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Indhold

(s 18)
(s 18)
(s 19)

MIDTPUNKTET 422

8 sider indstik med

Julemanden kommer!!
spørgsmål og svar
Julefred og gode råd
om bolignettet.
Julens åbningstider
Her vrimler med fugle
Mild undren over PCB-problem
BR-FU og PCB-følgegruppen svarer
PCB og luftrensere
Så røg overskuddet!
Beboerdemokratiet / Vi ku' spare mere!
Brug Molokken nærmest din bolig
Gode råd om udluftning / Julefrokost i Spisehuset
UPS!! Det var en kold oktober
Mindeord
Fotoklubben udstiller i Servicecentralen
Blokrådssager
Referat af Blokrådsmødet 3. november 2009
Kalender og status for bolignettet
Praktiske oplysninger

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

Antal
voksne

Hold 1 kl. 11:00-14:15

______

______

Hold 2 kl. 15:00-18:00

______

______
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
DIT BARN – DIT ANSVAR
Også i år skal der lyde en opfordring til Farum Midtpunkts forældre om, at børnene respekterer de fleste beboeres ønske om at have en fredelig december måned.
Specielt i dagene omkring julen vil de fleste familier
gerne være fri for at skulle lægge øre til nytårsfyrværkeri. Derfor skal der lyde en speciel opfordring til forældre i familier, hvor man ikke fejrer traditionel
dansk jul, om at hanke op i ungerne. Altså: Vi vil så
gerne have fred indtil nytårsaften.

GLATFØREBEKÆMPELSE
Farum Midtpunkt er af det offentlige pålagt en fejepligt, der betyder, at vi skal
have folk ude i tidsrummet kl. 7 til 22, når der er risiko for glat føre. Ofte er
gårdmændene dog også ude om natten. Men man kan ikke regne med rydning
mellem kl. 22 og 7.
Fejepligten betyder, at man skal være i gang
med at rydde – ikke at hele Farum Midtpunkt
skal fremstå som slikket – fra kl. 7. Der bruges stort set kun grus og regulær fejning til
glatførebekæmpelse – betonfliser,
ramper og lignende kan ikke
tåle salt. I særlige tilfælde
bruges dog en anelse urea.
Du har selv ansvar for at færdes forsvarligt – og det er generelt
ikke nogen dårlig ting at have en
personlig ulykkesforsikring (f.eks. i forbindelse med husstandsforsikringen eller pensionsordningen). Man kan hos Matas købe pigge, som man kan sætte
på skoene med en elastik. De er stærkt anbefalelsesværdige for ældre og vakkelvorne mennesker.
SNERYDNING PÅ TERRASSERNE
Der må af hensyn til de rustfri afløbsrender ikke anvendes salt eller urea på
terrasserne. Og – nå ja, vi kan lige så godt tage den her: der er også syre i
hunde- og katteurin, så hundene skal luftes på hundetoiletterne – og katten
har jo sin kattebakke!
Hvis sneen ønskes ryddet fra områder af terrassen, må sneen ikke placeres op
ad facaderne, men skal holdes 0,5 m fra træbeklædning og vinduer.
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JULENS
ÅBNINGSTIDER
NÆRBIKSEN

Vaskeriet

Juleaftensdag
1. og 2. juledag
Nytårsaftensdag
Nytårsdag
åbent 09 – 16

24.12 åbent til kl 16
25.12 lukket
31.12 åbent til kl 16
01.01 lukket

00

00

00

00

Spisehuset
23.12 kl 21 musik: Short Stories
24. & 25.12 lukket
26.12 åbent til 21
31.12 & 01.01 lukket
00

00

ejendomskontoret
24. – 26. & 31.12 & 01.01 lukket
28. – 30.12 åbent

Blokrådets Forretningsudvalg
23.12 – 01.01 lukket

Blokrådets Sekretariat
23.12 – 01.01 lukket
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Fuglene elsker Farum Midtpunkt
Af Hans, 222F, Friarealudvalget
At vi har mange fugle her i bebyggelsen, kan man forvisse sig om ved
at gå en tur i området. Men hvor
mange arter yngler der egentlig i vores friarealer, p-kældre samt på terrasserne, og hvor mange ynglende
par er der af hver art? Det satte
Friarealudvalget sig for at finde ud
af. Vi ville kort sagt lave en fugletælling.

årene 1997 og 1998 foretog Thomas
Vikstrøm på egen hånd to tællinger
af vores fuglebestand. I 1980’erne
foretog Carl Christian Tofte en tælling af gråspurve i Farum Midtpunkt. Den viste at der ynglede mere end 200 par her i bebyggelsen.
Denne tælling er interessant fordi
den blev foretaget umiddelbart før
miljøsagen, hvor vi inddækkede lofterne i P-kælderene. Endelig kan
man sammenligne tallene for de enkelte arter med den generelle udvikling i hele landet.
Fugletællingen omfatter hele Farum
Midtpunkt inklusive voldsystemet
og Birkhøjmarken. Tællingen omfatter altså antal ynglende par. Kolonnen ”Redefund” angiver antal af reder af den enkelte art, der blev fundet under tællingen.

Nu er det jo ikke noget man bare
sådan gør, så udvalget henvendte
sig til biolog Thomas Vikstrøm, som
til daglig arbejder i Dansk Ornitologisk Forening, for at få eksperthjælp. Sommeren igennem gik et
par af udvalgets medlemmer og
Thomas så og registrerede fugle.
Samtidig opfordrede vi beboerne til
at lade os vide, hvis de havde ynglende fugle på deres terrasser. Efterfølgende har vi bearbejdet de indsamlede data og kan nu fremlægge
resultatet.
En fugletælling bliver naturligvis
mere interessant, hvis man har noget at sammenligne med. Der er ikke før lavet en så omfattende fugletælling i Farum Midtpunkt, men vi
har nogle mindre omfattende registreringer at sammenligne med: I
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Art
Ringdue
Tyrkerdue
Gærdesmutte
Jernspurv
Rødhals
Solsort
Gærdesanger
Tornsanger
Havesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Blåmejse
Musvit
Husskade
Allike
Gråkrage
Gråspurv
Skovspurv
Grønirisk

Antal Redefund
77
21
3-4
0
27
1
5-6
0
13
0
83
5
2
0
2
0
2
0
4
0
3–4
0
2
0
20
4
45
6
11
5
3
3
0-1
0
221
60
10 - 13
0
29 - 32
0

Det er vigtigt at bemærke at ingen
tal er absolutte. En tælling af ynglende fugle på så stort et område vil
naturligvis altid være behæftet med
muligheder for fejl og fejlskøn.
Der blev altså fundet 20 ynglende
arter i Farum Midtpunkt. For næsten alle arter er der tale om en
stigning i antallet sammenlignet
med fugletællingerne foretaget i 97
og 98. For de fleste arter er der endda tale om en kraftig stigning. For
de fleste arters vedkomne passer
stigningen med de pågældende arters udvikling på landsplan. Den
generelle stigning på landsplan
skyldes for det meste det milde vintervejr, altså klimaændringen.
Man kan dog ikke afvise at ændringer i det fysiske miljø her i Farum
Midtpunkt også kan spille en mindre rolle for nogle arters udvikling
her i bebyggelsen. Vores træer er
blevet ældre og større, buskadserne
er blevet tættere. Ældre og større
træer giver normalt flere fødemuligheder i form af flere insekter, biller
og larver. Tættere buskadser giver
bedre muligheder for reder og social
adfærd.

