DAGSORDEN

MIDTPUNKTET 421

til blokrådsmødet tirsdag den 3. november 2009 kl. 1930
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra 1. oktober 2009
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg:
PCB-følgegruppe
…
5. Blokrådssager:
a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
– Gerd 206G
– John 406F
– Lars 440A
6. Eventuelt

INDHOLD
Side
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
20
24

2

Indhold
Kom og spørg om bolignettet
Hvordan syn's de mon selv det går?
Sort skærm 1. november?
Jul med julemand
Jul med discjockey
Blokrådsmøder 2010
Status på PCB-gyseren
Nyt fra udvalg
Det sker i november
Sådan går det med varmeforbruget – lige nu
Når de 2-benede kan, kan de 4-benede også
Guf for bit-vendere
Blokrådssager
Referat af Blokrådsmødet 1. oktober 2009
Praktiske oplysninger

(s 16)

MIDTPUNKTET 421

Informationsmøde om bolignettet
Af Blokrådets Forretningsudvalg

Tirsdag den 3. november
kl. 20:00
i Servicecentralen
Har du spørgsmål som du gerne vil have besvaret på mødet (og som der ikke
er svar på i artiklen på side 5), må du meget gerne aflevere dem skriftligt i
Blokrådssekretariatet senest mandag den 2. november kl. 1200, enten personligt, i brevkassen ved Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15, eller på
mail til blokraad@farum-midtpunkt.dk, så besvarelserne kan forberedes
bedst muligt.
… du må selvfølgelig også gerne stille spørgsmål på selve mødet.

Alle beboere i Farum Midtpunkt er velkomne!!
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Tirsdag den 17. november 2009 er der kommunalvalg i Danmark. Det er
første gang vi selv skal sammensætte byrådet i Furesø Kommune efter
kommunesammenlægningen 1. januar 2007.
Blokrådets Forretningsudvalg har – vanen tro – inviteret politiske partier og
lister i Furesø kommune til at stille op til

Vælgermøde
torsdag den 5. november 2009 kl. 19:30
i Servicecentralen
Kom og spørg politikerne fra det siddende byråd, hvad de selv synes de har
gjort for Farum Midtpunkt i de forløbne fire år.
… Og spørg kandidaterne til det kommende byråd, hvad de vil gøre for Farum Midtpunkt i de næste fire år.

Alle beboere i Farum Midtpunkt er velkomne!!
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Spørgsmål og svar om bolignettet
Spørgsmål fra beboere – svar fra Alex Rytt, KAB
Det husstandsomdelte materiale om
bolignettet var ikke let at forstå for
ganske almindelige mennesker uden
teknisk forstand. Så her er svar på
nogle af de spørgsmål der er blevet
stillet til Ejendomskontoret og Blokrådssekretariatet.
Får jeg sort skærm 1. november,
når det analoge signal slukkes?
Nej! KAB har en særlig aftale med
YouSee, som sørger for, at de nye
digitale TV signaler ændres til analoge signaler. Så du mærker ikke
nogen forskel. Først når det nye bolignet starter op med både analoge
og digitale signaler, bliver der mulighed for at se digitalt.
Skal jeg betale for oprettelse af
abonnement til TV (pris: 595 kr.)
+ Aplus internet (pris: 99 kr.)?
Materiale for tilmelding til TV sendes først ud i december. Dette er
oplyst i det udsendte materiale.
Det vil være gratis at tilmelde sig
TV pakke frem til 15. januar 2010.
Alle er tilmeldt internet basishastighed. Det koster således ikke noget,
da du ikke skal tilmelde sig.

Ønsker du andre hastigheder m.v.
skal der betales 99 kr. for oprettelse/ændring.
Ønsker du telefoni, er oprettelse og
evt. portering af dit nuværende telefonnummer gratis frem til 1. januar
2010.
I brevet står der: ”I alle boliger
installeres et nyt stik til telefon.”
Betyder det, at håndværkerne
skal ind i alle lejlighederne igen?
Nej! Lige nu installeres bolignettet i
de sidste lejligheder. Alle lejemål får
et nyt TV-stik ved alle de nuværende originale TV-stik. Alle lejemål får
samtidig et nyt stik til internet og et
nyt stik til telefoni.
Der skal ikke foretages nogen
yderligere installation, hvis du vil
bruge telefonien.
Hvilken pakke (grund-, mellemeller fuldpakken) til TV svarer til
den vi har i dag?
Pakkeindholdet er noget forskelligt,
men formentlig er det mellempakken.
Hvem sørger for, at nye beboere
modtager materiale?
En mulighed er, at ejendomskontoret lægger tilmeldingsblanketter i
mappen til beboerne.
En anden mulighed er at beskrive
mulighederne på Farum Midtpunkts
hjemmeside. Det er endnu ikke fastlagt.
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BØRNENES
JULEFEST
Søndag den 13. december 2009
i selskabslokalerne
Nygårdterrasserne 206
for aldersgruppen 0 – 8 år. Der er 2 hold.
Hold 1: kl. 11:00-14:15
Hold 2: kl. 15:00-18:00
Deltagelsen er gratis for alle Farum Midtpunkt-børn. Vi klipper og klistrer
julepynt til juletræet. Synger og danser om juletræet med julemanden. Du
kan tegne en tegning, eller skrive en ønskeseddel til julemanden, eller tage
dine gamle sutter med, som julemanden samler på.
Som noget nyt vil vi prøve at lave nogle små julegaver til dine bedsteforældre. Du må meget gerne medbringe dit eget bloklys, som du kan tegne på
med nogle specielle farver.
Der serveres drikkevarer og æbleskiver.

