskaber og budgetter herunder
dispositionskonto, samt til det arbejde, der er forbundet med at udarbejde budgetter og regnskaber for
Blokrådet, og jeg har lyst til at forsætte.
Da jeg tillige synes, at vi har et godt
samarbejde i udvalget, samt med de
ansatte i Blokrådet, ønsker jeg at
genopstille til Økonomiudvalget.
Med venlig hilsen
John Ehrbahn 406F
Afstemningstema:
Blokrådet vælger John/406F,
økonomiudvalget.

til

3. Sabine Dedlow, 74E
Jeg genopstiller hermed som kandidat til valg til Blokrådets Økonomiudvalg, da jeg fortsat har lyst til at
yde noget for beboerdemokratiet.
Jeg er beboervalgt medlem af Furesø Boligselskab, og er lige trådt ud
af Blokrådets Forretningsudvalg.
Arbejdet i Blokrådets Økonomiudvalg handler jo både om Blokrådets
eget personale og den økonomiske
drift af Blokrådets Sekretariat, vores
blad, vores hjemmeside, udvalgene,
årets arrangementer, ja alt hvad der
vedrører selve Blokrådets økonomi.
Derimod handler arbejdet i Økonomiudvalget jo ikke om ejendommens
drift.
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Det er alt sammen ting, jeg som tidligere medlem af forretningsudvalget
har gode forudsætninger for at arbejde med, og jeg har da også siddet
i Økonomiudvalget allerede et par år
nu. Der er foregået i et godt samarbejde med udvalgets to øvrige medlemmer og i bedste forståelse med
Blokrådets personale.

BR-sag 418.b: Brevkasseanlæg
Forslagsstiller:
Anne Marie, Boligudvalget

Mange venlige hilsener
Sabine 74E

I ”loven om postbefordring” er der
en række krav til opsætning af de
samlede brevkasseanlæg og de enkelte brevkasser heri. Det vil være
for detaljeret at komme ind på alle
kravene her, men to af dem er vigtige for Farum Midtpunkt. Alle brevkasser i en opgang skal placeres
samlet i stueplanet i gangstrøgene
med bestandig navn og adresse. Der
må kun bruges bestemte typer af
brevkasser, men Farum Midtpunkt
har opnået dispensation fra vores
lokale postmester til også at kunne
bruge de eksisterende brevkasser,
hvis de flyttes.

Afstemningstema:
Blokrådet vælger Sabine/74E, til
økonomiudvalget.
4. Verner Gravesen, 433A
Jeg ønsker at opstille som kandidat
til Blokrådets Økonomiudvalg.
Min baggrund er en bank- og revisionsuddannelse. Med den og en del
erfaring indenfor det private erhvervsliv mener jeg, at have den
nødvendige indsigt til at varetage
opgaver i udvalget.
Specielt mener jeg, at de konsekvenser af huslejestigninger, som vi
har set, skal kommunikeres ud,
så lejerne i Farum Midtpunkt kan
se, hvordan disse griber ind i deres
daglige økonomi. Både på kort men
også på lang sigt.
Jeg er pt. medlem af blokrådets forretningsudvalg.
Med venlig hilsen
Verner 433A
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Verner/433A, til
økonomiudvalget
16

I 2004 vedtog folketinget ”loven om
postbefordring” som betyder at der i
alle etage ejendomme skal opstilles
samlede brevkasseanlæg inden udgangen af 2009.

Personer som er handikappede, bevægelseshæmmede eller pensionister over 65 år, kan individuelt søge
dispensation fra ”loven om postbefordring” hos den lokale postmester
eller via de sociale myndigheder.
Placering af brevkasserne i vestblokkene er ved spindeltrappen. I
terrassehusene vil brevkasseanlæggene blive placeret under opgangens
nummer ved siden af trappen til 1
sal.

BLOKRÅDSSAGER
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Prøveopsætningen af de nye postkasser
kan ses i Blok 11, ved nr. 31

I Vestblokkene kan de nye postkasser
ses i Blok C, ved nr. 11.

De eksisterende postkasser kan ses i
Blok 11, ved nr. 26.

De nye postkasser af mærket Juliana PC2 i terrassehusene og Juliana
SC200 i Vestblokkene kan fås i fire
farver; sort, hvid, alugrå og mørkegrå. Modellerne og farverne kan ses
i Servicecentralen frem til blokrådsmødet 4. august.
Hvis der vælges en løsning med nye
postkasser kan den enkelte blok
vælge hvilken farve de nye postkasser skal have. Valget skal sendes til
blokrådssekretæren senest 1. september. De blokke, som ikke giver
anden besked vil få hvide postkasser.