landsplan. Ringduen rykker ind i de
tættere bebyggede områder og slår
sig ned i haver, parker og andre
grønne områder i byerne. Tyrkerduen oplever en mindre tilbagegang på
landsplan.
For spurvenes vedkomne er det
glædeligt, at gråspurven optræder i
nogenlunde samme antal som i tællingen af Carl Christian Tofte i
1980’erne. På landsplan holder gråspurven stand i byerne, men går tilbage på landet. Omvendt forholder
det sig med skovspurven. Den holder stand i landområderne men går
tilbage i byerne.
Hvis man vil dykke mere ned i tallene for de enkelte arter, kan man gå
ind på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmesider:
www.dofbasen.dk/ART og
www.dofbasen.dk. Her kan man læse mere om de enkelte arter. Man
kan også finde vores fugletælling
samt de to tællinger som Thomas
Vikstrøm foretog i 97 og 98. Endelig
kan man også se udviklingen på
landsplan for de enkelte arter.

Der blev også registret nye arter i
forhold til registreringerne i 97 – 98.
Arter som: Gransanger, Havesanger,
Munk og Jernspurv er begyndt at
yngle i Farum Midtpunkt inden for
de sidste 10 år. Også her kan både
lokale forhold og den generelle udvikling på landsplan spille ind som
årsag.
For duernes vedkomne ses det at
antallet af ynglende Ringduer nærmest er tredoblet, mens antallet af
ynglende Tyrkerduer ligger stabilt
på 2 – 4 par. Tamduen synes derimod helt at være forsvundet herfra.
Udviklingen for Ringduer og Tyrkerduer passer med udviklingen på

Friarealudvalget retter en varm tak
til Thomas Vikstrøm for hans deltagelse og bistand ved fugletællingen.
Vi takker også de beboere som
sendte os oplysninger om ynglende
fugle på deres terrasser.
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Sanering af PCB-fuger
Af Ove Christiansen, 411A
Da jeg har været forhindret i at deltage i de afholdte informationsmøder, fremsender jeg hermed et par
kommentarer.
I referatet fra mødet d. 21. september står om kræftrisikoen, at ”Hvis
1000 mennesker bor her i 35 år og
opholder sig i boligen 16 timer i
døgnet, vil der sandsynligvis være
0,07 beboere, der udvikler kræft
pga. PCB indenfor en livstid på 70
år.” Det oplyses også, at ”Problemet
er dog meget mindre end først antaget.”
Jeg har boet i Birkhøjterrasserne
lige siden byggeriet blev taget i brug;
for min bloks vedkommende i oktober måned 1972. Jeg har således
boet her i over 37 år og kan vel siges
at høre til ”urbefolkningen”. Til december fylder jeg 67 og har aldrig
haft andre helbredsproblemer end
forkølelse og influenza og altså heller ikke problemer, der kunne føres
tilbage til boligmiljøet. Jeg havde to
sygedage i januar 2008; siden har
jeg ikke fejlet noget. I 1984 forlod
jeg mit hidtidige erhverv som bibliotekar og tog en ny uddannelse som
programmør. På det tidspunkt havde jeg boet her i 12 år og fik ingen
grund til at tro, at min indlæringsevne skulle have taget skade. M.h.t.
risikoen for nedsat fertilitet har jeg
heller ikke haft grund til bekymring.
For at sige det sådan.
I forbindelse med forseglingen af
PCB-fugerne – som i øvrigt er udført
vældig pænt – besluttede man at se
bort fra varslingsperioden på seks
uger. Som sagt: jeg har boet her i
8

over 37 år. Det vil sige noget i retning af ét tusinde ni hundrede og
halvfjerds uger! Jeg er ikke i stand
til at tro, at seks uger til eller fra
skulle have gjort nogen forskel mht
mit helbred. Det var en unødvendig
forhastet panik-beslutning, og jeg vil
anbefale, at man fremover prøver at
afdramatisere problemet.
I forbindelse med den egentlige renovering, omtales en genhusningsperiode på min. 6-8 uger pr. bolig.
Har man tænkt sig, at alt, hvad jeg
har samlet i mit hjem gennem mere
end 37 år, skal opmagasineres, og
jeg skal gøres husvild i 1½ til 2 måneder?
Jeg vil også gerne vide, om man vil
være fuldstændig afskåret fra adgang til sin bolig i den periode. Hvad
med folk, der arbejder hjemmefra?
IT-opgaver kan klares med en trådløs opkobling; andre typer arbejde
kan ikke flyttes med samme lethed.
Mange har gjort meget ud af terrassens beplantning. I vækstsæsonen
kan det ikke klare sig uden pasning
og vanding i op til 2 måneder.
Har man overvejet, om en egentlig
renovering – hvis den overhovedet
skønnes nødvendig – kunne være
noget, man først foretog ved fraflytning? Evt. suppleret med renovering
her og nu af de lejemål, som direkte
udtrykker ønske derom.
Det hidtidige forløb virker som en
overreaktion på et marginalt problem, som jeg har været lykkeligt
uvidende om i mere end en menneskealder, og som heller ikke fremover vil spolere min nattesøvn.


Svar til Ove om PCB
Kære Ove!
Af Blokrådets Forretningsudvalg
Vi har reageret i takt med at informationerne omkring problemstillingen har været til stede. Som udgangspunkt så vi testresultater, der
oversteg grænsen for øjeblikkelig
indgriben med en faktor 5, hvilket vi
ikke kunne sidde overhørig.
Vi kan håbe på at din positive beretning om fravær af følgevirkninger
gælder alle. Vi har ingen konkret
mistanke om andet, men har haft
en del henvendelser fra bekymrede
beboere.

1. Renoveringen skal foregå i et
kontinuerligt forløb. På grund af
eksempelvis:
a. Total nedsættelsen af pcb påvirkningen også imellem nabo
lejligheder
b. Økonomien i projektet
c. Entreprisen skal have en udløbsdato.
2. Der er nogle helt klare regler for
det fornødne håndværksarbejde
a. Beskyttelsesudstyr
b. Affaldshåndtering
3. Genudlejningen i Birkhøjterrasserne er stoppet, så der bliver ikke flyttet nye beboere ind, hvilket
for afdelingen har nogle økonomiske konsekvenser, hvis projektet trækkes i langdrag. Det vil i
øvrigt være svært at udleje, hvis
der er den mindste tvivl om, at vi
tager problemstillingen alvorligt.
4. Desuden er der myndighedskrav
forbundet med sagen.
Hvad den endelige renovering kommer til at indebære vides endnu ikke; for at få styr på det kræves, at vi
får udført nogle pilot projekter. Dette er netop nu ved at blive planlagt.