Udfyld kuponen og hent deltagerbillet på ejendomskontoret.
Sidste frist for tilmelding: 30. november 2009.
Navn:
Alder:
Telefon:
Adresse:
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Antal
0-8 år

Antal
voksne

Hold 1 kl. 11:00-14:15

______

______

Hold 2 kl. 15:00-18:00

______

______

JULE
DISKOFEST
Lørdag den 12. december 2009
i selskabslokalerne
Nygårdterrasserne 206
for Farum Midtpunktbørn
i alderen 9-15 år.
Kom til juledisko med
underholdning, fed musik
og julehygge.
Deltagelse er gratis for alle
Farum Midtpunkt-børn,
men du skal have billet
for at komme ind.
Vi serverer haps-dogs
og drikkevarer.

Udfyld kuponen og hent deltagerbillet på ejendomskontoret.
Sidste frist for tilmelding: 30. november 2009

Navn:
Alder:
Telefon:
Adresse:
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Kalender 2010 for Blokrådet og »Midtpunktet«
Af Bladudvalget & Forretningsudvalget
Bladudvalget har i samarbejde med
Forretningsudvalget og Blokrådets
sekretariat fastlagt datoer for blokrådsmøder, afleveringsfrister og udgivelsesdatoer for »Midtpunktet« for
2010.

Muligheden for senere aflevering vil
kun blive efterkommet i ekstremt
sjældne tilfælde, og den vil kun
komme i anvendelse for meget vigtige indlæg, som så skal afleveres
renskrevet i elektronisk form.

Der er mindst en uge mellem blokrådsmøde og afleveringsfrist, men i
langt de fleste tilfælde er der 7
hverdage, så:

For BR-sagers vedkommende gælder
yderligere, at et kort sagsresumé
skal foreligge til afleveringsfristen,
så Forretningsudvalget kan fastlægge rækkefølgen af blokrådssagerne,
samt at eventuelle huslejekonsekvenser skal være beregnet og medtaget ved endelig aflevering.

 når der har været BR-møde en
tirsdag, er der afleveringsfrist om
torsdagen i den følgende uge.
 når der har været BR-møde en
torsdag, er der afleveringsfrist om
mandagen i den næstfølgende
uge.

I kolonnerne yderst til højre i skemaet kan du notere din egen bloks
husmødedatoer.


Blokrådets kalender 2010
Måned
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Blokrådet og Midtpunktet
BR-møde Afleveringsfrist MP nr. Udkommer
tirs. 5
tirs. 2
tirs. 2 *)
tirs. 6
tirs. 4
tors. 3
FERIE
tirs. 3
tors. 2
tirs. 5
tirs. 2
tors. 2

tors. 14
424
tirs. 26
tors. 11
425
tirs. 23
tors. 11
426
tors. 25
tors. 15
427
tirs. 27
ons. 12
428
tors. 27
BR SOMMERFERIE
man. 12
429
tirs. 27
tors. 12
430
tors. 26
man. 13
431
tirs. 28
tors. 14
432
tirs. 26
tors. 11
433
tors. 25
man. 13
434
tors. 23

*) Afdelingsmøde 2010: 2. marts
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Husmøde
Dato
Tid/sted

Første BR-møde 2011: 4. januar

PCB sagen i Birkhøjterrasserne
Af Bente Heltberg, projektleder for følgegruppen
Forsegling af PCB-fuger
Arbejdet er nu i gang i Birkhøjterrasserne. Det bliver udført af firmaet
Tscherning A/S, og det er Eggersen
Miljø & Sikkerhed Aps, der fører tilsyn med arbejdet. Der vil blive opstillet
byggepladscontainere
ved
stamvejen nede ved sugecentralen.
I hver bolig vil der blive sat alustrimler på fugerne, og de vil blive
dækket af lister eller dækstrimler.
Der bliver løbende taget målinger i
den første prøvebolig, og de viser
stadig et væsentligt lavere indhold
af PCB i luften, end før strimlerne
blev sat op. Det betyder, at forseglingen virker efter hensigten.
Forseglingen forventes at være færdig i midten af november. Der er
stadig ingen nyheder om den egentlige PCB-sanering.
Forebyggelse
Samtidig er der også taget andre
prøver, der blandt andet viser, at
støv kan indeholde PCB. Det er derfor en god idé at gøre rent og tørre
f.eks. køkkenbordet af ofte. Følg generelt de forholdsregler, der blev givet på beboermødet:
 Undgå kontakt med huden –
undlad at røre materialer indeholdende PCB
 Intensiver rengøringen – særligt
støvsugning og aftørring
 Sørg for god ventilation og luft
regelmæssigt ud
Undersøgelser viser, at grundig udluftning kan nedbringe forureningen
til et acceptabelt niveau.

BLADUDVALGET SØGER
FLERE MEDLEMMER
Af Berit, Bladudvalget

Vi vil gerne være mere end to personer i
bladudvalget – den ansvarshavende og
Blokrådets kommunikationsmedarbejder.

