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Kom og se fotoudstilling i Servicecentralen
Af Lea Noes, 133C
I parkeringskældrene lavede vi
halsbrækkende stunts og hurtigløb
på rulleskøjter, hvilket sjældent resulterede i større skader end lidt
plaster kunne klare.

Foto: Lea Noes

Farum Midtpunkt er emnet for en
lille fotoudstilling, der kan ses i september i Servicecentralen.
Jeg er selvlært hobbyfotograf og FM
beboer gennem 34 år. Min opvækst i
FM har inspireret til 11 spændende
og anderledes billeder af vores by i
byen. For en by i byen var FM netop, da jeg var barn. Legekammeraterne boede her, skolen var Bybæk
og vi legede og opholdt os ligeså meget i blokke, kældre og hemmelige
gemmesteder som på de etablerede
legepladser.
I børnehøjde så FM naturligvis anderledes ud end det gør nu. Stolperne ved den lille plads mellem
blok 14 og 15 – jeg har kaldt dem
”Klatretræ” – var et Mount Everest
at bestige, da benene ikke var så
lange. Legehusene på Volden –
”Vildnis” – blev brugt til skovture,
hemmelige klubmøder og gemmeleg.

Kom og se mine fotos og få et andet
billede af FM end det man ellers ser,
når man bliver på stier og gangstrøg. Min fotografiske inspiration er
mode- og rockfotografi og det vil du
kunne fornemme på billedernes farver, beskæringer og vinkler. Jeg fotograferer stadig i Farum Midtpunkt, så hvis du en sen aften eller
en tidlig morgen møder en med et
kamera og et søgende blik, er det
muligvis mig, der søger motiver til
næste udstilling.
God fornøjelse!

REDAKTØRENS MANGLENDE
REGNEKUNDSKABER
Af Berit, Bladudvalget
Under varmegrafen i »Midtpunktet«
nr. 418, side 4, står der, at der har
været en besparelse på 17 Mwh
(megawatt-timer). For enhver med
bare en lille smule sans for regning
er det selvfølgelig tydeligt, at der ikke tale om en besparelse, men
tværtimod om et merforbrug! I budgettet var anslået et forbrug på 827
Mwh, men vi brugte en anelse mere,
nemlig 844 Mwh.
Redaktøren skal herved beskæmmet
undskylde fejlen!
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
KRYDDERURTEHAVEN

–

KLIPPE, IKKE GRAVE!!
Gartnerafdelingen og drengene
fra lommepengeprojektet har lavet den dejlige krydderurtehave
mellem blok 42 og 43. Bedene
trænger lige nu til en opfriskning, fordi nogle af planterne er
gået ud, men også fordi nogle af
planterne er blevet gravet op og
fjernet – og det er ikke gartnerne
eller drengene der har gravet
dem op.

Det er altså ikke meningen!
Planterne i krydderurtehaven er et tilbud til alle beboerne i Farum Midtpunkt, så de kan gå ned og klippe krydderurter til dagens salat, suppe eller hovedret. Det er absolut ikke meningen, at man skal grave planterne
op og tage dem med hjem og plante på sin egen terrasse!
DET SÆRLIGE VARMEKLAGEUDVALG (DSVKU)
Den fremtidige procedure for klage over varmeregnskabet er aftalt på
TMU-møde 10. februar 2009.
1. Beboerens klagemulighed er til ejendomskontoret, til KAB eller direkte
til beboerklagenævnet i kommunen.
Klage skal jf. lov ske senest 6 uger fra modtaget varmeregnskab.
2. Klage sendt til ejendomskontoret sendes videre til KAB.
3. Ved klage direkte til beboerklagenævnet afventer KAB melding herfra.
4. KAB svarer beboer, der har klaget til ejendomskontoret eller til KAB
om, hvordan boligselskabet ser på klagen, og om boligselskabet har
indgivet klagen for beboerklagenævnet i kommunen.
Jf. lov skal dette ske senest 12 uger fra beboeren har modtaget varmeregnskabet.
5. Det fremtidige virke for DSVKU begrænses således til alene at være
sparringspartner for beboere eller for KAB.
Det særlige Varmeklageudvalg: Steffen Hertz, 28B, tlf.: 51 50 79 69
NÆSTE BLOK TIL FORRETNINGSUDVALGET
Fra 1. september er det Blok 25’s tur til at stille med et medlem til forretningsudvalget. Hvis blok 25 ikke har en kandidat, går turen til Blok 24.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
 SPILD AF PENGE 
Når du som beboer bestiller et stykke arbejde i din lejlighed (hos ejendomskontoret), så vær sikker på, at de oplysninger du giver omkring adgang til din bolig, er korrekte og fyldestgørende.
Det sker desværre ret ofte, at håndværkeren ikke kan komme ind i boligen, fordi der ikke svares på det opgivne telefonnummer eller fordi der ikke ringes tilbage.
Det sker desværre også, at lejer ikke er hjemme som aftalt, når håndværkeren kommer.
Det koster alt sammen penge, som der kun er beboerne til at betale. Så
for at mindske udgifterne lidt, vil håndværkerne fremover kun forsøge 2
gange på at skaffe adgang. Hvis der ikke skaffes adgang 2. gang, vil rekvisitionen blive annulleret, og arbejdet vil derfor ikke blive udført.
EKSTRA AFRENSNING AF SKRÅLYSVINDUER
Pollen, frøkapsler med mere brænder sig med årene fast i skrålysvinduerne, og derfor vil alle skrålysvinduer få en ekstra afrensning i år. Det vil foregå således, at vinduespudseren vil skrabe så meget som muligt af glassene, og det skulle så give renere vinduer.
Såfremt vejret tillader det, vil vinduespudseren starte på arbejdet i uge 39
– og det skulle vare 2 uger før alle skrålysvinduer er afrenset. Han starter
i blok 11 og slutter i blok 46, og arbejdet foregår som vanligt fra taget.
I SEPTEMBER VIL DER VÆRE GANG I FØLGENDE:
 Blokkene skal vælge postkasse type og farve, senest 1.september
 Der spules spindeltrapper
 Der laves nyt mødelokale i servicecentralen
 Der luges kælderbede
 Der skal gang i et nyt lommepenge projekt
 Der klippes det sidste hæk
 Der slås græs
 Der opsættes fortsat bolignet
 Der repareres fortsat sokler
 Der udvides fortsat hos lægerne hvis vi ikke er færdige
 Der bliver stadig arbejdet på at fjerne sugeanlægget
Og så er der den almindelige dagligdag med affaldshåndtering. kælder/sti
fejning og meget andet …
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Fra fugleturen i Farum Midtpunkt 8. juni
Af Berit, Bladudvalget
Thomas har været så sød at sende sin liste over alle de mange forskellige fugle
han observerede og fortalte om, da han guidede os på den dejlige fugletur i Farum Midtpunkt om aftenen mandag den 8. juni. Gerd fotograferede.