Nyt om PCB sagen i
Birkhøjterrasserne
Af projektleder Bente Heltberg,
PCB-følgegruppen
Angående gener i renoveringsperioden er vi meget lydhøre over for
eventuelle problemstillinger og løsningsforslag – men vi må desværre
sige, at på forhånd kan der være
noget vi ikke kommer til at kunne
imødekomme, blandt andet på
grund af følgende:

Forseglingen af PCB fugerne nærmer sig sin afslutning. Arbejdet er
forløbet som planlagt, og der har
kun været få tilfælde, hvor det ikke
er lykkes at få adgang til boligerne.
Målingerne har vist at forseglingen
nedsætter PCB indholdet i luften
betragteligt.
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Et pilotprojekt er undervejs, og det
planlægges at udføre flere prøveboliger. Tiltagene i hver bolig vil blive
fulgt at målinger, sådan at effekten
kan dokumenteres. Pilotprojektet vil
i første omgang blive udført i ikke
udlejede boliger.
Prøveboligerne forventes igangsat
snarest. På nuværende tidspunkt
kan der ikke siges noget om tidsperspektivet eller de nærmere vilkår for
den egentlige 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 ge-

nerelt 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.
Du kan få mere generel information
om PCB og se alle udsendte beboerinformationer og mødereferater på
KAB’s
hjemmeside
www.kabbolig.dk.


Et lille glædesudbrud…
Af Solveig Lerche, 405 C
Det er desværre alt for sjældent at
jeg føler anledning til at glædes over
ting der foregår her i Farum Midtpunkt – men tirsdag den 10. november 2009 skete der noget der
virkelig glædede mig:
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. Så langt så godt!
Nu har jeg boet her i Birkhøjterrasserne i næsten 15 år. Jeg har tit og
ofte undret mig over at dørene i lejligheden ikke har været forsynet
med indfatninger (gerigter). Jeg syntes at det så fattigt, forkert og ufærdigt ud. Nu har jeg så fået foretaget
forseglingen af de angiveligt PCBholdige fuger, som efterfølgende blev
afsluttet med rigtige indfatninger.
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HVILKEN FORSKEL! Nu har jeg
så gået i et par dage og frydet mig
over de nye indfatninger omkring
dørene – nu ser det færdigt ud!!!!
Det har givet lejligheden et kvalitetsmæssigt visuelt løft. Jeg har aldrig tidligere oplevet at bo et sted
uden at dørene var forsynet med
indfatninger, og derfor har det undret mig, at man her i Farum Midtpunkt ligesom har ”snydt på vægten” og sparet udgiften til indfatningerne. Hvad har man ellers sparet
på under opførelsen af Farum Midtpunkt?
Jeg føler trang til at komplimentere
de involverede håndværkere og kontrollanter. De har udført et i alle
måder professionelt stykke arbejde!
Men – baggrunden for det udførte
arbejde er jo nok så alvorlig. For
mere end 30 år siden blev det forbudt i Danmark at anvende PCB-

holdige materialer. Derfor skete der
det, at de første blokke der blev
bygget her i Farum Midtpunkt,
som var Birkhøjterrasserne, og som
altså blev opført før forbuddet mod
PCB-holdige materialer blev indført.
De godt 200 lejligheder i Birkhøjterrasserne var således de eneste der
blev opført med PCB-holdigt fugemateriale. Det findes ikke andre
steder i Farum Midtpunkt. Hvorfor i
himlens navn reagerer man først nu,
mere end 30 år efter? Vi er mange
beboere der har boet her i årevis i et
PCB-forurenet miljø, med hvad det
kan medføre af sundhedsfarlige
konsekvenser. Jeg finder det dybt
uansvarligt.

Honeywell luftrenser og HEPA-filter

Uden at vide det har jeg åbenbart
været lidt på forkant med situationen, idet jeg for næsten 3 år siden
opsatte en luftrenser, som udover et
støvfilter også indeholder et såkaldt
HEPA-filter, som fjerner 99,97 % af
alle luftbårne svævstoffer. Endvidere
bliver udblæsningsluften ioniseret,
hvilket modvirker statisk elektri-

citet. Filteret har nu kørt i døgndrift
(24 timer) hver eeneste dag i 3 år.
Luften i lejligheden er blevet markant forbedret, og luften i lejligheden
føles i dag som frisk havluft. Det
ville således forbavse mig, om man
kan måle PCB-forurenet luft i min
lejlighed. Til almindelig orientering
kan det oplyses, at den omtalte luftrenser koster under 700,- kr. og
statnings HEPA-filter koster omkring 200,- kr. HEPA-filteret svarer
nøjagtigt til de filtre man bruger på
atomkraftværker for at friholde
ten for radioaktive svævstoffer. Erstatningsfilteret skal udskiftes cirka
en gang halvårligt.
Men lige nu og her fryder jeg mig
over min ”nye” lejlighed, hvor dørene er forsynet med rigtige indfatninger.


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

kr.
kr.
kr.

3.558.538,3.191.995,366.543,-

Så blev der taget hul
på underskuddet:
4 måneder klarede vi os uden nævneværdigt underskud – men her den
5. måned i regnskabsperioden kom
det så. Og vi må nok se i øjnene, at
det fortsætter de næste 2 måneder,
indtil de nye aconto opkrævninger,
der begynder med januarhuslejen,
retter op på situationen.
Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
AFDELINGSMØDE
Der afholdes ordinært afdelingsmøde tirsdag den 2. marts 2010 i Servicecentralen kl. 19:00 inden blokrådsmødet. Alle beboere er velkomne.
BUDGETMØDE – TREDJE UDKALD
Husk at der holdes budgetmøde 26. januar 2010. Udvalg og arbejdsgrupper
bedes aflevere detaljerede budgetønsker til sekretariatet senest 10. december.
IT FOR @LLE
Servicecentralen er i skrivende stund under ombygning for at skabe plads til
projektet IT for @lle. Den ombyggede servicecentral ”indvies” ved en reception
den 19. januar.
FØLGEGRUPPE VEDR. LAVTAGE
Blokrådet skal vælge 2 medlemmer til
en følgegruppe i forbindelse med renoveringen af lavtagene. Til deadline for
dette nummer af »Midtpunktet« havde
ingen beboere meldt sig som kandidater. Hvis du er interesseret i at deltage i
følgegruppens arbejde, kan du præsentere dig i næste nummer af bladet, så
du kan blive valgt på blokrådsmødet 5.
januar. Præsentationen skal afleveres i
Blokrådssekretariatet senest torsdag
den 10. december.