Bladkompagniet vil fortsat kunne
levere morgenaviser ved døren, hvis
den enkelte abonnerende henvender
sig til avisen.
Reklamer kan ikke leveres ved døren.
Det er vigtigt at Blokrådet ved mødet 4. august tager en beslutning
om hvordan de samlede brevkasseanlæg skal se ud i fremtiden. Ellers
kan Ejendomskontoret ikke garanterer at arbejdet kan nås inden udgangen af 2009. Hvis vi ikke har de
samlede brevkasseanlæg på plads
pr. 1. januar 2010, kan postvirksomheden undlade omdeling af forsendelser (bekendtgørelse 1313 paragraf 14).
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Der er afsat 75.000 kr. for 2009/10
i budgettet og der er givet tilsagn om
vi kan få tilskud på 2/3 af beløbet
over egen trækningsret i landsbyggefonden. Sagen giver derfor ikke
anledning til yderligere huslejestigning end allerede indeholdt i budgettet.
BOU har arbejdet med 4 løsningsmodeller, som kort beskrives i det
følgende.
Løsningsmodel 1:
Nye postkasser og nedtagning af
de eksisterende
Pris: 1.801.250 kr. heraf trækkes
1.200.833 kr. over egen trækningsret.
Huslejekonsekvenser:
3,53 kr. pr. måned for en stor lejlighed og 1,95 kr. pr. måned for en lille
lejlighed, i 10 år.
Løsningsmodel 2:
Genbrug af de eksisterende postkasser I
Pris: 3.137.250 kr. heraf trækkes
1.497.00 kr. over egen trækningsret.
Huslejekonsekvenser:
9,64 kr. pr. måned for en stor lejlighed og 5,34 kr. pr. måned for en lille
lejlighed, i 10 år.
Løsningsmodel 3:
Genbrug af de eksisterende postkasser II
Pris: 706.999 kr. heraf trækkes
471.333 kr. over egen trækningsret.
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Huslejekonsekvenser:
1,38 kr. pr. måned for en stor lejlighed og 0,77 kr. pr. måned for en lille
lejlighed, i 10 år.
Løsningsmodel 4:
Lade de eksisterende postkasser
blive hængende og nye postkasser
opsættes
Pris: 1.139.499 kr. heraf trækkes
759.655 kr. over egen trækningsret.
Huslejekonsekvenser:
2,23 kr. pr. måned for en stor lejlighed og 1,24 kr. pr. måned for en lille
lejlighed, i 10 år.
Valg imellem de fire løsningsmodeller 1 – 4 for at Farum Midtpunkt
kan opfylde kravene i den nye postlov.
Afstemningstema:
Der stemmes om alle fire løsningmodeller, således at den løsningsmodel der får flest stemmer vælges.
Ved stemmelighed er der omvalg
mellem de løsninger der fik flest
stemmer. Det er tilladt at stemme
på flere løsningsmodeller
BR-sag 418.c: IT for @lle
Forslagsstiller: Blokrådets Forretningsudvalg
På BR-møde 415 orienterede BR-FU
– under pkt. meddelelser – om undervisningsprojektet It for @lle, med
henblik på, at få en holdningstilkendegivelse
fra
BR-repræsentanterne omkring FM’s eventuelle
deltagelse, i projektet. Hvis stemningen blandt forsamlingen var for
deltagelse ville BR-FU efterfølgende

BLOKRÅDSSAGER
rejse en BR-sag. Et flertal stemte for
en BR-sag om FM’s projektdeltagelse.
Projektets baggrund
”Ifølge en undersøgelse foretaget af
Teknologisk Institut i 2007 har ikke
mindre end 38 % af den danske befolkning begrænsede it-færdigheder.
En skævhed, der kan blive en forhindring for at indgå på lige vilkår
med andre i det danske samfund –
bl.a. på arbejdsmarkedet. Med det
for øje har KAB indgået et samarbejde med Ungdommens Røde Kors
og Foreningen Nydansker med henblik på at udrede it-adgangen både
hvad angår teknologi og kompetence.”
Projektets metode og formål
”Metoden er at etablere fire caféer i
det samme antal boligområder i Københavnsområdet og seks mere i de
følgende to år. På caféerne stilles
både computere og software til rådighed, ligesom der bliver undervist
i it på flere niveauer. Læring kan
give styrke, selvtillid og kendskab
for de involverede brugere, og målet
er, at de dermed bedre kan agere i
vores relativt komplekse samfund.
Underviserne
skal
rekrutteres
blandt frivillige, der modtager en
særlig undervisning i at undervise
andre. De stærkeste brugere tilbydes endvidere et særligt talentprogram.”
Projektets økonomi
Microsoft der står bag initiativet har
doneret 550.000 kr. til projektet.
Beløbet dækker udgifterne til projektet herunder til uddannelse af de
frivillige. Derudover leverer Micro-
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soft den nødvendige software og
hardware.
Foreningen Nydansker idéudvikler
og varetager projektlederfunktionen.
Ungdommens Røde Kors rekrutterer
og organiserer de frivillige.
”KAB formidler kontakten til de relevante boligområder, der stiller lokaler til rådighed og bistår med det
praktiske i hverdagen.”
(Cit. side 5, fra KAB nyt: Nyhedsbrev/Nummer 2/februar 2009).
FM er blandt de først udpegede KAB
afd. der har fået tilbudt deltagelse i
projektet mod selv at stille lokale +
internetopkobling til rådighed.
Etablering af it-cafe
Farum Midtpunkt råder ikke over
lokaler, der umiddelbart vil kunne
anvendes til it-café. Men BR-FU kan
anbefale at mødelokalet foran
blokrådssekretariatet ombygges til
formålet. Da der ikke er budgetteret
med ombygningen vil den medføre
en øjeblikkelig huslejekonsekvens.
Omkostningerne til tømrer/maler/
el-arbejder beløber sig til ca.
153.000 kr. Internetopkoblingen er
en del af bolignettet og derfor udgiftsneutral. Der er ikke budgetteret
med indkøb af borde og stole.
It-caféen – der i princippet er et tilbud til alle beboere i FM – vil hvis
den vedtages af blokrådet, tidligst
kunne etableres omkring årsskiftet
2009/2010, da netforbindelsen er
knyttet til Bolignettet.

19

BLOKRÅDSSAGER
Huslejekonsekvenser:
Udgiften til ombygningen af BRmøderummet andrager ca. 153.000
kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 3,00 kr. og 1,66 kr. for henholdsvis stor og lille bolig pr. måned i
3 år.
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driftsvedligeholdelsesopgaver skulle
udføres.