Yderligere information
Endnu er der ingen nyheder om den
egentlige PCB-sanering.
Furesø Boligselskab og KAB prioriterer det højt at holde beboerne informeret om sagens gang. På KAB's
hjemmeside, www.kab-bolig.dk er
der med adgang fra forsiden oprettet
et særligt site, der beskriver PCB
sagen i Farum Midtpunkt. Her kan
du finde beboerinformationer, referater og plancher/diasshow fra møderne samt generel information om
PCB.
Du er også velkommen til at henvende dig på ejendomskontoret, hvis
du ønsker skriftligt materiale udleveret. Der er desuden fra Blokrådets
Forretningsudvalg nedsat en særlig
følgegruppe bestående af Gerd Karlsen, Thomas Jensen og Verner Gravesen, der gerne stiller op til husmøder – se tlfnr bagest i bladet. 
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NYT FRA BR-FU OG ANDRE UDVALG
PCB-FØLGEGRUPPE
Furesø Boligselskabs bestyrelse har på et ekstraordinært møde nedsat en
følgegruppe til byggeskadesagen vedrørende PCB-problemerne.
John/ 406F (mail: john-e@post.tele.dk eller johehr@tmf.kk.dk) og
Gerd/206G (mail: gerd.karlsen@yahoo.dk)
er boligselskabets medlemmer af følgegruppen.
BR-FU er repræsenteret ved Verner/ 433A (mail: vg@mado.dk) og
Thomas /143F (mail: tj@forwardit.dk).
Fra Ejendomskontoret deltager Palle Rye (mail: palry@kab-bolig.dk) og
Frank Carlsen (mail: frc@kab-bolig.dk,)
Fra KAB sidder Torben Trampe (mail: ttr@kab-bolig.dk) og
Bente Heltberg (mail: bhe@kab-bolig.dk)
Beboerne kan invitere de beboervalgte føgegruppemedlemmer til at deltage i deres blokkes husmøder. Palle kan kontaktes på ejendomskontoret
eller mail, Frank, Torben og Bente kan kontaktes pr. mail.

DET ÅRLIGE BUDGETMØDE – ANDET UDKALD
Det årlige budgetmøde for samtlige beboere og udvalg afholdes 26. januar
2010 kl. 1900. Alle udvalg skal begynde at lægge planer for, hvad de skal
bruge af penge i 2010-2011. De detaljerede, øremærkede forslag skal være
Blokrådssekretariatet i hænde senest 10. december 2009.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
NOVEMBER I FARUM MIDTPUNKT
 Der bliver efterplantet i kælderbedene, i Paltholm mangler der en del
bunddække og der plantes også træer og buske
 Ved krydderi-haven bliver Berberis udskiftet med Cotoneaster
 Blokkene vil blive renset på væggene
 Der vil blive kørt en kampagne vedr. cykler og lign. på indre gangstrøg
 Der opsættes postkasser
 Der opsættes fortsat bolgnet, hvis de ikke er færdige
 Der laves nyt mødelokale i servicecentralen
 Der arbejdes med PCB-problemerne
 Der bliver kørt lommepengeprojekt
 Derudover den alm. vedligeholdelse

LØVFALD
Husk at rense gravene under terrasseristene for blade, jord og andet
snavs. En langskaftet skovl fra legetøjsforretningen passer perfekt som
terrasserenderenser.
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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
4000
3500

Vurdering af seneste måned:
Godt nok har september måned
været mild, men med en besparelse på 15 % har vi endnu en
gang præsteret et flot resultat.

MWh

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i september var på
Budgettet for september var på
Besparelsen var således på
Varmeforbruget i september måned
ligger 15 % under budgettet for måneden – ganske flot, selv om den
milde måned tegner sig for en del af
succesen.
Det er tredje måned i træk forbruget
ligger under månedsbudgettet, så
det bliver spændende at følge udviklingen, når vi nu tager lidt mere hul
på varmesæsonen.
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791 MWh (megawatt timer)
933 MWh
142 MWh
For at fastholde de gode takter skal
du derfor stadig holde
øje med rumtemperaturen, så den
ikke overstiger
niveauet, du
har besluttet
dig for som
passende.


Kørekort til hund!
Af Gerd Karlsen
Der aflives stadig for mange sunde
og raske hunde, fordi deres ejere
ikke magter at have dem. Gør tilværelsen nemmere for dig selv, din
hund og jeres omgivelser med et kørekort.
HVIS ALLE HUNDEEJERE
… havde nogen grundlæggende viden om hundes adfærd og om de
regler, der gælder for færdsel med
hund – ikke mindst viden om
grundlæggende færdigheder i træning af hunden (sit/stå, nej, indkald, vente roligt, lade sig håndtere
etc.), så ville tilværelsen være nemmere for alle parter.
HUSK AT HUNDEN
BETALER PRISEN
… når den volder problemer ved at
gø, hoppe op, nærmest rive armen
af føreren, gøre udfald mod forbipasserende 2- eller 4-benede etc.;
når den ikke vil have klippet negle,
renset tænder, tjekket ører osv. Så
ender det desværre ofte med aflivning.
BLIV HERRE OVER SITUATIONEN
Tag kørekort, gå til træning og lær,
hvordan du kan blive en god fører
for din hund.
Dansk Kennel Klub har tilbud om
kørekort til hund undervisning. Vi i
Farum hører til Kreds 1. Ved at gå
ind på DKKs hjemmeside
– www.dansk-kennel-klub.dk/413 –
kan I se, hvor der er en træningsplads i vor nærhed.
IKKE ALLE HAR TID
Jeg ved godt, at det kan være svært
at få tid i en travl hverdag til at ind-

passe kørsel og en times tids træning en gang om ugen i 8 – 10 uger.
MEN fortvivl ikke DKK har lavet en
DVD der viser dig, hvordan du i
praksis træner din hund på en god
og positiv måde. Man tager højde
for, at ikke alle racer er ens, nogle
som labrador, dansk-svenske gårdhunde og mange brugshunderacer
kan/skal have gentagelser i det
uendelige, andre som fx chow chow
og mynder taber ret hurtigt interessen, hvis ikke der sker noget nyt.
DVDen koster kun 50 kr. og varer
62 min. I kan læse nærmere på
DKKs hjemmeside.