På vestblokgangstrøget uden for Servicecentralen

På vej op på volden langs motorvejen

Volden er et eventyrland
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Ved solnedgang på FDM-grunden

Stormmåge ................................... 1
Ringdue .................................. talrig
+ 1 forladt rede
Mursejler ...................................... 3
Bysvale ......................................... 1
Gærdesmutte ................................ 1
Jernspurv ..................................... 2
Solsort .................................... talrig
Munk ............................................ 3
Havesanger ................................... 1
Tornsanger ................................... 2
Løvsanger ..................................... 1
Gransanger ................................... 1
Musvit .................................... talrig
Blåmejse ................................. talrig
Gråkrage................................. talrig
Allike ..................................... talrig,
bl.a. 1 unge i tårnfalkekassen
Husskade ............................... talrig
+ 3 (beboede?) reder
Gråspurv ................................ talrig
bl.a. 2 ud af reder
Skovspurv ................................ ca. 5
Grønirisk ...................................... 2
Tak til Thomas for en inspirerende
tur og til Gerd for fotos (denne måneds omslag er fra fugleturen).

Mig og min ”dræberhund”
Af Gerd Karlsen
Dræberhund, Kamphund, Muskelhund … det er de nu alle, da de er rovdyr og fra naturens side lavet til at slå ihjel for at overleve – i modsætning til mennesker, der jo kan
finde på at gøre det for deres fornøjelses skyld.
Desværre tror jeg ikke, at Kamphundehysteriet kan standses længere, så forbuddet er nok uundgåeligt, MEN en
lille del af mig håber stadig, at selv politikere kan tænke, før de handler:
STRAF DOG EJERNE!! Uanset hvilken
hund de har gjort utilregnelig.
FRADØM dem retten til at have hund,
lad dem betale tårnhøje erstatninger til
deres ofre og giv klækkelige bøder, evt.
fængselsstraf. Vis at det er alvor!

Heldigvis er min ”dræberhund” en
chow chow, en race der ikke er blevet
moderne hos landets underklassegrupper – Der, hvor man ikke kan styre
sig selv, og derfor heller ikke kan styre
sine børn og hunde. Chow chow’er ejes
i stedet af søde rare mennesker fra
middel- og overklassen, så de opfører
sig som regel pænt.

Selvfølgelig vil det kræve en større politiindsats, allerede nu udnytter politiet
ikke loven tilstrækkeligt over for uansvarlige hundeejere. Men hvis de kunne overtales til at gøre dette, ville det
nok virke, for uansvarlige hundeejere
ville så ikke bare kunne anskaffe sig en
ny ”modehund” til at tyrannisere omgivelserne med.
Dermed ville jeg og andre ansvarlige
hundeejere kunne have vore ”dræberhunde” i fred, også for fremtidige populistiske politikere.

MEN det kan måske ændre sig, hvis
det flertal, der ser ud til at være i Folketinget, får gennemført forbud mod
visse racer.
Forhåbentlig vil man i ”underklassen”
kaste sin kærlighed på andre racer end
min hunds, for enhver hund, der bliver
trendy i underklassen, giver dårlige
historier om at være særskilt ustyrlig,
bidsk, farlig og ondskabsfuld. Det sker
bare for hunderacer, der er så uheldige
at blive populære hos mennesker, der
ikke burde have hund overhovedet! Enten fordi de ikke evner det, eller fordi
de bevidst anskaffer sig dyr – som penisforlængere – til at true sig frem i livet.





7

FOSSILSNEGLENS FAR ER DØD
Af Jette. 139 e

Fotos: Jette Land Gregersen

Hvis man vil forstå Jun-Ichi Inoues spændvidde og inspirationskilde, skal
man lige nu tage til Veksølund skulpturpark. Udstillingshuset og parken
er åben indtil den 13. september.
I år har han masser af små og store skulpturer med i park, hovedhus og i
staldene. Hvis man går op på første sal i hovedhuset og ser de små skulpturer af Ole Christensen, som var hans svigerfar, kan man se den inspiration, de har givet hinanden.
I den periode hvor han fremstillede fossilsneglen, der står på "vores" plads
i Farum Midtpunkt, besøgte jeg ham i hans hjem og store atelier uden for
Allinge. Langt nede ad en skovvej, et sted der var svært at finde, tog han
venligt imod med te og kager. "Jeg trænger selv til en styrkning. Jeg har
ondt i ryggen efter det hårde arbejde." kan jeg huske han sagde. Vi talte
om hans svigerfar der var død året før, også i 60-erne. Alt for tidligt, sagde
han.
Nu er hans selv død i for ung en alder, men med masser af fine arbejder
bag sig.
Han nåede at få sat sig et flot, varigt minde.
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De æder os ud af huset!! 
Af Berit, 44D
Siden foråret har vi haft to store
spiraler med mejsekugler hængende
i hver sit træ på terrassen. Der gik
kun et par dage, før ikke bare en
enkelt forbiflyvende fugl smagte på
varerne, men en pæn bestand af
blåmejser, musvitter, spurve, solsorte, skader og duer dagligt fandt
vej til restauranten.
Duerne er så store, at grenene truer
med at knække under deres vægt,
men de kan heldigvis også finde ud
af at pikke de korn op, som uvægerligt drysser ned på terrassegulvet.
Småfuglene holder sig tydeligt lidt
tilbage, når de store er i gang, men
det er som oftest de små, der kommer og spiser; gråspurvene ofte i
flokke på 6-8, som skændes højlydt
om at komme til, musvitter og blåmejser alene eller parvis og meget
mere fredelige.