Afstemningstema:
Blokrådet meddeler KAB, at Farum
Midtpunkt gerne vil deltage i projektet It for @lle på de i BR-sagen
nævnte præmisser.
BR-sag 418.d: Fortsættelse af
lommepengeprojektet
Forslagsstiller: Boligsocialt Udvalg
I foråret/sommeren 2009 har Ejk,
FAU, de bløde gårdmænd og
Blokrådssekretariatet gennemført et
lommepengeprojekt målrettet 6-7
13-15-årige, der hænger ud i området.
Projektets formål var at få de unge
inkluderet i bebyggelsens arbejdsog beboerdemokratiske fællesskab.
Drengenes ugentlige ”arbejdstid”
blev aftalt til 2 timer, 2 dage ugentligt – fra kl. 14-16.
Foruden drengene har 4 - 5 mandlige FM gårdmænd deltaget. Heraf er
en ansat som ”blød gårdmand” og
en anden teamleder. Fra beboerdemokratiet har FAU medvirket. Udvalget har blandt andet introduceret
drengene for de fuglearter, der er i
bebyggelsen.
Inden projektet startede blev aftalt
at kun mini-arbejdsopgaver, der lå
udenfor ejendommens ordinære
20

I projektperiode: medio april – primo
juli 2009 er følgende arbejdsopgaver
blevet udført:
 Samling og opsætning af stærekasser i FM.
 Anlæg af krydderurtebed til beboerne.
 Revet græs på en mark med henblik på at få forøget sommerfuglebestanden.
 Nedtagning af stativholdere fra
affaldsposer ved reposer.
 Plus mindre repr. opgaver.
Lommepengeprojektets fortsættelse
som BSU hermed ansøger blokrådet
om 50.000 kr. til, er et ”lavpraktisk”
projekt.
Da projektet startede i foråret 2009,
var det med BSU’s midler og ved
hjælp af interesse blandt de involverede i, at lære de unge at kende,
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snakke med dem, og finde ud af
hvad der rørte sig blandt dem.
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På baggrund af ovenstående redegørelse anmoder BSU blokrådet om
frigivelse af 50.000 kr.- af udvalgets
midler - til fortsættelse af lommepengeprojektet i 2009/2010.
Med venlig hilsen
BSU – Kontaktperson:
Susanne K. Jensen/ 269B

At projektet fra begyndelsen tog udgangspunkt i et beboerdemokratisk
nedsat udvalgs arbejdsområde, har
knyttet bånd mellem de unge og de
voksne på en meget jordnær måde.
Interessen for at komme med i
lommepengeprojektet har været stor
og er fortsat stor. De unge spørger
til det og håber, at vi igen kan starte
op efter sommerferien. De unge opleves ikke modvillige til at arbejde.
3 af drengene var lønnede medarbejdere ved Sankt Hans festen med
henblik på at hjælpe de frivillige
med opsætning af borde, stole, affaldshåndtering, bål opsyn mv. De
var til stor hjælp, så hurtigt hvor de
kunne hjælpe, hvis de var i tvivl tilbød de at give en hånd med.
De unges fremmøde har været forbløffende stort og nærmer sig de
100%.
En af drengene har efterfølgende fået sig et sommerferiefritidsjob i ”jem
og fix”/Ballerup.

Huslejekonsekvenser:
Ingen. Beløbet, der svarer til en udgift 2,94 kr. pr. måned for en stor lejlighed og 1,63 kr. pr. måned for en
lille lejlighed, er afsat i budget
2009/2010
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager at frigive 50.000
kr., fra Boligsocialt Udvalg, til fortsættelse af lommepengeprojektet.
BR-sag 418.e: Pilotprojekt om
bedst mulig belysning
Forslagsstiller: Teknik/Miljø Udvalget – Belysningsgruppen
Det er gjort gældende, at oplysning
af stier og gangarealer kunne være
bedre. Foranlediget af dette blev der
på foranledning af TMU / Belysningsgruppe ved BRM 4/6-09 debatteret forslag om gennemførelse af
forsøg foran blok B. Den vejledende
afstemning viste 15 ja, 5 nej, 5 tog
ikke stilling. På denne baggrund
rejses nærværende BR-sag.
Projektet gennemføres på Vestblokgangstrøget foran Blok B der opdeles i to prøvestrækninger; henholdsvis nord og syd for stien mellem
Paltholm og Bybæk. Lyskilder placeret på bygning og indhak ved strap21
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per samt lyskilder indbygget i betonvægge mod boldbane og mod vaskeriet indgår i forsøget. Halvdelen
af prøvestrækningen belyses med
lyskilder mest muligt som den oprindelige belysning. Den anden
halvdel belyses med lavenergilyskilder der matcher den oprindelige belysning mest muligt. Ejendomskontoret assisterer arbejdsmæssigt.
Beslutningsgrundlag:
Beskrivelse
Indkøb af 100 w pærer,
36 stk.
Ombygning af brystværnsarmaturer, 18 stk.
Indkøb af 23 W lavenergipærer, 65 stk.
Nye rustskærme, 32 stk.
Maling/sandblæsning af
nye skærme, 32 stk
Materialer og arbejde, ca.
Honorar for styring af opgaven
Uforudsete udgifter, ca
12%
Pilotprojekt i alt, ca.

Huslejekonsekvenser:
7,05 kr. og 3,90 kr. for henholdsvis
stor og lille bolig pr. måned i 1 år.
Afstemningstema:
Blokrådet beslutter gennemførelse
af pilotprojekt med 2 typer belysning foran blok B som beskrevet.

Kr
1.890
5.580
5.200
47.200
29.800
90.000
17.000
13.000
120.000

Erfaringer fra forsøget vil danne
grundlag for det videre arbejde med
belysning i bebyggelsen.
Da materialer og maling/ sandblæsning ikke går tabt ved projektets
gennemførelse, er de reelle omkostning betydeligt mindre end det beskrevne.
Med venlig hilsen
TMU/lysgruppen
Kontaktperson Mogens/279E
4499 9222, Mogens@Dalboe.dk
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BR-MØDE 418

VARMEØKONOMI
Status pr. 30. juni 2009:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Underskud

kr.
kr.
kr.