VARMEØKONOMI
Status pr. 30. sep. 2009:
Variabel fjernv.

kr.

2.084.652,-

Aconto rådighed

kr.

2.069.811,-

Underskud

kr.

14.841,-

Er flot resultat:
Vi har gang på gang skrevet om
underskud på grund af for små
aconto betalinger på varmen.
Mildt vejr kombineret med energibevidsthed hos beboerne har imidlertid
gjort, at der p.t. stort set er balance
imellem udgiften til fjernvarme og den
samlede aconto betaling – flot!
Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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En beskrivelse af bolignettet for semi-nørder
Af Baldur, 273F, formand for Bolignetudvalget

Denne artikel er skrevet til dem der
ved lidt om teknik og gerne vil vide
mere om teknikken i bolignettet. Hvis
det blot er sort snak, så frygt ej, du
kan sagtens bruge bolignettet alligevel.
Når der i den følgende tekst tales om
"internetudbydere", menes der ikke
kun vores bolignet, men internetudbydere generelt, for eksempel en
ADSL udbyder.
Der vil i det følgende forekomme enkelte forsimplinger. Rigtige nørder
bedes bære over med mig.

Hvad er en IP adresse?
En IP adresse er en slags telefonnummer, der identificerer en computer på netværket. Hver computer har
en IP adresse, og den er unik for
computeren. IP adresser består af fire
tal mellem 0 og 255 adskilt af punktum. Et eksempel på en IP adresse er
192.168.1.1.
Eksterne og interne IP adresser
Det er internetudbyderen, der tildeler
IP adresser, som vi kalder for "eksterne".
Det er også muligt selv at tildele en
såkaldt "intern" IP adresse. En intern
IP adresse skal være i et af de tre intervaller:
14

10.0.0.0 - 10.255.255.255,
172.16.0.0 - 172.31.255.255 eller
192.168.0.0 - 192.168.255.255.
Typisk bruger man interne IP adresser på trådløse netværk og internt i
lejligheden sammen med en router.
Hos mange internetudbydere er det
kun muligt at få én ekstern IP adresse, og så kan man bruge interne IP
adresser, når der er brug for flere.
Interne IP adresser kan ikke bruges
til at kommunikere på internettet direkte, men skal oversættes til en ekstern IP adresse af en router.

Routere
En router oversætter mellem de interne IP adresser og den eksterne IP
adresse.
Fysisk består routeren af en række
netudtag, hvoraf et er markeret som
"uplink" og de resterende som "downlink" – eller tilsvarende terminologi.
Man tilslutter uplink med et netkabel
til netudtaget i væggen. Computerne
tilsluttes downlink udtagene. En router fungerer ofte også som antenne
for et trådløst netværk. Det trådløse
netværk er at betragte som et downlink udtag.
Routeren får nu tildelt den eksterne
IP adresse på uplink udtaget. På

downlink udtagene vil routeren selv
stå for at tildele interne IP adresser.

bliver tilsluttet direkte til hinanden og
til internetudbyderen.

Når der passerer trafik fra en computer med en intern IP adresse, så oversætter routeren den interne IP adresse til den eksterne IP adresse før trafikken sendes videre. Routeren holder
styr på trafikstrømme fra flere computere og husker, hvordan den skal
oversætte tilbage fra ekstern til intern
IP adresse, når der kommer svar fra
en server på internettet.

Bruger man en switch, skal alle computerne have eksterne IP adresser
tildelt af internetudbyderen.

På den måde kan en router samle flere computere med interne IP adresser
på en ekstern IP adresse.
En router fungerer også som en begrænset firewall. Alle forbindelser
skal startes "indefra", altså fra en af
dine computere. Hvis der kommer
ukendte forbindelser udefra, så ved
routeren ikke hvilken computer der
skal sendes til, og den blokerer trafikken i stedet.
I nogle tilfælde, for eksempel ved nogle online spil og download programmer, kan det være nødvendigt at fortælle routeren at den skal sende forbindelser på en "port" til en bestemt
computer. Der er typisk en webside
hvor man kan indstille den slags.
En router der oversætter mellem ekstern og intern IP adresse, kaldes også
for NAT (network address translation).
Selv om routere ofte bruges når man
kun kan få tildelt én ekstern IP
adresse, så har vores bolignet ikke
nogen begrænsning på antallet af
eksterne IP adresser. Vi anbefaler at
man bruger en router alligevel på
grund af den ekstra sikkerhed i firewall funktionen.

Switche
En switch minder om en router, men
den har ikke nogen intelligens og kan
ikke oversætte IP adresser. Man kan
tænke på en switch som en samlemuffe, så alle tilsluttede computere

Fast IP adresse
Når en computer slukkes, så mister
den IP adressen. IP adressen kan blive genbrugt ved tildeling til en anden
computer. Ønsker man at drive en
server, så er det praktisk at serverens
IP adresse ikke skifter i utide, da domænenavnet så skal omkodes til den
nye IP adresse. Man kan derfor ofte
bestille en såkaldt "fast IP adresse",
som blot betyder at IP adressen ikke
kan tildeles en anden bruger, heller
ikke imens computeren er slukket.
En router eller server der aldrig bliver
slukket, vil i praksis have fast IP
adresse.
En fast IP adresse kaldes også for en
statisk IP adresse. En IP adresse der
skifter, når computeren har været
slukket, kaldes også en dynamisk IP
adresse.