Fuglene har nu vænnet sig til, at
her på vores terrasse kan de altid
regne med at få noget at spise. Så
hvis spiralerne er tomme, sidder de
og råber efter betjeningen.
Det koster selvfølgelig noget: de store mejsekugler koster en tier stykket
hos dyrehandleren på Bytorvet, og
vi sætter nye kugler i begge spiraler
cirka 2 gange om ugen. Det sviner
også lidt, men en fejekost til terrassegulvet og en skurebørste til fugleklatterne klarer renholdelsen i en
håndevending – og vi har til gengæld
mange timers underholdning lige
uden for vinduerne.
Naboens kat har selvfølgelig opdaget
”spisekammeret”, men indtil nu er
det kun lykkedes den at dratte ned i
en plantekasse, da den en eftermiddag prøvede at fange en dessert efter frokosten.
Til næste forår sætter vi den redekasse op vi har fået fra Ejendomskontoret. Det glæder vi os rigtig meget til!
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2009 – 2010
Forventet

Aktuelt

2008-09

4500
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3500

Vurdering af juli:
Månedens besparelse på 10 % i
forhold til budgettet kan skyldes,
at beboerne har husket at dreje
termostatventilen helt i bund.
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Kilde: KAB, Energiområdet

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

631 MWh (megawatt timer)
700 MWh
69 MWh

Varmeforbruget i juli måned ligger
10 % under budgettet for måneden
– flot!
Forbruget har været 631 MWh mod
budgettets 700 MWh.
Der kan kun gættes på årsagen til
det flotte resultat, men det kan give
stof til eftertanke, når vi føjer til, at
forbruget i juli måned ligger 25%
under forbruget i juni måned. Det er
en stor forskel i en periode med et
relativt lille varmebehov.
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Man kan spørge sig selv: Er der virkelig så stor forskel på varmebehovet de to måneder imellem? Det lyder ikke rigtigt!
Der er ikke kun ét svar, men et bud
på forskellen kunne være: Flere beboere kan være rejst på ferie i juli
måned. Det kan også være, at nogle
beboere er lige sene nok til at få
skruet termostatventilen helt i
bund, når vi går ind i sommerperioden – og det belastede juniforbruget.

SÅDAN GIK DET MED VARMEFORBRUGET – 2008-09
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2008 – 2009
Forventet

Aktuelt

2007-08
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Kilde: KAB, Energiområdet

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

1.065 MWh (megawatt timer)
1.164 MWh
99 MWh

Vi har allerede afsløret det samlede
resultat af varmeåret i ”Energihjørnet” i MP 418, men her sættes lidt
flere ord på.
Med forbruget i den sidste måned i
regnskabsåret, – maj måned – blev
der rettet lidt op på årets resultat.
På den måde endte årets forbrug på
23.016 MWh mod et årsbudget på
25.000 MWh – d.v.s. en årsbesparelse på 8 %.

Korrigeres der for årets graddage, altså hvor koldt har det været ude i
forhold til en normalsituation, reduceres besparelsen til ca. 1½ %.
Kan beboerne være
tilfredse med det?
Ja! For vi må nok erkende, at Midtpunktet har sparet så meget igennem årene, at vi er nær grænsen
for, hvad der kan opnås under de
givne betingelser.
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Derfor bliver opgaven fremover også
at holde fast i det opnåede besparelsesniveau.

Det betyder, at Midtpunktets forbrug i dag ligger ca. 43 % under
forbruget i ”gamle dage”.

For at styrke selvtilfredsheden kan
vi blot kigge i historiebøgerne – hvor
kom vi fra?

Er der nogen, der tør regne på, hvad
varmeregningen ville have været i
dag, hvis ikke Midtpunktet siden da
i den grad har haft fokus på varmeøkonomi?

Ja! – i ”gamle dage” og her taler vi
om starten af 80’erne, lå det graddagekorrigerede
varmeforbrug
i
Midtpunktet på ca. 44.000 MWh om
året.

ENERGIHJØ RNET
Psykologi ………………eller
blot snusfornuft……………...
ligegyldigt….bare det virker!

VANDSTATUS
Første delmål er at spare
15% i forhold til referenceåret 2006/07.
Situationen pr. 31. juli 2009:
Juni-juli 2006:
33.584 m3
Juni-juli 2008:

32.436 m3

Juni-juli 2009:

31.520 m3

Besparelse i forhold til
sidste år

ca. 3 %

Besparelse i forhold til
referenceåret:

ca. 6 %

Èn m3 vand koster kr. 65,-.

Varmesæsonen står for døren!
Sædvanligvis med start midt september.
Så er det vel helt naturligt, at sætte
varme på radiatorer, når du finder det
lidt køligt.
Stop!!!! ……..Nej!!! Nej!!!
Når varmen er sat igang, er der ingen
vej tilbage. Det er utroligt svært at
slippe varmen igen, når først den er
sat i gang…………..
……...også selv om det milde vejr
skulle vende tilbage.
Derfor bør du skubbe starten på varmesæsonen så længe som muligt –
om nødvendigt kan du blot tage en
lun sweater på.