VANDSTATUS
Første delmål er at spare
15% i forhold til referenceåret 2006/07.
Situationen pr. 31. okt. 2009:
Juni - oktober 2006:
89.209 m3
Juni - oktober 2008:
85.843 m3
Juni - oktober 2009:
78.522 m3
Besparelse i forhold til
sidste år:

ca. 8,5 %

Besparelse i forhold til
referenceåret:

ca. 12,0 %

Èn m3 vand koster kr. 65,-.
I forhold til referenceåret udgør årets
besparelse
ca. kr. 695.000,Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Brug den rigtige Molok
Af Ejendomskontoret

I januar 2009 blev Farum Midtpunkts flotte molok-containere taget
i brug. Senere leverede kommunen
flaske- og aviscontainere der matchede vores containere i design. Generelt fungerer det fint med de 3 typer containere, men der ofte problemer med overfyldte molokcontainere i nærheden af flaske- og
aviscontainerne. Derfor denne lille
reminder om hvorfor det er vigtigt at
du og din familie benytter molokcontaineren nærmest din/jeres bopæl.
Hvordan kommer jeg af med mit
køkkenaffald?
 Køkkenaffald kommes i den molok-container der er nærmest på
din bobæl

Hvorfor kan jeg ikke bare benytte en
tilfældig molok-container?
 Molok-containerne er placeret i
forhold til belastning/antallet af
boliger.
 Hvis du benytter en tilfældig molok-container opstår et skævt
fyldningsmønster.
 Molok-containerne tømmes 2
gange ugentlig.
 Hvis en eller flere molokcontainere overbelastes medfører
det ekstra omkostninger, da der
skal rekvireres vognmand og vi
skal bruge ekstra gårdmandstimer til fjernelse af det affald der
er smidt ved siden af de propfyldte containere.
Husk! Molok-containerne skal udelukkende bruges til køkkenaffald. 
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
DET SKER PÅ EJENDOMMEN I DECEMBER
 I december måned planter vi stadig buske og træer.
 Vi vedligeholder også julebelysning og starter så småt op med vinterbeskæringen.
 Glatførebekæmper, hvis der er noget at glatførebekæmpe.
 Derudover alm. vedligeholdelse.
UDLUFTNING
Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m.
giver store mængder fugtig luft, og lejligheden ventilerer ikke sig selv.
Tætte gardiner, rullegardiner og persienner kan gøre luften stillestående ved
ruderne, så luften bliver kold og fugtig og danner kondens på glasset.
Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i 10-15 minutter. Luk
ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes.
Udluftningsventilerne bør stå åbne døgnet rundt for at give et godt luftskifte.
De åbnes ved tryk ind i begge sider, men kan åbnes delvist ved tryk kun i den
ene side.
Utilstrækkelig udluftning giver dårligt indeklima. Det kan give sig udslag i hoste, hovedpine, svien i øjnene, udslæt og luftvejsallergi.

SPISEHUSET
arrangerer julefrokost for alle
Farum Midtpunkts beboere
lørdag den 12. december 2009
kl. 15:00
Pris 150 excl drikkevarer
Tilmelding senest 7/12-09 i Spisehuset
Mad: det store kolde bord
Musik: Lunde og Drengene kl. 19:00
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Ofte stillede spørgsmål om bolignettet
Af Bolignetudvalget, Blokrådssekretariatet og KAB

Bolignet FAQ Farum Midtpunkt november 2009
I forbindelse med Informationsmødet 03.11.09 efterlyste Bolignetfølgegruppen spørgsmål
fra FM-beboere. De indkomne spørgsmål er sammen med tidligere fremsendte spørgsmål
indarbejdet i nedenstående besvarelse, der er opdelt i fire dele:
1.
2.
3.
4.

Spørgsmål og svar vedrørende TV ............................................................................. 1
Spørgsmål og svar vedr. internet ............................................................................... 3
Spørgsmål og svar vedr.telefoni................................................................................. 6
Øvrige spørgsmål og svar .......................................................................................... 7

1. Spørgsmål og svar
vedrørende TV

Hvornår skal man tilmelde sig TV?
Der bliver udsendt materiale medio december. Man skal vælge pakke inden 15.
januar 2010. Alle ser gratis fuldpakke fra
medio december og frem til 1. februar
2010
Skal man betale 595 kroner i oprettelse af TV?
Oprettelse er gratis indtil 15. januar.

der modtager DR med egen antenne skal
anskaffe en digitalboks. I Farum Midtpunkt er der sat en fælles digitalboks op,
som konvertere signalet til analog form.
Beboere behøver derfor ikke foretage sig
noget.
Der er stadig gamle fjernsyn samt nok
en del nyere mpeg2 (som mit eget),
kan der ved en undersøgelse af behovet for mpeg4 boxe, f.eks 400 stk indhentes tilbud via Aplus ? Det skal ikke
være de billigste som ikke understøtter HD, og vi har jo 1½ måned til at
hente tilbud, dem der er på hylderne
nu bliver nok revet væk i næste uge.
Bolignetudvalget har ikke overskud til at
indhente sådanne tilbud. Andre er velkomne til at arrangere noget.
Jeg har et analogt TV. Skal jeg købe
en boks eller skal jeg ikke gøre noget?
Du behøver ikke gøre noget, men du vil
kunne modtage flere kanaler med en digitalboks.

Hvem opkræver TV?
Aplus opkræver prisen for din valgte TVpakke. Du kan betale med et girokort
eller tilmelde dig til PBS.

Kan det være en god ide at bestille en
antenneforstærker? – hvorfor?
Nej! – en antenneforstærker kan bruges
hvis signalet er blevet for svagt, fordi
man har tilsluttet for mange TV.

Den valgte TV pakke indeholder både
analoge kanaler og digitale kanaler. Du
kan se hvilke på www.yousee.dk
Hvad sker der med TV-signalet 1. november?
Danmarks Radio holder op med at sende
i analog form den 1. november 2009. Alle

Hvorfor tilbydes der analogt TV, når
der slukkes for det analoge TV-signal
den 1. november 2009?
Danmark har fået tildelt et antal frekvenser, som Danmarks Radio og TV2
kan sende TV på. Ved at sende digitalt
kan Danmark få plads til flere kanaler på

1

samme frekvens. Firmaet Bokser har
vundet retten til at sende op til 30 digitale kanaler, hvoraf de fleste er kodet. Alt
det er relevant hvis man har egen antenne.
Når man har kabel-TV modtager man
ikke signalet gennem luften. I kablet er
der plads til mange flere kanaler. Der er
rigeligt plads til både at have mange analog og digitale kanaler. Dog er YouSee
også begyndt at sende en del kanaler
kun i digital form.
YouSee sender alle analoge kanaler som
både analog og digital. Har man et TV
der kan modtage digitalt, så kan man
altså glemme alt om analogt.
Man kan sige at de analoge kanaler kun
er der fordi der er plads, og for at spare
os for at købe digitalboks til alle TV. Måske man vil nøjes med at købe digitalboks til TVet i stuen og nøjes med de
analoge kanaler på børnenes værelse.
Hvis der skal betales til både Aplus
(for de analoge tv-pakker) og til YouSee (for de digitale TV muligheder),
hvor finder vi så beskrivelsen af de
digitale TV muligheder?
Det er ikke nødvendigt at betale direkte
til YouSee medmindre man køber ekstra
digitale pakker.
YouSee har ændret deres måde at sende
TV på således at en TV pakke i dag indeholder ukodede analoge og digitale kanaler. Herudover har YouSee et meget stort
udbud af kodede digitale kanaler, sprogpakker m.v. Det er kun hvis man vil have adgang til disse ekstra muligheder, at
man skal købe adgang hos YouSee.
Beskrivelsen af ekstra digitale muligheder finder du hos YouSee på http:
//yousee.dk/privat/tv/kunde/.