606.665,541.637,65.028,-

Prognose regnskab 09/10:
Blokrådet har tidligere med BR-sag
414.b besluttet, at acontobeløbene
skal fastsættes individuelt for hver
lejer.
I praksis sker det først efter kendskab
til varmeregnskabet for året 2008/09
i september måned, og dermed med
første betaling af ny størrelse acontobeløb i oktober måned.
Formålet er at skabe bedre bal-lance
mellem den enkelte lejers varmeforbrug og acontobetalinger.
Derfor udarbejdes der ingen prognose.
Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 417 4. juni 2009

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra maj 2009
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
d. Beboere
5. Blokrådssager:
a. Forbud mod muskel- og kamphunde
b. Indkøb af nyt inventar til Beboerhotellet
6. Eventuelt

(Gerd)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. m/bemærkn.)

(afstemning:)
(udsat 15 af 26)
(25/0/1)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Gerd
Ellinor
Annelise
Ole
B
Per
14
Don
15
Erik (?)
16
Leni
Trine
21
Niels
22
Arne
Christia
25
Christian

Adr.
206G
227C
214F
214F
15H
64E

Telefon
44954775
44954654
44955211
44955211
4499157
50907094
51148841

85E
82F
112E
127F 29727823
115F 51849006
149D

Blok
26
31
32
35
36
41
43
44
45

Navn
Jakob
Erling
Tina
Mogens
Anne-Sofie
Allan
Torben
Grazyna
Søren
Jytte
Verner
Eva
Sv. Michael

Adr.
161B
229A
250D
278E
286D
292F
403D
426E
421F
433A
433A
448A
441A

Telefon
44955868
23604616
44882229
44952475
44954570

Uden stemmeret:
Frank Carlsen, KAB
1. Godkendelse af dirigent
BR-FU foreslog Gerd/206G, som blev
godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af
referat fra maj 2009
Godkendt med bemærkning. Margits
udtalelse om kamphundes farlighed
er ikke hendes egen, men citeret fra
en dyrlæge.

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret
Farvel og goddag til nye BR-FU
medlemmer
Vi siger farvel og tak for et godt samarbejde til Sabine fra blok 15. Velkommen til Don fra blok 14 og Verner
fra blok 44.
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BR-FU kontaktperson til varmestuen
Gerd vil frem til 1. marts 2010 være
BR-FU’s kontaktperson til varmestuen.
Ferie
I juli vil sekretariatet & BR-FU holde
mindst 2 ugers sammenhængende
ferie. Tidspunktet vil blive annonceret
på ITV.
Spørgsmål til EJK fra Kevin/289C
1. Hvor mange containerbrande har
der været fra 1.januar 2009 til d.d.
(mandag 25. maj 2009.) inkl. alle
typer?
2. Hvad har det kostet i alt af udgifter, inkl. Evt. oprydning mv.?
3. Hvor meget af beløb er betalt på
hærværkskontoen?
4. Hvor meget beløb er dækket af forsikringen?
5. Får alle disse containerbrande
konsekvens for vores forsikringspræmie?
Svar: Brændte Containere i perioden
1/1-09 - 25/5-09
Paltholmterrasseme:
3/2
Blok 13-14. 1 stk. Molok 8280 kr.
9/2
Vendeplads 1 stk. pap + 1 stk. vip
1308,50 kr.
12/2
Bybækskolen 1 stk. vip 11981, 25 kr.
13/2
Vendeplads 1 stk. vip
8195
kr.
16/2
Vendeplads 1 stk. vip + 1 stk. lukket
8181,25 kr.
9/3
Bybækskolen 1 stk. lukket ikke afsluttet sat til 25000 kr.
8/4
Bybækskolen 1 stk. vip ikke afsluttet
sat til 25000 kr.
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11/5
Bybækskolen 1 stk. vip ikke afsluttet
sat til 25000 kr.
Bybækterrasseme:
9/2
Stamvej lukket ikke afsluttet sat til
25000 kr.
9/2
Mellem blok 21/22 Molok ikke afsluttet sat til 25000 kr.
13/2
Vendepladsen 1 stk åben + 1stk vip
12720 kr.
18/5
Stamvej 1 stk. vip ikke afsluttet sat til
25000 kr.
Nygårdsterrasseme:
13/2
Vendepladsen 2 stk. vip 29281,87 kr.
16/2
Vendepladsen 1 stk. vip 15065 kr.
26/3
Vendepladsen 1 stk. lukket + 1stk.
vip ikke afsluttet sat til 25000 kr.
6/4
Vendepladsen 2 stk. vip ikke afsluttet
sat til 50000 kr.
11/5
Vendepladsen 1 stk. åben+ 1stk. vip
ikke afsluttet sat til 25000 kr.
Birkhøjterrasseme:
2/1
Vendepladsen 1 stk. åben ikke afsluttet sat til 25000 kr.
9/2
Stamvej 1 stk. pap ikke afsluttet sat
til 25000 kr.
16/2
Vendepladsen 2 stk. vip 26135 kr.
27/3
Vendepladsen 2 stk. lukket 28491,56
kr.
13/2 Vendeplads 2 stk. vip 26135 kr.
Vi har ikke en opgørelse over den forbrugte tid som vedrører ejendommens
alm. drift, og vi har ingen nogen
tidsmæssig opgørelse over alt det af-

fald som havner ved siden af containerne.
Der er som sådan fuld dækning via
forsikringen når der er tale om brand
på containere.
Med hensyn til forsikringspræmien
indgår brandene som en del af den
samlede bedømmelse, når fornyelse af
præmien skal fortages, så det har naturligvis indflydelse på præmien. Det
kan samtidig oplyses, at forsikringen
(alle KAB administrerede ejendomme)
går i udbud, og vi kan forvente et nyt
selskab i efteråret (det hele forgår via
KAB)

Projektet planlægges på Vestblokgangstrøget foran Blok B og lampesteder placeret på bygning og indhak
ved strapper etc. Halvdelen af prøvestrækningen belyses med lyskilder,
som der oprindeligt var. Den anden
halvdel belyses med lavenergilyskilder, der matcher den oprindelige belysning mest muligt. Ejendomskontoret assisterer arbejdsmæssigt.