I forhold til referenceåret udgør årets
besparelse
ca. kr. 134.000,-

Der er mange penge at spare på din
varmeregning ved at skubbe din start
på varmesæsonen.

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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Selvsået mistelten i poppel

Fotoet er fra markvandringen 5. maj til Farum Midtpunkt mange haver. Poppelen har fået lov at blive stående, fordi der er en selvsået mistelten højt oppe i
den (det er den alle står og kigger op på). Selvsåede mistelten er meget sjældne!
Gerd har taget billedet.
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 419.a: Forbud mod
kamp- og muskelhunde
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
De senere år har vi set en stigning i
antallet af kamp- og muskelhunde i
Farum Midtpunkt, og desværre er
det ofte mennesker uden kendskab
til at leve med hunde, der anskaffer
disse dyr. Det er bl.a. blevet bemærket at flere unge mennesker
uden tradition og kultur for hundehold leger pittende (angrebs- og aggressionfremmende) lege med sådanne, hvorfor disse er tikkende
bomber i vor hverdag.
Dette gør, at flere beboere og politiet
har bedt BR-FU tage affære, hvilket
vi gør med denne blokrådssag.
For at sikre tryghed for såvel beboere som beboernes hunde i Farum
Midtpunkt bliver det fra d. d. fremover forbudt at anskaffe kamp- og
muskelhunde af nedennævnte racer
samt blandinger af disse i Farum
Midtpunkt.
De racer, der er tale om, er følgende:
Kamphunderacer er racer som har
været avlet til at kæmpe mod andre
hunde eller dyr. For tiden gælder
det:
Staffordshire, Bullterrier, Amerikansk staffordshire, Terrier, Pittbull
og alle andre racer der indeholder
ordet " bull", på nær fransk og engelsk bulldog.
Muskelhunde her i landet er:
Amerikansk Bulldog, Dogo, Argentino, Fila, Brasileiro, Mastino, Napo14

BR-MØDE 419

letano, Perro de presa canario, Tosa
og Ca de Bou.
Bemærk – for blandinger af ovennævnte racer gælder samme regler.
Ovenstående gælder selvfølgelig også for allerede i lovgivningen forbudte hunderacer: Pittbull og Tosa.
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager forbud mod
hundehold af ovennævnte racer
samt blandinger af dem. Allerede
herboende hunde skal være tilmeldt
lejemålet.
Alle hunde skal føres i line når de
færdes på Farum Midtpunkts arealer.
BR-sag 419.b:
Begrænsning af huslejestigninger
Forslagsstiller: Blok 44
Set i lyset af den sidste kraftige huslejestigning og den fremtidige udvikling for Farum Midtpunkt foreslår
Blok 44 en pause i første omgang på
6. mdr. for vedtagelse af sager i
Blokrådet, der medfører huslejestigninger.
Vi mener der sker en undergravning
af budgettet med de tiltag, der vedtages i Blokrådet med huslejestigning til følge.
Vi ser i Blok 44 ressourcestærke
personer flytte som følge af stigninger med det resultat, at lejlighederne står tomme.

Billeder: Lotte

BLOKRÅDSSAGER
Vi foreslår, at der efter periodens
udløb laves en gennemgang af regnskabet, og at resultatet sammenholdes med budgettet for at se, om der
er luft til nye tiltag.
Hvis dette er tilfældet, fordeles midlerne efter ansøgning og vedtagelse i
Blokrådet.
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager forslag til begrænsning af huslejestigninger i første omgang for 6 måneder.
BR-sag 419.c:
Fjernelse af girafhalse
Forslagsstiller:
Teknik/Miljø Udvalget
Med det nye affaldssystem er der
ikke behov for affaldsskaktene ved
spindeltrapperne på det gamle sugeanlæg for husholdningsaffald –
”girafhalsene” som de også kaldes.
 Vi kan derfor vælge at lade dem
blive stående med afspærrede
indkastluger til minde om en del
af den oprindelige arkitektur i
Midtpunktet,
eller
 Vi kan fjerne dem og give plads
for kreative ideer til udnyttelse af
de frigivne platforme.

BR-MØDE 419

TMU’s indstilling:
TMU indstiller til blokrådet at ”girafhalsene” fjernes.
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet følger TMU’s indstilling
om at fjerne ”girafhalsene”.
BR-sag 419.d: Etablering af pølse/
grillvogn i Farum Midtpunkt
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
BR-FU har modtaget en henvendelse fra en Farum borger, tidligere
FM-beboer, der ønsker at opstille en
pølse/grillvogn i Farum Midtpunkt,
eventuelt ved Spisehuset
Fra vognen vil foregå salg af pølser,
shawarma og tilsvarende grillsortiment samt læskedrikke og friskpresset juice.
Daglig åbningstid 11-21.
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet godkender opsætning af
en pølse/grillvogn i Farum Midtpunkt, jf. ovenstående.