Der kan vælges mellem følgende analoge TV-pakker: Grundpakken, Mellempakken og Fuldpakken. Disse betegnelser for TV-pakkerne er enslydende med YouSee's digitale TVpakker og gør os temmelig forvirrede.
Er der i virkeligheden tale om en og
samme sag?
Ja!
Skal beboere med et gammelt analogt
TV indkøbe en digitalmodtager for at
kunne benytte de digitale TV muligheder?
Ja, hvis man ønsker fuldt udbytte skal
man købe en digitalboks. YouSee sælger
en til 495 kroner. F.eks. indeholder mellempakken 20 analoge kanaler og 12 digitale kanaler. Det er kun nødvendigt
med digitalboksen for at modtage de 12
digitale kanaler.
Kan eksisterende antennekabel (forlængerledning) incl. stik bruges til det
nye TV-signal?
Ja!
Jeg bor i en E-lejlighed og lejer underetagen ud. Jeg vil gerne nøjes med
grundpakken, men min underbo gerne
vil have fuldpakken. Er det på nogen
måde muligt at betille forskellige
”pakker” pr. lejlighed?
Nej, du må lave en aftale med underboen
om hvordan I fordeler udgiften til TV.
Bortfalder ophavsretsafgiften hvis
man fravælger TV?
Ja. Bemærk at ophavsretsafgiften er en
del af pakkeprisen.
Hvem har bestemt at vi skal skifte til
YouSee?
Se, Blokrådesbeslutningen fra 2009: BRsag 415.c: Bolignettet – nedlæggelse af
hovedstation.
Mig bekendt var det ikke You See vi
skulle have som udbyder, hvorfor er
det lige pludselig blevet You See?
Dansk Kabel/et datterselskab til YouSee
vandt FM-Bolignet-licitationen
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Hvorfor har FM forhandlet sig til et
ringere TV-tilbud hos Aplus end vi allerede har?
TV købes hos YouSee. Aplus administrerer betalingen.
Da blokrådet vedtog at skifte til YouSee,
så vedtog vi også at vi i fremtiden får regionalpakker, som YouSee har sammensat.
Mellempakken har 20 analoge og 12 digitale kanaler. Med en digitalboks til 495
kroner, kan man altså modtage 32 kanaler for 182 kroner. Det skal sammenlignes med vores nuværende TV-pakke som
har 34 kanaler og koster 202 kroner.
En del vil vælge fuldpakken, men så får
man også 50% flere kanaler (analog+digital).

2. Spørgsmål og svar
vedr. internet

Får vi beboer (email) adresser?
Nej, vi mener at beboerne er bedre tjent
med at oprette en gmail.com konto. Det
er gratis og bedre.
Hvordan får jeg flere informationer om
sikkerhedspakken?
Ring til Aplus support.
Aplus tilbyder salg af trådløse routere.
Kan jeg benytte den router jeg allerede har?
Du kan benytte din egen router, men
Aplus kan ikke tilbyde hjælp til opsætning af en router de ikke kender.
Det er dog som oftest meget simpelt og
kan klares af de fleste.
Er der særlige krav til de routere vi
skal benytte?
Nej!
Koster support 599 kroner i timen?
Nej, det er gratis at ringe til Aplus support og få hjælp til at sætte nettet op
m.v.,der gives ikke hjælp til opsætning af
routere der ikke er købt hos Aplus.
Af prislisten fremgår "Ændring af
email adresser 99,00". Hvad er dette
gebyr?
Dette er en fejl i prislisten, da Aplus ikke
stiller internetadresser til rådighed for
beboerne er det ikke en relevant post.

Hvornår skal man tilmelde sig internet?
Alle er automatisk tilmeldt internet. Det
er ikke nødvendigt at foretage yderligere,
medmindre man ønsker at bestille tillægsydelser.
Hvem opkræver internet?
Basisnet er inkluderet i huslejen som en
del af antennebudgettet.
Har man tilvalgt højere hastighed eller
10 Mbit/s garanti, så betales dette beløb
til Aplus

En eventuel mailadresse som vi opretter hos udbyderen, hvor stor stor
plads på serveren har hver? Normalen
er 10 mb hos TDC, jeg har hverken
brug for mere eller mindre, men nogle
udbydere har skrabet den til 5 mb.
Farum Midtpunkt tilbyder ikke mailadresser. Vi anbefaler at man opretter en
adresse hos gmail.com, hvor man får
mere end 7000 MB plads. Gmail.com er
gratis.
Hvad er en fast IP adresse?
En fast IP adresse betyder at din IP
adresse aldrig ændres. Det er praktisk
hvis man ønsker at sætte en server op.
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Har jeg brug for en fast IP adresse?
Hvis du er i tvivl, så nej.
Koster en fast IP adresse ekstra?
Nej, men der er et oprettelsesgebyr på 99
kroner.
Kan fast IP adresse vælges sideløbende med sikkerhedspakken?
Ja, fast IP adresse kan vælges uafhængigt af andre ydelser.
Hvorfor er 10 Mbit/s garanti dyrere
end basis?
Garantien betyder omkostninger til indkøb af ekstra overkapacitet.

Hvordan kan jeg måle min hastighed?
TDC har en god hastighedsmåler på
http://hastighedstest.tdc.dk.
Hvorfor måler jeg kun 70 Mbit/s når i
siger at nettet kan klare 500 Mbit/s?
De fleste hastighedstest er ikke konstrueret til så høje hastigheder. Mange routere kan ikke håndtere ekstreme hastigheder. Og endeligt kan din computer også
sætte begrænsninger.
Er basishastighed = 1 Mbit/s?
Nej, med basisnet kan man bruge hele
kapaciteten på 500 Mbit/s. Men man
skal dele med andre, som samtidig bruger nettet.