Vores net
I Farum Midtpunkt kan man tilslutte
en computer direkte til netstikket i
lejligheden, eller man kan tilslutte
router eller switch. Man får automatisk tildelt det antal eksterne IP
adresser som der er behov for.
Såfremt man vælger at tilslutte en
switch, skal man være opmærksom
på, at alt udstyr får tildelt en ekstern
IP adresse og dermed er umiddelbart
tilgængeligt fra hele verden. Har man
for eksempel en nettilsluttet printer,
så kan alle printe på den, blot de
gætter dens IP adresse.
Det anbefales derfor at man vælger at
bruge en router.
Der er ingen former for firewall indbygget i nettet. Det er ens eget ansvar
at beskytte computeren.
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 421.a: Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
Kandidaterne præsenteres i alfabetisk rækkefølge. De to kandidater
som får størst stemmetal, er valgt. I
tilfælde af stemmelighed for de to
laveste stemmetal foretages omvalg
mellem disse kandidater.
Huslejekonsekvenser:
Denne sag har ingen huslejekonsekvenser.
Gerd Karlsen, 206 G

Hermed genopstiller jeg – Gerd Karlsen – som beboervalgt medlem af
Furesø Boligselskabs bestyrelse. Jeg
har boet i Farum Midtpunkt siden
1978 og i en del år været aktiv i forskellige beboerdemokratiske aktiviteter.
Da jeg mener, at vor form for flad
struktur og bredt demokrati er me16

BR-MØDE 421

get væsentligt, har det stadigvæk
min interesse at bruge tid på, arbejde med og fortsat deltage i de mange
aktiviteter og udfordringer, bestyrelsesarbejdet medfører.
Desuden er der en del sager, vi har
påbegyndt i bestyrelsesregi, som jeg
gerne vil følge til dørs, fx arbejdet
med forvaltningsrevisionen, muligheden for at bygge nye boliger i
Nordsjælland og netop nu PCB problemerne.
Arbejdet i bestyrelsen kræver selvfølgelig temmelig meget arbejde og
en ret stor viden om vort område,
som det tager år at opbygge; derfor
mener jeg, at det er vigtigt, at vi
netop i denne tid med de mange nye
politiske tiltag har medlemmer i organisationsbestyrelsen, der både
har basisviden om vort selskab og
kendskab til den overordnede politik.
I forbindelse med bestyrelsesposten
deltager jeg også i flere udvalg i FM
og vil gerne fortsætte arbejdet her.
Den viden, jeg får i udvalgene, bruger jeg i arbejdet i bestyrelsen, og
både der og i vor afdeling vil jeg bl.a.
arbejde for en fornuftig huslejeudvikling, således at vedligeholdelse og
fornyelser sker, men sker i et tempo, der samtidig sikrer, at folk har
råd til at blive boende i bebyggelsen.
Desuden ønsker jeg at være med til
at arbejde for og sikre, at beboerdemokratiet til stadighed udvikles
og udbygges, således at beboerne
kan få endnu større indflydelse på
og medbestemmelse i, hvordan vort
boligområde udvikles, på en sådan
måde, at det er et godt sted at leve

BLOKRÅDSSAGER
for alle de 2- og 4-benede, der ønsker at bo her.
For at sikre dette er det vigtigt, at vi
beboerdemokrater er omstillingsparate og følger med tiden uden dog at
smide historien ud. Farum Midtpunkt har i sin ”levetid” vist vejen
for andre på det beboerdemokratiske område, og det er for mig vigtigt,
at vi fortsætter denne vej og ikke
stivner i bureaukrati og selvtilstrækkelighed
Et godt bomiljø er for mig også ensbetydende med mangfoldighed i beboersammensætning og muligheder
for gode fritidsmuligheder med familie, familiedyr, venner og naboer i
nærområdet. Det betyder også, at
jeg bl.a. i BR-FU har taget problematikken om de utilpassede børn og
unge op og har været med til at holde møder med berørte parter – beboere, kommunen v. SSP og politi.
Arbejdet her er sendrægtigt, og der
er desværre tilbagefald, men vi holder fast; ingen skal have lov til at
tyrannisere andre beboere, og kriminel adfærd skal straffes.
Det er efter min mening vigtigt, at vi
til stadighed er et boligområde med
gode, tidssvarende boliger og udenomsarealer, der både giver folk lyst
til at blive boende og til at investere
arbejde i og vise interesse for nærområdet.
I hverdagen færdes jeg meget i FM,
og fra min daglige gang med Calaf
III i området kender mange mine
meninger, synspunkter og holdninger til de forskellige sager, der behandles i beboerdemokratiet.

BR-MØDE 421

I Midtpunktet har man kunnet følge
med i, hvordan jeg ved blokrådsmøderne – til nogles irritation – stædigt
fremfører og kæmper for de sager,
som beboere har bedt mig om at tage mig af.
Selvfølgelig vil jeg – som beboervalgt
bestyrelsesmedlem – følge blokrådets beslutninger i arbejdet i organisationsbestyrelsen.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Gerd Karlsen,
206G, til Furesø Boligselskabs bestyrelse.