Teknik/Miljø Udvalget
– Lysgruppe
I regi af TMU arbejder en lysgruppe
med henblik på vurdering FMs lysforhold og - hvis ændringer opleves
nødvendige eller ønskelige, at komme
med forslag til ændringer. Gruppen
arbejder pt med tre projekter:

Beslutningsgrundlag:
Beskrivelse
Indkøb af 100 w pærer, 36
stk.
Ombygning af brystværnsarmaturer, 18 stk.
Indkøb af 23 W lavenergipærer, 65 stk.
Nye rustskærme, 32 stk.
Maling/sandblæsning af
nye skærme, 32 stk.
Materialer og arbejde, ca.
Honorar for styring af opgaven
Uforudsete udgifter, ca.
12%
Pilotprojekt i alt, ca.

1) Belysning ved affaldscontainer. En
opgave der umiddelbart er løst, men
da det opleves, at lyskilder visse steder virker blændende, arbejdes der
med dette forhold.

Såfremt debat ikke viser klar tilkendegivelse bedes der foretaget en vejledende afstemning om hvorvidt projektet ønskes gennemført. I bekræftende
fald bliver der rejst BR-sag.

2) Blændende lys fra p-kældre. Der
har været forsøg i blok 31-35 syd, der
pt sat i bero.

Hilsen Mogens, TMU/lysgruppen.

4.c Andre udvalg

3) Generel belysning. Det er gjort
gældende, at tidligere oplysning af
stier og gangarealer var bedre. Et pilotprojekt vil kunne skabe klarhed
over, om det er lavenergilyskilder der
markerer mere end de oplyser, eller
øjnene der ser der er blevet ældre eller om det er et reelt problem. Da projektet ikke kan gennemføres uden
økonomisk konsekvens, beder lysgruppen om Blokrådets tilkendegivelse af, om pilotprojekt som beskrevet
nedenfor skal igangsættes.

Kr.
1.890
5.580
5.200
47.200
29.800
90.000
17.000
13.000
120.000

4d. Beboer
Innovationsprojekt – forebyggende
boligsocial indsats i Farum Midtpunkt 2009.
I tillæg til den af BR-FU foreslåede
'Arbejdsgruppe til handlingsplan' i
henhold til BR-sag 412c, foreslås det,
at bevilling fra Landsbyggefonden på
2.238.750
kr.
suppleret
med
1.100.000 kr. fra Furesø Kommune,
indgår.
Begrundelse: De nævnte tilsagn og
intentioner i BR-sag 412c synes at
have samme formål, hvorfor projekter
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bør sammentænkes for gensidig styrkelse og opnåelse af synergieffekter.
Må det endvidere foreslås, at repræsentant fra kommunen inviteres til
arbejdsgruppens første møde for information om det nævnte projekt
samt – og ikke mindst - om kommunens tilsagn på 1.100.000 kr. er skrivebordspenge eller reelle penge der
indgår i projektet.
Hilsen Mogens/279E
Debat om meddelelser fra andre udvalg
Lysgruppen
Torben/403D – Jeg vil hellere have
lys ved syd enden af Blok C frem for
Blok B.
Michael/441A – Det kommer bag på
mig at man vil bruge så mange penge
på 100W pærer.Jeg kunne godt tænke mig at vi indledningsvis startede
med et mindre projekt.
Jakob/BR-FU – Det vi drøftede med
lysgruppen var på et begrænset område at genskabe den belysning, der
engang var.
Allan/292F – Hvorfor skal der indkøbes nye skærme? Og hvorfor skal der
udbetales honorar.
Torben/403D – Erindrede om at
manden fra Det Kriminal Præventive
Råd netop pointerede, at der er for
mørkt i FM: Lad os få lys så vi kan se
hinanden.
Hans/222F – Folk føler sig trygge ved
mere lys. Modsat – overfald sker hvor
der er lys.
Mogens/279E – Baggrunden for nærværende forslag er den megen kritik
af belysningen, i vintermånederne:
Folk mener at her er for lidt lys. De
nuværende lavenergipærer er markeringslys, de udsender andre lysbølger
end glødepærerne som er oplysningslys. Forsøgsbeskrivelsen skal
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sikre at vi får et godt grundlag at
vurdere ud fra, Ved at skærmene
renses og lakeres skabes mulighed
for genskær.
Leni/85E – kan vi ikke starte med at
rense og lakere 2 lamper og herudfra
vurdere om vi skal gå videre?
Hans/222F – Projektet er godt – især
sandblæsningen og opmalingen vil
nok have en stor effekt på lysspredningen.
Jytte/433A – Har I regnet ud hvad
det koster pr. bolig? Jeg tænker på
min husleje.
Per/15H – Udgiften er en del af vedligeholdelsesomkostningerne, så jeg
forventer at pengene er der.
Vejledende afstemning:
15 fandt ideen god, 5 nej til forsøget,
5 undlod at markere en holdning.
Michael/441A – Opfordrede til at man
i det videre arbejde med sagen skelede til økonomien.
Friarealudvalget
Hans/FAU – Et led i Farverige Furesø
festugen er en fugletur arrangeret af
Friarelaudvalget i Farum Midtpunkt.
Alle beboere er velkommen til at deltage.
Fuglekasserne er sat op, de er stort
set alle afhændet og tilbage står opsætningen af stærepælen på volden.
Hundeudvalget
Lene/HHU – Udvalget fungerer: Siden
sidste BR møde er der kommet et par
nye medlemmer til.
Bolignetudvalget
Niels/112E – spurgte til udvalget.
Inga/BR-sekr. – de sidste kontrakter
er ved at falde på plads og den overordnede tidsplan følges.