Er 10 Mbit/s garanti hurtigere end
basis?
På basisnet deles vi om en meget hurtig
internetlinje. Man er afhængig af hvad
andre henter lige nu. På de fleste tidspunkter, vil hastigheden på basisnet være meget hurtigere end 10 Mbit/s.
Er fildeling tilladt på Farum Midtpunkts netværk?
Ja, så længe den enkelte sørger for at
overholde ophavsrettigheder.
Kan jeg komme på mit arbejdsnetværk
hjemmefra med denne løsning?
Ja, netværket understøtter alle VPN teknologier.
Behøver jeg en router?
Nej, har du blot en enkelt computer, så
kan den fint tilsluttes direkte til netudtaget.
Hvor hurtig er den fælles basislinje?
Farum Midtpunkt har en 500 Mbit/s
internetlinje. Den er synkron, det vil sige
at upload og download begge er på 500
Mbit/s.
Hvad er den maksimale hastighed jeg
kan få?
I princippet op til 500 Mbit/s, hvis du er
den eneste der bruger netværket lige nu.
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10 Mbit/s garanti koster 100,- er det
så det samme som 5xbasis til 90,- ekstra?
Nej, så længe at basisnet giver en hastighed større end 10 Mbit/s, så er der
ingen forskel på basisnet og 10 Mbit/s
garanti. Der er forskel hvis basisnet hastighed falder til under 10 Mbit/s på
grund af overbelastning.
Det er en garanti for at dit net aldrig bliver langsommere end 10 Mbit/s.
Hvad er x2, x3, x4 og x5 hastighed?
Farum Midtpunkt har en båndbreddefordeler, som fordeler båndbredde ligeligt
mellem beboerne. Det har betydning når
nettet er belastet.
Man kan betale sig til at få en højere prioritet, ved at tilkøbe x2 - x5 hastighederne. Dem med x2 får altså den dobbelte
prioritet, og x5 giver fem gange højere
prioritet.

Kan jeg få ekstra netudtag?
Det var muligt indtil 1. november at bestille ekstra netudtag hos Dansk Kabel
TV.
Der foreligger priser fra et lokalt el-firma
der kan udføre ekstrastik, henvend dig
til ejendomskontoret for at få priserne,
eller se dem på
www.farummidtpunkt.dk
Findes den trådløse router, som Aplus
sælger, billigere andre steder?
Ja, man kan f.eks. købe en i Fona til
295,-.
Ved at købe den af Aplus er man sikret
hjælp af en support som kender vores
net. Køber man et andet sted, er man i
højere grad overladt til selv at finde ud af
det. Det er op til den enkelte at vurdere.
Aplus sælger deres router uden opsætning, leveret med posten, men med adgang til telefonisk support. Pris 399 kr.
Aplus sælger deres router med opsætning og med en teknikker der kommer
hjem til dig, hvor teknikkeren sætter
routeren op og sikrer at den virker. Pris
799 kr.
Hvorfor indgik det ikke i det oprindelige tilbud, at den selvfølgelig skal være internetstik på begge etager i de toetagers lejligheder ?
Det ville fordyre projektet med ca. 2000
kroner per lejlighed. Det er ca. det samme som den enkelte kan vælge at betale,
for at få etableret ekstra udtag. Blokrådet har godkendt projektet med kun et
netudtag per lejlighed. Det skønnes at
mange vil klare sig med trådløse routere,
eller selv kan trække kabler.

I BR-sag 406.a er der nævnt nogle andre internet-hastigheder. Hvad blev
der af dem?
Det viste sig svært at beregne den nødvendige overkapacitet for at tilbyde garanterede hastigheder. I stedet opstod
der en mulighed for at få meget hurtigere
net, ved at vælge en mere fleksibel model.
I blokrådssagen bliver der lovet et basisnet på 100 Mbit/s. Men vi har i stedet
fået et basisnet på 500 Mbit/s og til
samme pris.
For at tilgodese dem der ikke ønsker den
nye model, har vi bibeholdt en fast hastighed, nemlig 10 Mbit/s. Det har været
nødvendigt at prisfastsætte 10 Mbit/s en
del dyrere end forudsat i blokrådssagen,
indtil vi har et større erfaringsgrundlag.
Hvorfor skal jeg betale 30 kroner til
internet hvis jeg ikke vil bruge det?
Vi sparer en masse omkostninger ved at
alle er tilmeldt automatisk. Samtidig giver det mulighed for at beregne en sikker
indtægt til at betale internetlinjen med.
Der findes givetvis enkelte beboere som
ikke kan, eller vil, bruge basisnet til noget. Vi regner med at disse trods alt udgør et fåtal, og at et beløb på 30 kroner
er til at leve med. Når man bor i et fællesskab vil der altid være fællesfaciliteter,
man ikke bruger så meget som andre,
selvom vi alle betaler.
I blokrådssagen stod der 15 kroner til en
IT-supporter og 10 kroner til basisnet.
Altså 25 kroner i forhold til faktisk 30
kroner. Det mener bolignetudvalget er
acceptabelt.
Kan man ikke få et gratis program i
stedet for sikkerhedspakken?
Jo, mange har foreslået gratis antivirus
hos AVG (http://avg.com). Fordelen ved
at købe programmet af Aplus er at man
kan få hjælp af supporten.
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Hvis 500 lejligheder er på samme tid,
vil det betyde at hver kun kan bruge 1
Mbit/s?
Nej, meget få udnytter internetforbindelsen til at downloade konstant. Det tager
kun et par sekunder at hente en webside. Det tager måske 1 minut eller mere
at læse indholdet. Imens kan en anden
udnytte bånd
bredden.

den. Det kan blandt andet gøres hos
gmail.com.

3. Spørgsmål og svar vedr.telefoni

Det er ikke muligt at forudsige hvilken
hastighed vi vil opleve, før vi har prøvet
det et stykke tid.
Hvis jeg etablerer trådløst internet
(med router) i overetagen, kan min
underbo så bruge min router og også
være på trådløs internet?
Ja!
Er det korrekt, som jeg telefonisk har
fået oplyst af Dansk Kabel TV, at man
ikke behøver at opgradere bredbåndshastigheden for at kunne købe sikkerhedspakken?
Ja, det eneste du skal gøre er at udfylde
tilmeldingsblanketten til sikkerhedspakken
Hvornår og hvordan leveres sikkerhedspakken, når man har sendt tilmeldingsblanketten til Aplus?
Når Aplus har modtaget din bestilling,
sender Aplus et brev til dig med en beskrivelse af hvordan du installerer sikkerhedspakken via internettet. Der medfølger et pasword, så man sikrer at det
kun er dig der installerer pakken.
Skal eller kan jeg skifte mail-adresse,
når jeg skifter over fra mit nuværende
TDC-bredbånd til Bolignettets internet.
Ja, vi anbefaler at man anskaffer en
gmail.com mail-adresse.
Kan man flytte sin TDC email adresse
med over på bolignettet?
Nej, TDC inddrager email-adressen når
du opsiger dit abonnement. Vi anbefaler
at man anskaffer en uafhængig email
adresse og undgår det problem i fremti-
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Hvem opkræver telefoni?
Det gør Aplus
Hvornår skal man tilmelde sig til telefoni?
Telefon tilmelding gratis indtil 1. januar
2010 inklusiv oprettelse og overflytning
(portering) af nuværende telefonnummer.
Oprettelse af telefoni inden 1. januar
2010 er gratis. Gælder dette også hvis
man vælger at flytte sit nummer, eller
gælder dette kun ved oprettelse af nyt
nummer?
Ja, både oprettelsen og overflytningen af
telefonnummer er gratis frem til 1. januar 2010.
Hvornår er Aplus klar til at etablere
telefoni?
Sidste melding fra Aplus er medio januar.
Skal jeg afmelde mit nuværende telefonabbonement, jeg vil beholde mit
nuværende telefonnummer.
Hvis du vil beholde dit nuværende telefonnummer må du ikke afmelde din telefon hos din nuværende telefonileverandør. Gør du det vil du miste dit nuværende telefonnummer.
Når du tilmelder dig til Aplus telefoni og
ønsker at beholde dit nuværende telefonnummer er det Aplusder ved flytning