Udgiften til at fjerne ”girafhalsene”
er indeholdt i bevillingen til det nye
affaldssystem.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 418 4. august 2009

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra juni 2009
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
d. Beboere
5. Blokrådssager:
a. Valg til økonomiudvalget

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

b. Brevkasseanlæg
c. IT for @lle
d. Fortsættelse af lommepengeprojektet
e. Pilotprojekt om bedst mulig belysning
6. Eventuelt

(afstemning:)
(Jakob: 20, John: 18,
Sabine: 7, Verner: 22)
(1: 2, 2: 0, 3: 3, 4: 16)
(14/6/4)
(21/3/0)
(12/9/3)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Gerd
Martha
Tove
Alf
C
Ole
11
Kirsten
14
Don
15
Eva
16
Leni
Trine
21
Niels
25
Christian

Adr.
206G
204C
213E
201D
4G
34F
64E
71B
85E
82F
112E
149D

Telefon
44954775

50907094
51148841

Uden stemmeret:
Palle Rye, Ejendomskontoret
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Blok Navn
26
Jakob
Karen
35
Mogens
36
Jesper
41
John
Torben
43
Grazyna
44
Jytte
Verner
45
Eva
Gudmund

Adr.
161B
165C
278E
290D
406F
403D
426E
433A
433A
448A
448A

Telefon
44955868
44882229
44950046
44954230

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 juni 2009
Godkendt med flg. bemærkninger:
Leni/85E – Til pkt. 6 Eventuelt, er
kun nævnt ét overfald. Under mit
indlæg sagde jeg, at der ofte fandt
overfald sted i FM og opfordrede til at
overfald ikke blev fortiet.
Erling/229A – Til pkt. 417.b nævnte
jeg, at set i perspektiv af hvad vi i øvrigt bruger af penge på vedligehold og
drift, er det småpenge som her går til
en helt nødvendig renovering af nedslidte hotelværelser.
Gerd/206G – bemærkede, at der i ref.
side 29 i spalte øverst manglede ordet
”husdyr” foran større.

domsudvalget (BUU), hvor der ansøges om ekstra bevilling på kr. 50.000
kr. til ekstra-arrangementer i 2009/
2010.
Et flertal i BR-FU indstillede, at TMUsagen blev udsat indtil finansieringen
var afklaret. TMU-repræsentanter
mødes med BR-FU den 10.08.09 med
henblik på, at sagen BR-behandles
på septembermødet. Den 10.08.09
afholdes møde med BUU. Formålet
er at få udarbejdet en nærmere beskrivelse af de arrangementer der ansøges ekstra bevilling til. Også denne
sag forventes BR-behandlet på septembermødet.

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

kr.
kr.
kr.

1.060.156,999.879,60.277,-

Prognose regnskab 09/10:

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

Varmeøkonomisk har juli måned været god – der er brugt 69 MWh mindre
end budgetteret for måneden.

4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Ny blok til BR-FU pr. 01.09.09
Turen er nået til blok 25. Blokken
bedes snarest meddele sekretariatet
om den kan stille med et medlem, da
turen ellers går videre til blok 24.

Derfor har underskuddet også kunnet
holdes på niveau med underskuddet
pr. ultimo juni til trods for, at mange
beboere p.t. betaler for lidt i aconto
varme.

Bemærk! I MP 418 er fejlagtigt angivet at turen er nået til blok 15 – vi
beklager fejlen.
Foreløbig udskudte BR-sager
Til behandling på BR-møde 418 er
rettidigt til BR-FU indleveret BR- sag
fra Teknik og Miljøudvalget (TMU)
omhandlende fjernelse af ”girafhalsene” ved spindeltrapperne på det gamle sugeanlæg for husholdningsaffald
samt en BR-sag fra Børne- og Ung-

Ved fortsat betaling af nuværende
aconto varme viser prognosen, at
regnskabsåret vil resultere i et underskud på ca. kr. 1½ mio.
Som bekendt ændres indbetalingerne
dog her til oktober, hvilket skal få
aconto betalinger og forbrug i bedre
balance.
Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Korrektion til BR-sag 418.b
Som det er annonceret på ITV er forskellen på løsningsmodel 2 & 3, at
den dyre model (løsningsmodel 2) indebærer udskiftning af beskadigede
postkasser samt sprøjtelakering af de
eksisterende postkasser.
Fejl i Midtpunktet nr. 418
Ole Andersen TMU oplyser, at der
under varmegrafen på side 4 står
"Besparelsen var således 17 MWh".
Det er forkert - der er ikke tale om en
besparelse, men om et merforbrug.
Spørgsmål til BR-sag 418.b og
418.c fra husmødet i blok 21
418b.: Hvad med afstemningstema
om postkassernes opsætningssted,
valg af model og farve. Er det op til
hver blok?
Svar: Vi kan ikke ændre blokrådssagen nu, og det vil være uheldigt hvis
sagen udsættes, da vi allerede er for
sent på den.
Principielt går jeg ind for så meget
individuel bestemmelsesret som muligt. Men jeg tror nu ikke der i praksis
er så mange mulige placeringer at
vælge mellem. Den valgte placering er
sket ud fra kravene i postloven (højde
og tilgængelighed for postbudet) og
ønske om ikke at mindske gennemgangsbredden i gangstrøget (sikkert
også et brandkrav eller krav fra andre
myndigheder).
Vi lader i forvejen blokkene bestemme
farven.
Mvh. Baldur
418c.: Hvor mange IT-café pladser er
indeholdt i sagens budget?
Svar fra BR-FU: 10-12 arbejdspladser
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Spørgsmål vedr.
byggeplads foran blok 21
Er der en myndigheds godkendelse af
byggepladsen?
Hvilke regler er der for håndværker/byggeplads og renovationsbilers
larm? Flere beboere føler sig generet
af larm før kl. 6.
Hvordan har man løst problemet med
en erstatningsboldbane for den der
bruges til byggeplads resten af året?
Med venlig hilsen
Niels 112E på vegne af blok 21
Vaskeriet
10 nye tørretumblere er opsat i juni
måned.
Renoveringsarbejder
Da arbejdet på lavtagene ikke overholder tidsplanen, vil entreprenøren
sandsynligvis komme til at betale
dagbøder.
Pihl Coating arbejder på at få udbedret skaderne på soklerne ved terrasseinddækningerne. Der er udsendt 6
ugers varslinger til samtlige beboere,
og firmaet har indsat ekstra mandskab.
Nedlæggelsen af sugecentralen er
startet og forventes afsluttet primo
november 2009.
Sprængt vandrør ved blok14/15
Røret er lukket af, og der er etableret
midlertidig vandforsyning til området.
Beskadigede træer
I slutningen af juli er desværre konstateret hærværk på et par træer på
Grønne Plads og et par træer ved blok
11/12 syd. Barken på to af træerne
har bidemærker efter hund/kæde.
Ved et af de beskadigede træer er set
en beboer der pittede sin hund. Hvis
nogle har yderligere informationer –
gerne signalement af hundeejere, der