VANDSTATUS
Første delmål er at spare
15% i forhold til referenceåret 2006/07.
Situationen pr. 30. sep. 2009:
Juni - september 2006:

71.852 m3

Juni - september 2008:

67.430 m3

Juni - september 2009:

61.901 m3

Besparelse i forhold til
sidste år:

ca. 8,2 %

Besparelse i forhold til
referenceåret:

ca. 13,8 %

Èn m3 vand koster kr. 65,-.
I forhold til referenceåret udgør årets
besparelse
ca. kr. 647.000,Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

17

BLOKRÅDSSAGER
John Ehrbahn, 406F
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Landsforening og har et tæt samarbejde med flere udvalg under Furesø
Kommune som beboerrepræsentant.
Jeg kan ikke støtte dem, der ønsker
vores beboerdemokrati nedlagt.
Jeg vil arbejde for, at vi som lejere i
Farum Midtpunkt og Den Almene
Boligbevægelse får de samme rettigheder og muligheder, der gives til
andre boligformer, således at vi som
lejere ikke stilles ringere end dem.
Jeg vil også arbejde for, at vi som
lejere får størst mulig udnyttelse og
råderet over vores egen bolig og på
den måde får et godt boligmiljø og
gode boligforhold efter vores eget
valg.

Hermed genopstiller jeg som Blokrådets repræsentant i organisationsbestyrelsen i Furesø Boligselskab.
Jeg er valgt af Blokrådet som medlem af Boligselskabets bestyrelse, og
sidder som formand for organisationsbestyrelsen i Furesø Boligselskab.
Jeg deltager aktivt i vores beboerdemokrati og er med i flere udvalg
under blokrådet, og vil forsat arbejde for, at vi fastholder og forbedrer
vores beboerdemokrati, således at vi
som beboere i Farum Midtpunkt
selv har medindflydelse og kan være
med til at bestemme, hvad der skal
ske i og omkring vores boliger og
boligområde.
Via mit arbejde for Blokrådet i Farum Midtpunkt og Furesø Boligselskab er jeg med i KABs repræsentantskab, Farum Fjernvarmeværks
bestyrelse
og
Boligselskabernes
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Det er mit ønske som formand for
Furesø Boligselskab at sikre vores
værdigrundlag, således at Farum
Midtpunkt forsat er og bliver et attraktivt sted at bo, at vi får en sund
og god økonomi med en rolig husleje
udvikling uanset udefra kommende
trusler om afgifter og skatter m.v.
Jeg vil også arbejde for, at vi får et
godt samarbejde med det nye byråd
efter valget, og sikre at Furesø
Kommune lever op til sit ansvar
som kommune, herunder sikrer os
et godt og trygt boligområde, hvor vi
kan færdes og leve i fred uden trusler om vold og hærværk.
Derfor vil jeg gerne genopstille som
bestyrelsesmedlem i Furesø Boligselskab og forsætte mit arbejde for
Farum Midtpunkt.
Afstemningstema:
Blokrådet genvælger John 406F/41
til Furesø Boligselskabs bestyrelse

BLOKRÅDSSAGER
Lars B. Kristensen, 440A
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 sund økonomi
 tryghed for beboere
Jeg er overbevist om, at jeg kan bidrage positivt og aktivt i arbejdet –
og glæder mig til opgaven, hvis jeg
skulle være så heldig at blive valgt.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Lars, 440A, til Furesø Boligselskabs bestyrelse.


ENERGIHJØRNET
Aconto varme betalingerne
vil blive reguleret!
Hermed opstiller jeg til posten som
beboervalgt medlem af Furesø Boligselskabs bestyrelse.
Jeg har boet i Farum Midtpunkt de
sidste 3 år og har været aktiv i både
blok 45 og i de forskellige beboerdemokratiske aktiviteter.
Jeg arbejder i dag med RMA ved
NetDesign her i Farum, hvor jeg har
været de sidste 10 år. Jeg er pt.
kasserer i blok 45.
Jeg stiller op som nyt, friskt blod til
FURBO – og kan tilbyde nye friske
øjne på arbejdet i FURBO kombineret med en god sund ”snus-fornuft”
og ”finger i jorden”, hvor det kræves.
Jeg vil arbejde for at sikre bedst
mulig bolig for os alle.
 samme rettigheder som folk i andre boligformer
 fornuftig huslejeudvikling (gerne
billigere husleje :-)

Blokrådet har tidligere besluttet, at de
månedlige betalinger af aconto varme
skal fastsættes individuelt for de enkelte lejere.
Reguleringen vil ske med erfaringen
fra det netop udsendte varmeregnskab 2008/09.
Formålet er at få bedre balance imellem aconto betalingerne og årets endelige opgørelse.
For de lejere, der skal have nedsat af
aconto beløbet, vil reguleringen ske
med decemberhuslejen pr. 01. dec.
2009.
For de lejere, der skal have beløbet
sat op, vil det ske med januarhuslejen
pr. 01. januar 2010.
Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 420 1. oktober 2009

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
(Gerd, BR-FU)
Godkendelse af dagsorden
(Godk. u/bemærkn.)
Godkendelse af referat fra september 2009
(Godk. m/bemærkn.)
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
(afstemning:)
a. Ændring af Blokrådets forretningsorden § 17, stk. 2 (20/1/0)
b. Energibesparelse i P-kældre
(tema 1: 19/2/0)
c. Ændring i leje af Beboerhotellet
(21/0/0)
6. Eventuelt

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Gerd
Martha
Ellinor
C
Annelise
14
Don
15
Sabine
16
Trine
24
Thomas
25
Christian
31
Erling
32
Anne Marie

Uden stemmeret:
Palle, EJK
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Adr.
206G
204C
227C
2C
64E
74E
82F
143F
149D
229A
246E

Telefon
44954775
44954654
50907094

Blok Navn
35
Mogens
Anne-Sofie
41
Torben
42
Niels
Stema (?)
43
Grazyna
44
Jytte
Verner
45
Lars
Morten