(portering) af dit telefonnummer afmelder
dit abonnement hos din nuværende leverandør.
Skal jeg afmelde mit nuværende telefonabbonement, jeg vil have et nyt
telefonnummer.
Du skal selv afmelde din nuværende telefon.
Hvad er det for en service vi skal betale 12 kr. til i abonnementet telefoni?
Aplus har valgt at dele abonnementsprisen op i to dele på 29 kr. og 12 kr., i alt
41 kroner.
Prisen for Aplus telefoni
Aplus telefoni er beregnet for dem, der vil
have en stabil telefoni løsning som en
fastnet hos TDC.
Ved at bestille hos Aplus får du hjælp af
en support-person, som kender vores
net. Du får en løsning uden en "boks"
som kræver strøm.

4. Øvrige spørgsmål og svar

Er der et gebyr hvis man ikke er tilmeldt PBS?
Ja, der skal betales fakturagebyr på 25
kr. pr. opkrævning.
Hvem har bestemt at bolignettet skal
etableres?
Det har beboerdemokratiet/Blokrådet, jf.
nedenstående blokrådsbeslutninger:
BR-sag 362.c fra 2004: Bolignet i Farum
Midtpunkt
BR-sag 406.a fra 2008: Bolignet i Farum
Midtpunkt.
I alt 132 kr. pr. måned i huslejestigning.
Hvorfor blev beboerne ikke inden accept af Bolignettet orienteret om de
ekstraudgifter, der kommer til at påhvile de enkelte lejere?
Alle udgifter fremgår faktisk af blokrådssagen.
Det virker dyrt, hvordan sparer vi
penge?
Tidligere antenneløsning(34 kanaler)
Antennebidrag 179 kr.
Afgifter 23 kr.
I alt 203 kr.
Standard adsl løsning (fælles for udbyderne er at prisen ikke er sænket men
hastigheden hævet)
I alt 339 kr.
TV + internet 543 kr.
TDC fastnet 304 kr.
Ny løsning:
Antennebidrag 132 kr.
Internet 30 kr.
Grundpakke 50 kr.
Mellempakke*182 kr.
Fuldpakke 280 kr.
Aplus telefon 41 kr.

Hvem betaler Aplus for at hjælpe beboerne?
Betaling for support er inkluderet i antennebudget. Aplus modtager en fast
pris, uanset antal af opkald.

I alt (Ingen pakke) 203 kr.

Er der et PBS gebyr?
Nej!

**) 20 analoge 12 digtale, tv3, kanal 4,5
og 6 er inklusiv. Børnekanaler og sport
ligger i fuld pakke.

I alt (Grundpakke) 253 kr.
I alt (Mellempakke) 385 kr.
I alt(Fuldpakke) 483 kr.
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Ny løsning sammenlignet med en gammel mulighed giver en besparelse på
(543-203) = 340 kr. pr. md. ved valg af
ingen pakke.
Ny løsning sammenlignet med en gammel mulighed giver en besparelse på
(543-253) = 290,- kr. pr. md. ved valg af
grundpakke.
Ny løsning sammenlignet med en gammel mulighed giver en besparelse på
(543-385) = 158 kr. pr. md. ved valg af
mellempakke.
Ny løsning sammenlignet med en gammel mulighed giver en besparelse på
(543-483) = 60 kr. pr md. ved valg af
fuldpakke.
Forudsætning: at man har adsl eller fastnet telefon ved siden af sit nuværende
antennebidrag, i den nye beregning indgår begge dele.
Hvad går de kr. 162 kr. til som jeg betaler over huslejen?
Basisnet: 21 kr.
Support med mere: 9 kr.
Afdrag og renter på byggelån: 91 kr.
Service: 21 kr.
Lovpligtige henlæggelser: 20 kr.
Hvorfor er der ydelser på bestillingssedlen som ikke tilbydes? – og hvorfor
tilbydes de ikke?
Det blev lovet at man kan få tilsluttet det
nye telefonistik til de gamle. Men Aplus
er ikke villige til at foretage dette, da
man ikke vil lave indgreb i TDCs monopolstik.
Hvad er PDS stik?
Et netstik.
Skal håndværkere fra Dansk Kabel TV
ind i vores bolig igen, selvom vi ikke
bestiller yderligere stik og udstyr efter
bestillingssedlen?
Nej, hvis din installation er færdig skal
håndværkerne normalt ikke ind igen.
I nogle få tilfælde kan der bliver brug for
adgang. Det drejer sig om tilknyttede lejemål til boliger som endnu ikke er blevet
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kablet, og hvor kablerne går gennem det
tilknyttede lejemål. Typisk vil der være
tale om en nabo eller overbo, som ikke
har åbnet eller haft ryddet, og som derfor
mangler at få trukket kabler.
Vi har allerede TDC DUO (telefon + internet), som vi eventuelt ønsker at
beholde men vi får desuden brug for
Farum Midtpunkts bolignet til vores
TV. Derfor vil vi gerne vide hvad den
månedlige udgift bliver på den mindste pakke samt den største?
Priserne er:
Grundpakke: kr. 49,72 kr.
Mellempakke: kr. 181,93 kr.
Fuldpakke: kr. 279,34 kr.
Hvis vi i stedet vælger at få TDC
TRIO, som iflg. en omdelt reklamebrochure vil koste 516 kr. pr. måned, for
den store pakke – hvor meget skal
man i så fald betale til Farum Midtpunkts bolignet pr. måned?
Man betaler 162 kr. til antennebudgettet. Dette beløb dækker renter, afdrag på
byggelån, henlæggelser, service, support
og basisnet.
Er det rigtigt, at der kun bliver sat
stik op i overetagen og ikke i underetagen? Hvis ja – Hvorfor?
Ja, det er for dyrt at etablere mere end et
udtag til net i hver lejlighed. Der er indhentet tilbud så den enkelte lejer kan få
etableret flere udtag ved egenbetaling.
Hvem skal man kontakte?
For problemer vedrørende kabling af lejligheden, kontaktes blokrådskontoret.
For alle andre spørgsmål kontaktes
Aplus support på 59 12 12 12 eller se på
www.aplus.dk
Man kan også stille spørgsmål til bolignetudvalget på bolignetbloggen http:
//bolignet.blogspot.com