bruger træer som træningsobjekt –
anmodes de om at kontakte Ejendomskontoret eller BR-sekretariatet.
Hærværk
Bortset fra de hærgede træer og et
par smadrede ruder har sommeren
været rolig.
Spørgsmål til
Ejendomskontoret fra Kevin/289C
Hvor mange lejligheder står tomme
nu d.d. 20/7-2009:
A.? B.? C.? D.? E.? F.? G.? H.?
Ungdomsboliger skal ikke tælles med.
Med venlig hilsen
Kevin 289 C
Svar: Da udlejningschefen hos KAB
pt. ferierer, er det ikke muligt at oplyse antallet af tomgangslejligheder pr.
20.07.09. Men af referatet fra organisationsbestyrelsesmødet
30.06.09,
fremgår at 2-3 boliger pt. er i tomgang. Det fremgår også at der pt. kører en kampagne på Boligportalen
med henblik på, ”at få udarbejdet en
større venteliste og dermed få lidt
længere ventetid til en bolig i Farum
Midtpunkt”.
Debat om meddelelser fra
Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret
Alf/201D – Der afleveres materiel til
byggepladsen meget tidligt om morgen. Det larmer, og der køres i tomgang. Har ejendomskontoret ingen
aftaler om leveringstidspunkter?
Palle/Ejk – Der er taget hånd om
problemet, og vi forventer at der
fremover leveres materialer inden for
normal arbejdstid.
Niels/112E – spurgte om Byggepladsen ved blok 21 var lovlig.
Palle/Ejk – Det går jeg stærkt ud fra.
Men Palle har efterfølgende undersøgt
sagen og

”… kan oplyse (ud fra Niels blok 21)
forespørgsel, at som sådan er der ingen formelle krav da pladsen er vores.
Pladsen skal være tilmeldt hos arbejdstilsynet (entreprenørens ansvar)
hvilket er sket for lang tid siden.” – jf.
mail af 05.08.09 til BR-sekretariatet.
Gerd/BR-FU – beklagede, at boldbanen er inddraget til byggeplads.
John/Furbo – De tomgangslejligheder
vi har lige nu hæfter kommunen for.
Pt. forhandles med kommunen om
antallet af lejligheder, som de har anvisningsretten til.
4.c Andre udvalg
Bolignet Udvalget
Installationsarbejdet skrider fremad
efter planen. Der har ikke været installeret i boligerne i juli måned. Arbejdet i boligerne er genoptaget.
I forbindelse med adgang til boligerne
er som forventet opstået en række
problemer. De løses ofte inden håndværkerne skal ind – hvis beboerne
henvender sig til Ejendomskontoret/BR-sekretariatet, når de modtager 14 dages varslingen. Svage beboere, der ikke kan rydde så montørerne
kan komme til, får hjælp fra de ”bløde
gårdmænd.”
På nuværende tidspunkt er der ingen
økonomiske overraskelser, der ikke
kan dækkes af diverse beløbet.
Der arbejdes i øjeblikket på informationsmateriale til beboerne, da alle
aftaler omkring leverandør af internet, telefoni og tv er på plads.
 TV leveres af youSee, men administreres af Aplus.
 Internet leveres af Aplus til Farum
Midtpunkt
 Tilkøbsydelserne til internet
administreres af Aplus.
 Telefoni leveres og administreres
af Aplus.
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Debat om meddelelser
fra andre udvalg
Niels/112E – meddelte, at nogle boliger i blok 21 der lå over sikringsrummet, endnu ikke var kablet.
Inga/BR-sekretariatet – Alle boliger
skal nok blive kablet, men der har
været rod i tegningsmaterialet – det
kan måske være årsagen.
Jytte/433A – efterlyste prislister på
køb af ekstraydelser.
Inga/BR-sekretariatet – På grund af
ferie mv., har BNU endnu ikke fået de
endelige priser fra Telelet, men listerne mv. forventes udsendt sammen
med det øvrige husstandsomdelte informationsmateriale medio september
2009.
Kirsten/Blok 11 – undrede sig over
valget af youSee som TV-leverandør.
Bjarne/285D – Blokrådet har opstillet
kravene til bolignettets Tv-del, hvorefter ydelsen via KAB er sendt i udbud
og youSee har vundet.
Ole/4G – Vi fulgte tegningernes rydningsområde og har moslet med tunge møbler – helt forgæves. Hvorfor er
der ikke udsendt en drejebog?
Et par BR-repræsentanter klagede
over, at de i flere dage skulle leve i
rod. Mange havde oplevet at montørerne ikke fejede op efter sig. I blok A
var der svinet på indre gangstrøg, og i
blok 41 havde montørerne efterladt
en åben terrassedør til fællesrummet.
Berit/44D – De afleverede pænt hos
mig!
4.d Beboere
”Hvilke ulykker skal vi opleve før den
af BR-FU stillede BR-sag 417a, 4/609; 'Forbud mod muskel- og kamphunde', vedtages af Blokrådet?
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Som modvægt til den meget ensidige
artikel af muskel- og kamphunde
som bragt i Midtpunktet 418, august
09 på siderne: 7, 8, 9, 10, 11, 12 og
13. Ja, rigtigt læst – 7 sider ensidig
forherligelse af hunderacer der har
adfærd og aggressive gener der i stigende antal medfører fysiske og psykiske skader på mennesker og dyr.
Ritzau opgør, at Kamphunde i gennemsnit angriber andre dyr eller
mennesker hver 14. dag. En virkelighed der ikke synes at belaste artiklens forfattere.
Medsendt er et par artikler fra de seneste dage om situationer der har
bragt ulykke over mennesker og dyr.
Hvilke langvarige fysiske og psykiske
skader disse hændelser har medført
kan kun ofrene berette om. Lad os
ikke håbe, at vi her i Blokrådet skal
høre beretninger om ulykker overgået
Farum Midtpunkt beboere der - ganske berettiget, vil stille spørgsmålet:
Hvorfor reagerede Blokrådet ikke medens tid var. Der var jo utallige advarsler.
Trods forbud vil disse hunderacer
fortsat være til stede i bebyggelsen,
hvorfor det foreslås at næste udgave
af Midtpunktet har artikel af hundeadfærdsspecialist Betina Sabinsky
med titlen: 'Sådan undslipper du et
kamphunde-angreb', så beboere i Farum Midtpunkt har viden om, hvordan man kan/bør reagerer hvis man
selv eller ens hund bliver angrebet.
Artiklen er fra politiken.dk og da jeg
ikke har præference for Betina Sabinsky, henvises til www.dogwise.dk
Sådan undslipper du
et kamphunde-angreb
Når kamphundene angriber, så kan
ofrene prøve at mindske hundenes
aggressivitet ved at bevare roen - eller
sparke efter nyrerne.
»Ens første instinkt er at løbe, men
det nytter ingenting«.