Debat om indlæg fra Mogens
Mogens/279E – Jeg vil gerne have
sammentænkt bevillingen fra Landsbyggefonden med de initiativer BR
iværksætter.
Gerd/FURBO – Hvad angår Landsbyggefondsprojektet har FM ikke en
kr., at gøre godt med. Men nogle af
vores ansatte er involveret i projektetgrupperne.
Frank/KAB – Furesø Boligselskab er
projektholder, Furesø kommune er
projektudøver. Det indebærer at
kommunen ansætter projektlederen,
og at det er kommunale midler, der
indgår i projektets medfinansiering.
Boligselskabet/KAB er repr. i styregruppen. I den del af projektet hvor
tingene skal hives ned på et praktisk
niveau er ”embedsmandsgruppen”
repræsenteret.
Inga/BR-sekr. – Det kan lade sig gøre
at iværksætte lav-praktiske projektet
uden en masse penge. Det seneste
eksempel er lommepengeprojektet. Vi
forestiller os flere af den slags projekter fremover, nu hvor vi har taget de
indledende skridt.
Tina/250D – Vi skal ikke overse synergieffekten ved den slags initiativer.
5. Blokrådssager
BR-sag 417.a: Forbud mod muskelog kamphunde
Til sagen var indleveret udsættelsesforslag fra Husmødet/Blok 43 og ændringsforslag fra Husmødet/Blok 45
og Husmødet /Blok 21
Udsættelsesforslag:
Blok 43 besluttede på sit husmøde
den 3. juni 2009 at rejse et udsættelsesforslag til BR-sag 417.a. ”Forbud
mod kamp- og muskelhunde”. Begrundelsen herfor er følgende:

For at efterleve de demokratiske principper skal alle have lov til at udtale
sig om sagen, også de beboere, der
har en anden mening end forslagsstilleren BR-FU om, hvordan muskelhundeproblematikken skal håndteres, således at sagen belyses fra forskellige vinkler, og debatten tilføres
yderligere viden og oplysninger, som
kan have indvirkning på afstemningens resultat.
Dette kan kun lade sig gøre ved at
bringe en artikel i beboerbladet for
derigennem at nå frem til samtlige
beboere i Farum Midtpunkt. Dette
kræver dog mere tid end den lille uge,
som der er mellem offentliggørelsen af
blokrådssagen og afstemningen derom på de enkelte husmøder. Derfor
synes vi, at blokrådssagen 417.a bør
udsættes indtil en sådan artikel er
publiceret (højst sandsynligt i næste
udgivelse af ”Midtpunktet”).
Endvidere ønsker vi forud for en afstemning en belysning af, hvordan de
foreslåede forbud og påbud tænkes
håndhævet, når man ikke er i stand
til at sikre, at de allerede eksisterende
regler (f.eks. påbud om hund i snor
på beboelsens arealer) bliver overholdt..
Med venlig hilsen
Husmødet i blok 43
Ændringsforslag:
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager forbud mod hundehold af racen:
 Amerikansk bulldog
 Dogo Argentino
 Fila Brasileiro
 Mastino Napoletano
 Perro de presa canario
 Ca de Bou
eller krydsninger med ovenstående
Allerede herboende hunde af ovennævnte racer eller krydsninger med
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ovenstående racer skal holdes i line
og være iført mundkurv, når de færdes på Farum Midtpunkts arealer.
Overtrædelse af bestemmelserne eller
lovgivningen på området muskelhunde/kamphunde betragtes som misligholdelse af lejekontrakten.
Som det fremgår, er det i detaljeopsætningen af afstemningstemaet vi
har kommentarer.
Vi ville gerne have afstemningstemaet
til at nævne nøjagtig de racer der
stemmes om (der findes øjensynligt
ikke en endegyldig liste over kamphunde (eks. tekst herunder)) og en
beskrivelse af en konsekvens ved
overtrædelse af bestemmelser eller
lovgivning.
Hvad er en kamphund?
Jørgen Damkjer Lund betragter i
rapporten følgende racer og blandinger heraf, som kamphunde:
Pit bull terrier er forbudt at holde i
Danmark, men det er Amerikansk
staffordshire terrier, ikke. De to racer
er nært indbyrdes beslægtede, idet
begge nedstammer fra racen Staffordshire bull terrier.
Eksempler på andre racer, der går
under betegnelsen kamphund er:
Akita inu, Alano español, Amerikansk
bulldog, Anatolsk hyrdehund, Boerboel, Boston terrier, Bull mastiff, Bull
terrier, Ca de bestiar, Cao fila de sao
miguel, Cane corso italiano, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Dogo argentino, Dogo canario, Dogue de bordeaux, Engelsk
bulldog, Fila brasilleiro, Great japanese dog, Manchester terrier, Mastiff,
Mastin espanol, Mastino napolitano,
Shar pei og Tibetansk mastiff.
Dertil kommer Tosa, der ligesom Pit
bull terrier er forbudt at holde i
Danmark. Det er ligeledes forbudt at
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holde blandinger, hvor en af disse
indgår.
Med venlig hilsen,
Svend Michael Olsen/Blok 45
Ændringsforslag:
For at sikre sanktionsmulighed, overfor de der ikke følger disse regler, har
vi følgende tilføjelse til afstemningstemaet. ”Bestemmelsen indføres i FMordensregler.”
Med venlig hilsen
Husmødet/Blok 21
Leni/Blok 16 – Hvordan vil man
håndhæve reglerne? Hvordan er det
eksempelvis gået med reglerne omkring opsætning af paraboler?
Allan/ Blok 36 - Det er vanvid – et
slag i luften for at tilfredsstille nogle
følelser. Vi behøver ikke at overhale
Folketinget/Dansk Folkeparti indenom.
Annelise/214F – henviste til en artikel i Boligen, hvor beboerne i en bebyggelse havde indført en slags
brik/hundetegn som blev fæstet på
hundens halsbånd.
Gerd/dirigent – er det et ændringsforslag til sagen?
Annelise/ 214F – det er mærkeligt at
ingenting fungerer her.
Dorthe/204G – Jeg har en muskelhund og vil opfordre til samarbejde
om en løsning på problemet, for min
hund bliver også chikaneret af hunde
som ejerne ikke har styr på.
Arne/Blok 22 – Mundkurve er ikke
løsningen. Jeg foreslår kurser.
Herefter udspandt sig en debat om
reglerne for hundehold i Farum Midtpunkt. Skal større husdyr registreres
på ejendomskontoret eller - er det eksempelvis tilstrækkeligt, hvis hunden,

i henhold til gældende lovgivning, er
opført i hunderegistret?