Adr. Telefon
279C 44999222
286D 44952475
403D
414F
414F
426E
433A
433A
440A
442F

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 september 2009
Godkendt med flg. bemærkning:
Mogens/279F – side 14. Forkert citeret: der skulle have stået et møde med
et panel af politikere der bor i Farum
Midtpunkt, frem for et møde …
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Jørgen Nielsen PSS-energi
Ved hjælp af 2 modeller med lys i
synliggjorde Jørgen Nielsen ideen bag
BR-sag 420.b i praksis. Farum Midtpunkt er ikke forsøgsobjekt – firmaet
har leveret tilsvarende spændingssænkende udstyr til blandt andet Københavns Lufthavn og tunnelanlægget ved Øresundsbroen.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Det årlige budgetmøde
– første udkald
Det årlige budgetmøde for samtlige
beboere og udvalg vil blive afholdt
den 26. januar 2010 kl. 19. Det betyder, at alle udvalg skal begynde at
lægge planer for, hvad de skal bruge
af penge i 2010-2011. De detaljerede,
øremærkede forslag skal være Blokrådssekretariatet i hænde senest 10.
december 2009.
Manglende blokregnskaber
Blok 12, 13, 23, 32, 34, 42 og 46 har
endnu ikke indleveret årsregnskaber.
Fra i morgen vil de pågældende blokkes konti blive lukket.
Valgmøde
BR-FU inviterer alle partier/lister til
vælgermøde 5. november, kl.19:30.

PCB-følgegruppe
Organisationsbestyrelsen har på et
ekstraordinært møde valgt John/
406F og Gerd/206G som medlemmer
af PCB byggeskadesags-følgegruppen.
BR-FU er repræsenteret ved Verner/
433A og Thomas /143F.
Placering af postkasser
BR-FU har fra blok 21’s husmøde den
17. august 2009 modtaget meddelelse
om, at blokken ønsker en anden placering af postkasserne end den af
BOU & EJK anbefalede.
BR-FU afviste ansøgningen fra Blok
21. Blok 21’s husmøde er utilfreds
med afgørelsen og vil rejse en BR-sag,
jf. nedenstående:
”Blok 21 fremsendte den 17. august
2009 en mail med blokkens trufne
beslutning om en ny placering af
postkasser i blok 21, så de opsættes
parallelt med det indre gangstrøg som
i Vestblokkene, vist i BR-sag 418.b.,
men erstattet med den vandrette type
Juliana PC2.
Vort husmøde den 30. september
2009 fandt, at den af den 8. september 2009 fremsendte afvisning af
blokkens beslutning udemokratisk,
herudover virker de forklarende argumenterne useriøse.
I skriver:
Mht. placering kan jeg oplyse, at
postvæsenet og faglig postkasseleverandør har været inde i processen på
mange fronter, og i valget af placering
er der taget højde for mange problemstillinger bl.a. at synshandicappede og
andre der færdes på gangstrøget vil
være meget udsatte, hvis lågerne til
postkasserne bliver brækket op og efterlades åbne, eller hvis beboerne ikke
lukker postkassen ordentligt.
Den forklaring gælder åbenbart ikke Vestblokkenes nuværende postkasser, der er placeret på samme
måde, men på den modsatte væg, og
hvis disse låger står åbne stikker de 3
gange mere ud i gangarealet. Den
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valgte placering af den relativt gammeldags model af postkasserne i
Vestblokkene har også en stor låge,
der kan være "farlig".
Blok 21 har besluttet at rejse en
BR-sag og vil derfor spørge Blokrådet
om der er andre blokke, der finder at
placeringen af postkasserne i de indre
gangstrøg, burde være sat til afstemning i den oprindelige BR-sag, og at
den "valgte" placering i Vestblokkene
derfor også skal kunne vælges af de
andre blokke. Af praktiske grunde
skal den vandrette type anvendes.

Debat om meddelelser fra
Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret

Med venlig hilsen Blok 21”

Følgegruppemedlemmerne er meget
opmærksomme på behovet for hurtig
og præcis information om diverse afhjælpeforanstaltninger og vil være
medvirkende til et meget højt informationsniveau.
Informationsmaterialet,
inklusiv
plancher, referater mv. er tilgængeligt
på www.kab-bolig.dk og
www.farum-midtpunkt.dk
Informationsmaterialet i print kan
udleveres ved henvendelse til Blokrådssekretariatet.

Nyt fra Ejendomskontoret
LOMMEPENGEPROJEKTET
Opstarten er rykket fra uge 41 til uge
43.
HÆRVÆRK
I uge 39 blev smadret en del store ruder i den sydlige ende af Paltholmterrasserne.
4.c Andre udvalg
TV-udvalget takker af
Nye tider, nye behov – det nye tvsignal kommer i de nye tv-stik omkring 15. december 2009, og der er
derfor ikke længere brug for et TVudvalg – hvorfor udvalget nedlægger
sig selv. Tak for indsatsen, vi håber
fremover at møde jer i andre udvalgssammenhænge.
Bolignetudvalget
Informationsmaterialet fra A+ er blevet forsinket. Vi har rykket for materialet så sent som i eftermiddag, men
har i skrivende stund ikke fået en tilbagemelding om hvornår det vil være
os i hænde. Sekretariatet vil selvfølgelig sørge for, at materialet inkl. tilmeldingsblanketter mv. husstandsomdeles samme dag som vi modtager
det.
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PCB
En beboer savner information om
hvornår afdækningen af fugerne starter, flere ønskede at der på FM
hjemmeside næsten dagligt informeres om PCB afhjælpningstiltagene og
der blev forslået en rubrik med
spørgsmål og svar. Følgegruppemedlemmerne gjorde opmærksom på, at
alu-tapen dækkes af lister.