Sådan forklarer hundeadfærdsspecialist Betina Sabinsky om de kamphunde, der virker truende eller ligefrem går til angreb på mennesker.
»Man kan ikke løbe fra en hund. I
stedet skal man vise sig fra en dæmpet side: Man skal vende siden til og
lade være med at kigge på hunden.
Lad endelig være med at kigge hunden i øjnene«, forklarer hun.
»Hvis man kan komme væk, skal
man gå stille og roligt. Man må ikke
gøre nogle pludselige bevægelser«, siger hun.
»Hvis det er muligt, kan man smide
noget - en vante eller lignende - for at
aflede hundens opmærksomhed«.
Hun tvivler på, at det vil have nogen mærkbar virkning over for de galsindede hunde at prøve at tale beroligende til dem.
»Når en hund viser den adfærd, er
den svær at nå. Oven i købet bliver
man ofte bange i den situation - og
det kan hunden lufte«, tilføjer hundeadfærdsspecialisten.
Det vigtigste, når det gælder om at
beskytte børn mod at møde kamphunde, er at lære dem at omgås hunde i almindelighed.
»De skal lære at forstå hundenes
grænser«, siger Betina Sabinsky. Og
så er der kun eet at gøre, når kamphundene først har indledt angrebet.
Det er at kæmpe. »Hvis man bliver
angrebet, bliver man nødt til at gøre,
hvad man kan for at få dem væk. Det
nytter ikke at løfte børnene op, for
hundene springer blot op og prøver at
trække dem ned«. Det duer ikke at
prøve at hive hundene væk ved at
gribe dem i halen. Man kan heller ikke tvinge kæberne på en kamphund
fra hinanden, hvis de har taget fat i
for eksempel et lille barn. »De hunde
får kramper i kæberne, når de slås.
De kan ikke åbnes, når hundene er i
det store adrenalinchok, som angrebet udløser«, mener Sabinsky. Hun
ser kun en anden mulighed for at få
hunden væk fra sit offer. »I stedet
skal man forsøge at lægge klækkelige