Michael/Blok 45 – Spurgte til proceduren omkring klagesager.

Gerd/dirigent – større skal registres
på ejendomskontoret.

Frank/KAB – Ejendomskontoret har
skemaer der kan benyttes. Det er altid en god ide at have vidner, dvs. at
der er flere medunderskrivere. Når
klagen er indleveret behandles den af
KAB, som skriver til ham/hende der
klages
over.
Forurettede/klagers
navn nævnes ikke i brevet. Ændrer
vedkommende der klages over ikke
adfærd indbringes sagen for beboerklagenævnet. Se også under pkt.
eventuelt.

Allan/292F - Ved at ophæve kravet
om husdyrtilladelse til hunde/katte
sprang vi et led over. Nu har vi mulighed for efter en skriftlig advarsel at
bringe sagen for beboerklagenævnet.
Ellinor/227C – der skal gøres noget –
ellers får vi husdyrforbud. En af måderne er at være konsekvent: De der
ikke overholder reglerne kan ikke bo i
FM.
Annelise/214F – I Brabrad betaler
hundeejere ekstra i husleje.
Grazynka/426E – Vi er flyttet ind i
FM med en hunderace som ikke alle
boligafdelinger ville acceptere. Jeg har
talt med mange om det forslag der er
fremme nu, og de er som jeg mod kollektiv afstraffelse. Fokus bør rettes
mod hundenes ejere frem for hundene. Statistikker viser at eksempelvis
gravhunde afstedkommer mange bide-ulykker.
Det er urimeligt at der ikke skelnes
mere i forslaget, og jeg vil derfor skrive en artikel i Midtpunktet med faktuelle oplysninger.
Søren/Blok 43 – Hvis vi i vores blok
ser en hund færdes uden snor – retter husmødet henvendelse til ejeren.
Lene /HUU – I udvalget møder flere
op og fortæller at deres hunde er blevet overfaldet og bidt af andre hunde.
Men de tør ikke melde det af angst for
repressalier – er det muligt at foretage
anonym anmeldelse?
Katja/Blok A – Vi har i vores blok en
unge mand med en muskelhund, han
har ikke styr på sin hund.
Frank/KAB – Vi vil gerne have en
klage fra dig.

I øvrigt vil der i sensommeren blive
foretaget en grundig gennemgang af
gældende Husorden med henblik på
BR-behandling
løbet
af
efteråret/vinteren 09.
Don/64E – Er ked af den angst der
breder sig, mange beboere holder
hund uden at det afstedkommer problemer.
Afstemning
15 ud af 26 stemte for Blok 43’s udsættelsesforslag.
BR-sag 417.b: Indkøb af nyt inventar til Beboerhotellet
Til sagen var indleveret udsættelsesforslag fra blok 21
Udsættelsesforslag
Som de fleste har bemærket er økonomien stram, derfor bør man ikke
bruge budgetterede midler til et nyt
projekt, som i dette tilfælde er meget
løst formuleret. Alle ubrugte midler
bør reserveres til uforudsete udgifter.
Egentlige projekter skal fremsættes
som blokrådssager, med konkrete
økonomiske konsekvenser.
Generelt er blok 21 bekymret over
BR-sagernes lidt uklare formuleringer. Der bør ikke være tvivl om hvad
der stemmes om og hvad konsekvenserne er. Dette bør BR-FU sikre.
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Med venlig hilsen Niels 112E på vegne af blok 21.
Mogens/279E – Som jeg ser sagen, er
der mulighed for at få pengene ind
igen ved en højere brugerbetaling.
Tina/BOU – værelserne er i en elendig stand. Pengene til indkøb af nyt
inventar er der, så lad os gå i gang.
Gerd/BR-FU – den ene seng er braset
sammen.
Don/BR-FU – jeg sidder selv i BOU og
ved, at værelserne trænger helt vildt
til nyt inventar.
Michael/441A – med den stand kan
værelserne ikke give os en indtægt.
Christian/149D – hvis vi venter med
at bevilge de 30.000 kr. til næste
budgetår får det huslejekonsekvenser.
Niels/Blok 21 – pointerede at penge
på en konto ikke er ensbetydende
med at de absolut skal bruges.
Erling/229A – stop den diskussion.
Leni/Blok 16 – tingen skal være i orden.
Afstemning
1 ud af 26 stemte for Blok 21’s ændringsforslag.
Sagen blev vedtaget med 25 stemmer
for, 0 imod og 1 undlod at stemme.
6. Eventuelt
Frank/KAB – Orienterede i forlængelse af den megen debat om ejere der
ikke havde styr på deres hunde om
proceduren vedr. klager. KAB behandler alle skriftlige klager, men det
vægter altid at der i en klagesag er
mere end et vidne. I tilfælde af husordenssager, kan beboerklagenævnet
gøre lejemålet betinget. Næste instans
er Boligretten. Hvad angår forurettedes/klagerens angst for repressalier
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fra den person der klages over, er det
først når sagen domstolsbehandles at
”klagerens” navn bliver kendt.
Gerd/BR-FU – Pointerede vigtigheden
af ikke at lade sig true til tavshed.
Det har stor betydning at man træder
frem, og gør krav på erstatning, hvis
ens hund er blevet overfaldet af en
anden hund.
Forsamlingen diskuterede herefter
om det reelt kan betale sig at klage:
Hvad stiller man op mod trusler,
hvilke muligheder har eksempelvis
HUU for at hjælpe forurettede hundeejere mv.?
Debatten viste at en del af de problematiske hundeejere er kendt i bebyggelsen. Problemet er at meget få tør
reagere aktivt mod det mindretal, der
ikke har styr på deres hunde.
Ejk., KAB og BR-sekretariatet ved at
den politiassistent som udfører kriminalitetshæmmende arbejde i bebyggelsen, har været på besøg hos et
par unge hundeejere. Et par hunde er
allerede blevet fjernet. Så - det hjælper at klage, hvis I der oplever chikanerier fra hundeejere mv. anmelder
overtrædelserne,
vil
Boligselskabet/KAB behandle klagerne i henhold
til gældende klageprocedure. Hvis
husordenen ikke overholdes kan lejemålet i yderste konsekvens blive
opsagt.
En beboer fra blok x orienterede om
overfaldet på en ung mand. Sagen er
politianmeldt og delvist opklaret.
Frank og Inga/BR-sekr. sagde at
KAB’s jurister også i denne sag er inf.
Overfaldssagen vil fra Boligselskabets
side blive fulgt helt til dørs. Når der
falder dom i sagen, og hvis en eller
flere af de dømte til den tid stadig bor
I Farum Midtpunkt, vil familien (ernes) lejemål straks blive opsagt.