Debat om meddelelser
fra andre udvalg
Bolignet
Foranlediget af et spørgsmål om hvem
der har besluttet udbyder, priser mv.
opridsede BR-sekretæren Bolignettets
historiske forløb.
I næste Midtpunkt bringes en artikel om Bolignettet: Artiklen er tilegnet
semi-nørder.
5. Blokrådssager
BR-sag 420.a: Ændring af Blokrådets forretningsorden § 17, stk. 2
Debatten gik på om ændringen er
en styrkelse af beboerdemokratiet
eller en svækkelse.
Flere påpegede at BR-FU mødehyppigheden afholder mange fra at indgå
i BR-FU arbejdet. Ved at begrænse
mødehyppigheden og klare en del af

sagsbehandlingen via e-mails åbnes
mulighed for, at blandt andet beboere
med børn vil have mulighed for at tage en BR-FU periode. Andre nævnte
med henvisning til ældre beboere, at
ikke alle har en pc og derfor fremover
er udelukket fra BR-FU deltagelse.
Vigtigheden af at det også fremover er
muligt for beboere og udvalgsmedlemmer at mødes med BR-FU, blev
også nævnt. Tilhængere af forslaget
påpegede, at vi skal følge med tiden,
og at forretningsordenen altid kan
ændres, hvis der opstår behov herfor.
Afstemning
Sagen blev vedtaget med 20 stemmer
for, 1 imod og 0 undlod at stemme.
BR-sag 420.b:
Energibesparelse i P-kældre
Ingen debat.
Afstemning
Afstemningstema 1 blev vedtaget med
19 stemmer for, 2 imod og 0 undlod
at stemme.
BR-sag 420.c:
Ændring i leje af Beboerhotellet
Ingen debat.
Afstemning
Sagen blev vedtaget med 21 stemmer
for, 0 imod og 0 undlod at stemme.

pågældende hundeejere er således
erstatningsansvarlige i forhold til de
skader deres hunde forholder på
ejendommens træer.
Debat om Varme- og vandopgørelserne og vandbesparende toiletter
Flere har hørt, om eller har selv modtaget en uventet stor vandregning. Og
flere fandt opgørelserne ulæselige.
Ejendomskontoret har konstateret, at
der er tale om endog meget store efterregninger og modtager mange henvendelser fra beboere, der har behov
for at få tjekket deres vandforbrug.
Ejendomskontoret følger op på alle
henvendelser, der er blandt andet bestilt måleudstyr som beboerne kan
låne.
Husk! Klager skal være indgivet inden
6 uger fra modtagelsen af opgørelsen/
-erne.
En forklaring på de mange efterbetalinger er, at vandafregningsprisen
i afregningsperioden er steget fra 48
kr. m3 til 65 kr. m3.
Farum Midtpunkt har ingen indflydelse på afregningsprisen, men det er
en god ide jævnligt at holde øje med
ens vandforbrug og husk at aflæse
begge målere.

HUSK CYKELLYGTERNE

6. Eventuelt
Forespørgsel om hvornår registreringen af husdyr træder i kraft, og
debat om beskadigede træer
Flere har bemærket at nogle ejere af
muskelhunde ”pitter” deres hunde på
bebyggelsens træer, blandt andet er
det gået hårdt ud over nogle lindetræer. Træningen foregår også på
Birkhøjmarken, hvor der ligeledes er
beskadiget træer.
Uanset hvor træningen foregår, er det
en overtrædelse af husordenen, og de
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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
mandag i lige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
(se datoer i kalenderen s. 27)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Don
64E
5090 7094
Thomas
143F 2711 7725
Gerd
206G 4495 4775
Verner
433A 5944 8787

Blok
14
24
A
44

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 13
01.06.10 – 02.06.11
Blok 23
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, 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
ØU

Fjernvarmeværket
Handicapudvalget
Hundeudvalget
Københavns Almindelige Boligselskab
Katteudvalget
Kulturudvalget
Lejernes Landsorganisation
Beboerbladet Midtpunktet
Nærbiksen
Servicecentralen
Spisehuset
Selskabslokalerne
Teknik/Miljø 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:

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

Ring 112
Ring 114

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i
pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes regelmæssigt.
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)
91,60
Sveriges Radio 2 (S)
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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

0900 – 1900
0900 – 1800
0900 – 1600

POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

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.
To velmøblerede sale, garderobe og toiletter. Alt i service og køkkengrej. Komfur og
opvaskemaskine, Mulighed for at låne musikanlæg. Pris: Weekend 750 kr., hverdage
600 kr. Depositum 600 kr.
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 4013 9466.
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
182,25
Sverige 1 (S)
189,25
ZDF Tysk 2

Kanal
2
5
6
7

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 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

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

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

VEDR. MIDTPUNKTET NR. 421 OG 422
MP 421 husstandsomdeles 27.10.09
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

FM
RC Grafisk
1725
Farum Midtpunkt

12.11.09 kl. 1800: Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til MP 422, der udkommer 24.11.09.
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 NOVEMBER 2009
03.11.2009
03.11.2009
05.11.2009
09.11.2009
12.11.2009
23.11.2009
24.11.2009

Blokrådsmøde
Info-møde om bolignet
Vælgermøde
BR-FU
Deadline MP 422
BR-FU
MP 422 udkommer

kl. 1930
kl. 2000
kl. 1930
kl. 1900 – 2000
kl. 1800
kl. 1900 – 2000
Husstandsomdeles

Servicecentralen
Servicecentralen
Servicecentralen
Servicecentralen
Servicecentralen
Servicecentralen
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