spark i nyrerne. Det giver en smerte,
der måske kan få hunden til at
standse«.
Mogens/279E”
Debat om meddelelser fra beboer
Gerd/206G – BR-sagen genfremsættes på september mødet,
Grazyna/427E – medgav Mogens, at
artiklen var ensidig, men det er debatten om kamphunde også. Der er
mange som opdrager sine hunde ordentligt.
For yderligere debat om emnet henvises til pkt. 6 Eventuelt.
5. Blokrådssager
BR-sag 418.a:
Valg til økonomiudvalget
4 kandidater til 3 pladser.
Afstemning:
Jakob: 20, John 18, Sabine 7 og Verner: 22 stemmer.
BR-sag 418.b: Brevkasseanlæg
Kirsten/Blok 11 – konstaterede, at
arkitektonisk er de eksisterende langt
at foretrække, men når vi nu skal have brevkasseanlæg, ønsker blok 11 at
få opsat den høje smalle (vestblokmodellen) i farven hvid. Vi syntes at
terrassehusmodellen rager for langt
ud fra væggen, og er bekymret for at
børn kommer til skade.
Gerd/206G – Det er klart der må være nogle ændringer, eksempelvis er
Blok A ikke bygget som Blok C.
Jeg har i øvrigt konstateret at postindtaget i de nye postkasser er mindre end i de eksisterende.
Christian/149D – I Nordvænget har
der et stykke tid været opsat brevkasseanlæg – magen til terrassehusmodellen. Det har fungeret upåklageligt.
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Mogens/278E – Jeg er en af dem der
har anskaffet en stor postkasse. Det
er ikke muligt at genbruge den, da
den ikke kan ophænges sammen med
de små FM-postkasser.
Jytte/433 A – Hvis de gamle postkasser bliver hængende, kan de bruges
til morgenavisen.
John/Blok 41 – Vi går ind for model 4
af samme årsag.
Palle/Ejk – Vi har målt rumindholdet
på de 2 nye brevmodeller, og det er
ikke mindre end i FM’s nuværende
brevkassemodel.
Den høje brevkassemodel der er opsat
i Blok C, er valgt på grund af det
smalle gangstrøg.
Den brede – terrassehusmodellen – er
langt mere hærværkssikret, men vi vil
i videst muligt omgang imødekomme
de enkelte blokkes ønsker. Der vil
snarest blive udsendt et skema til
blokken, hvor der kan angives model
og farve.
Niels/beboer i blok 42 – Udleveres
der specialnøgle til brevkassen?
Palle/Ejk. – Ja, hvert lejemål får 2
nøgler specielt til brevkassen.
Afstemning:
Model 1: 2, model 2: 0, model 3: 3 og
model 4: 16 stemmer.
BR-sag 418.c: IT for @lle
Grazyna/426E – Min bekymring går
på at caféen kan blive en spillebule.
Inga/BR-sekretariatet – Maskinerne
er mindre bærbare pc’ere og derfor
ikke egnet til spil.
Afstemning
Sagen blev vedtaget med 14 stemmer
for, 6 imod og 4 undlod at stemme.
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BR-sag 418.d: Fortsættelse
af lommepengeprojektet
Leni/85E – Urtehaven trænger til
pasning; den ser forfærdelig ud.
Christian/FAU – Problemet er at
planterne vi satte ned, ikke var gode
nok. Urtehaven retableres til foråret.
Berit/44D – Husk at det er tilladt at
klippe af planterne i urtehaven.
Afstemning
Sagen blev vedtaget med 21 stemmer
for, 3 imod og 0 undlod at stemme.
BR-sag 418.e: Pilotprojekt
om bedst mulig belysning
Niels/Blok 21 – Tåbeligt, at der eksperimenteres med 100W pærer, især
set i perspektiv af, at de af miljøhensyn skal udgå af produktion inden
længe.
Mogens/lysgruppen
–
forklarede
hvorfor udvalget for at komme videre
anbefaler genskabelse: at tage udgangspunkt i noget der engang var.
100W pærerne er valgt, fordi flere erindrer denne belysning som langt
bedre end den nuværende. Valget af
Blok B strækningen skyldes at alle
lampetyper er repræsenteret på denne strækning.
Jytte/433A – Forsøget er absurd.
Man kan tydeligt se hvor man færdes.
Der er jo ikke brug for lys til avislæsning.
Torben/403D – Jeg foretrak forsøget
udført ved Blok C’s sydende.
Alf/201D – forklarede kort, at lys ved
indgangen til tunneller altid er mere
dæmpet ved indgangen frem for udgangen. For at undgå blænding skal
øjet ved overgang fra mørke til lys
gradvist tilvænnes de nye forhold. Set
i perspektiv af denne viden, er blok B
strækningen et godt valg.

Afstemning
Forsøget blev vedtaget med 12 stemmer for, 9 imod og 3 undlod at stemme.
6. Eventuelt
Garzyna/426E – beklagede længden
af hendes artikel i Midtpunktet. De
problemer der er med hundene, skyldes menneskene. Et forbud vil ikke
afhjælpe problemets omfang. Folk vil
være bange for at anmelde dem, der
ikke overholder husordenen.
Mogen/278E – Jeg har de ubehagelige informationer fra pressen. Vi skal
handle inden det er for sent.
Bjarne/285D – Det kunne være en
god ide at afvente hvad politikerne i
Folketinget når frem til.
Ingrid/288B – På BR-mødet har vi
sagt ja til mange penge, der ikke er
hensat til på budgettet. Jeg har ikke
råd til en huslejestigning.

Palle/Ejk. – Belysningen på gangstrøgene er styret af følere. I dag har der
været eftersyn af lamperne – det er
forklaringen på det tændte lys.
Alf/201D – I Midtpunktet 418 oplyser
BR-FU at en ny kommuneplan er på
vej, og opfordrer til at der nedsættes
et hurtigt arbejdende udvalg. Jeg har
læst Planforslaget og deltager gerne i
en skrivegruppe. Hvad angår planer
der direkte er relateret til Farum
Midtpunkt, er der Bybækskolen og
trafikafviklingen på Frederiksborgvej.
John/Furbo – Alle boligselskaber har
været indkaldt til møde i kommunen
og er her blevet informeret om planerne for en fortætning af stationsområdet.
Organisationsbestyrelsen
har udpeget Hans og Allan til at følge
med i udviklingen omkring Bybækskolen.

Gerd/BR-FU – Nogle af sagerne er der
hensat til. Det fremgår af hver enkelt
sag hvad huslejekonsekvensen er.

Berit/44D – har desværre ikke denne
gang tid til at være med i en skrivegruppe. Gruppen skal arbejde hurtigt, da deadline for indlæg til næste
MP er 14. august.

Steffen/31C – For 4-5 timer siden
bemærkede jeg at lyset på gangstrøget var tændt.

Alf/201D – En eventuel skrivegruppe
er altid velkommen til at henvende sig
til mig.

Foto: Gerd, Birkhøjmarken, fra Fugleturen
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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
?
?
0000 0000
Gerd
206G 4495 4775
Verner
433A 5944 8787

Blok
14
25
A
44

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 13
01.06.10 – 02.06.11
Blok 24
01.09.10 – 02.09.11
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, tlf.: 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, tlf. 4495 0627
25

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

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

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. 419 OG 420
MP 419 husstandsomdeles 27.08.09
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

beboere i FM
RC Grafisk
1725
Farum Midtpunkt

14.09.09 kl. 1800: Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til MP 420, der udkommer 24.09.09.
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.
Henv.: Blokrådets Sekretariat.

KALENDER FOR SEPTEMBER 2009
03.09.2009

Blokrådsmøde

kl. 1930

Servicecentralen

14.09.2009

Deadline MP 420

kl. 1800

Servicecentralen

24.09.2009

MP 420 udkommer

Husstandsomdeles
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