Mogens/278E – ønsker referaterne
fra BR-møderne bliver tilgængelige på
www.farum-midtpunkt.dk samtidigt
med Midtpunktet går i trykken.
Og så til noget helt andet: Brevkasseanlæggene. Husmøderne vil gerne have indflydelse på placeringen.

ENERGIHJØ RNET
Årsopgørelse for samlet
forbrug…....hhhhmmm!!!
Vand:
Vandbesparelserne fortsatte i maj
måned med en besparelse på godt
2000 m3 i forhold til samme måned i
referenceåret.
Det bringer årets samlede besparelse
op på ca. 16.000 m3 svarende til 7,4
%.
Med dagens vandpriser er den opnåede besparelse ca. kr. 1 mio.
Vi er således nået halvvejs til målet,
der er en besparelse på 15%.
Varme:
Midtpunktets samlede budget for
varme er 25.000 MWh pr. år.
Forbruget endte på 23.016 MWh svarende til 8% under budgettet.
Resultatet skyldes dog i høj grad det
milde vejr – tages der hensyn til dette, ligger forbruget kun 1½ % under
budgettet.
Noget helt andet er aconto varmeregnskabet, hvor vi hele året har signaleret underskud.
Her spiller det milde vejr dog også
velsignelsesrigt ind, så underskuddet
ender på ”kun” kr. 1½ mio.

Michael/441A – Aflæsning af affald
på vendepladserne fra udefrakommende er et problem, der skal arbejdes aktivt på at få bekæmpet. Skiltning er jo tydeligvis ikke tilstrækkeligt signal til at folk udefra afstår fra
at bruge FM-containerne.
Hans/222F – har i flere tilfælde hvor
han var ude og fotografere fugle knipset et par mistænkelige biler, i færd
med at aflæsse affald på vendepladserne.
Christian/149D – refererede til en
episode med en udefrakommende,
som følte sig i sin gode ret til at læsse
affald af fra sin trailer. Vedkommende
mente at Christian skulle blande sig
uden om. Manden var truende, men
heldigvis kom der i samme øjeblik en
patruljevogn forbi.

VANDSTATUS
Første delmål er at spare
15% i forhold til referenceåret 2006/07.
Vi er startet på et nyt regnskabs-år!
Situationen pr. 30. juni 2009:
Juni 2006:
19.154 m3
Juni 2009:

15.491 m3

Besparelse i indeværende
regnskabsår:

19 %

Èn m3 vand koster kr. 65,-.
I forhold til referenceåret
udgør månedens besparelse
ca. kr. 238.000,-

Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget

Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget

v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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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 / Mobil 2423 4106
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, telefon eller mobil:
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
Don
64E
5090 7094
Jakob
161B 4495 5868
Gerd
206G 4495 4775
Verner
433A 5944 8787

Blok
14
26
A
44

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 13
01.06.10 – 02.06.11
Blok 25
01.09.09 – 31.08.10
Blok 36
01.03.10 – 28.02.11
Blok 43
01.12.10 – 30.11.11
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
FB
Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt

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

Fjernvarmeværket
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. påbegyndt 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:

0900 – 1900
0900 – 1800
0900 – 1600

Ring 112
Ring 114

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i
pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes regelmæssigt.
Brevkassen 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.
Hunde- og kattehold skal tilmeldes lejemålet på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).
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)
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Sveriges Radio 2 (S)
Sveriges Radio 3 (S)
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

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.
POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

91,60
92,10
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
175,25
ARD Tysk 1

Kanal
2
5

182,25
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

Sverige 1 (S)
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

6
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

VEDR. MIDTPUNKTET NR. 418 OG 419
MP 418 husstandsomdeles 28.07.09
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

Ole (forside)
RC Grafisk
1725
Farum Midtpunkt

13.08.09 kl. 1800: Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til MP 419, der udkommer 27.08.09.
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!

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

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.

Henv.: Blokrådets Sekretariat.

KALENDER FOR AUGUST
2009
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04.08.2009

Blokrådsmøde

kl. 19

Servicecentralen

13.08.2009

Deadline MP 419

kl. 1800

Servicecentralen

27.08.2009

MP 419 udkommer

Husstandsomdeles

35