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

Forbrug 2009 – 2010
Forventet

Aktuelt
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Vurdering af seneste måned:
Oktober måned var kold - det
ses også af resultatet.
Men korrigerer vi for det kolde
vejr, er der god overensstemmelse imellem budget og forbrug.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i oktober var på
Budgettet for oktober var på
Merforbruget var således på
John 406 F havde til novembermødet i TMU udarbejdet en oversigt
over besparelsesudviklingen i fjernvarmeforbruget i Midtpunktet fra
midten af 80’erne, hvor der blev sat
fokus på energien, og frem til i dag:
 Forbrug i 1986/87: 36.491 MWh
 Forbrug i 2008/09: 23.016 MWh
 En besparelse på ca. 37 %.
Havde Midtpunktet ikke haft fokus
på energien, så forbruget af fjern-

2.051 MWh (megawatt timer)
1.716 MWh
335 MWh
varme her i 2008/09 havde væres
på niveau med 1986/87, skulle der
på de nyligt udsendte varmeafregninger have været opkrævet ca. kr.
10½ mio. mere hos beboerne.
Seneste årsopgørelse fra fjernvarmeværket var på ca. kr. 18 mio., eller det samme som for 8 år siden i
2000/01. Her lød fjernvarmeregningen også på ca. kr. 18 mio.
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DØDSFALD

Den 9. oktober døde Eigil Sigbrand,
76 år gammel. Eigil var uddannet ejendomsmægler og valuar. I 1986 flyttede
han sammen med sin kone Jytte ind i
Farum Midtpunkt, hvor et af hans børn
boede i forvejen. Eigil var et familiemenneske, og inden længe havde han
samlet det meste af familien om sig her
i Farum Midtpunkt.
Eigil blev hurtigt aktiv i vores beboerdemokrati. Han sås ofte på Blokrådsmøderne som repræsentant for blok 44,
ligesom han i flere omgange sad i Blokrådets Forretningsudvalg. I en lang
årrække var Eigil fast mand i Friarealudvalget. Her har han blandt mange
andre ting været med til at udarbejde flere af de små haver, som udvalget
gennem tiderne har fået lavet. Specielt Rosenbedet, Enebærhaven og
Rhododendronbedet ved Blok 44 bærer præg af Eigils indsats.
For 3 år siden blev Eigil alvorligt syg. Men med et optimistisk livssyn og
en stærke vilje lykkedes det ham at overvinde sygdommen. Det kom derfor overraskende for familien, da han den 9. oktober pludseligt døde af et
hjertestop. Eigil efterlader sig kone og 2 børn. Alle der havde den glæde at
kende ham, vil komme til at savne Eigil og hans altid optimistiske, livsglade og behagelige væsen.
For Friarealudvalget
Hans 222F
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Fotoudstilling i ”Galleriet”
Af Jette, Fotoklubben

Den 28. OKTOBER hængte Farum Midtpunkts fotoklub sin
FØRSTE UDSTILLING op i ”GALLERIET” i Servicecentralen.
Emnet er ”forfald” som
der kan være en sjælden
poesi og atmosfære i.
Forfald kan jo ses bredt
og der kan lægges så megen betydning i ordet.
Hvert menneske kan
lave sin egen historie.

Velkommen i ”vort Galleri”.

”Galleriet” findes i forhallen til Servicecentralen,
Paltholmterrasserne 15
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 422.a:
Nedsættelse af følgegruppe
Forslagsstiller: Teknik/Miljø Udvalget v/Ole Andersen
Påbegyndelse af arbejderne med renovering af udsugningsanlæggene i
Midtpunktet er nært forestående –
der er afholdt licitationer og skrevet
kontrakter med entreprenørerne.
Derfor skal der nu bemandes en følgegruppe til at følge arbejdernes
fremdrift og økonomi.
Teknik og Miljøudvalget tilbyder sig
til dette hverv.
TMU’s indstilling:
Teknik/Miljø Udvalget indstiller til
blokrådet, at TMU indgår i følgegruppen til renovering af Midtpunktets ventilationsanlæg.
Huslejekonsekvens:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet følger TMU’s indstilling
om bemanding af følgegruppen.
BR-sag 422.b: Tømning af
containere med blandet affald
Forslagsstiller: Teknik/Miljø Udvalget v/Ole Andersen
Når beboerne skaffer sig af med affald sker det i dag til:
 Molokkerne til husholdningsaffald
(de nye nedgravede affaldsbeholdere)
 Papircontainerne
 Flaskecontainerne
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BR-MØDE 422






Papcontainerne
Containerne for småt brandbart
Containerne for blandet affald
De små opsamlingsbeholdere for
batterier
 Afsætningsfelterne for hårde hvidevarer m.m.
Denne blokrådssag omhandler alene
containerne for blandet affald, hvor
kommunen har ændret praksis, så
Midtpunktet selv er kommet til at
betale for denne service.
Det betyder, at Midtpunktet nu lejer
de 4 åbne containere til blandet affald, der er placeret på vendepladserne ved Paltholmterrasserne, Bybækterrasserne, Nygårdterrasserne
og Birkhøjterrasserne og afholder
udgifterne for at få dem tømt.
Tømning af blandet affald er imidlertid en bekostelig affære, fordi affaldet skal sorteres inden det kan
bortskaffes.
Man kan også sige det på en anden
måde: Når beboerne ikke selv sorterer affaldet, er der andre, der må
gøre det – og det er dyrt! Ordningen
med containere for blandet affald
koster Midtpunktet ca. kr. 700 –
800.000 om året.
TMU mener at det må kunne gøres
billigere, og foreslår at Midtpunktet
ikke mere skal have containere til
blandet affald. Beboerne må selv
sortere affaldet inden bortskaffelse i
de øvrige containere – og skulle man
stå med et stykke affald man er i
tvivl om eller ikke kan komme af
med, må man søge vejledning på
ejendomskontoret.

BLOKRÅDSSAGER
TMU’s indstilling:
TMU indstiller til blokrådet, at ordningen med containere for blandet
affald ophører.
Huslejekonsekvens:
Besparelse for en stor lejlighed: Ca.
kr. 45,- pr. måned
Besparelse for en lille lejlighed: Ca.
kr. 25,- pr. måned
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager at nedlægge
ordningen med containere for blandet affald.
BR-sag 422.c: Køleskabe
Forslagsstiller: Boligudvalget
I slutningen af 2006 blev boligudvalget gjort opmærksom på, at ejendomskontoret ikke længere kan købe egnede køleskabe som passer i
vores gamle køkkener. Problemet er,
at der kun er plads til 55 cm brede
køleskabe, mens de fleste moderne
køleskabe er 60 cm, samt at vores
gamle køleskabe er udgået af produktion.

BR-MØDE 422

og at skabet ikke er lige så højt som
det gamle.
Boligudvalget besluttede derefter, at
beboere der skal have nyt køleskab,
får valgmulighed og selv kan beslutte, om man vil beholde køkkenet
som det er med et lidt mindre køleskab. Eller om man vil tage imod
tilbud om ombygning og få et større
køleskab.
Der er imidlertid aldrig stillet en
blokrådssag omkring disse forhold,
og BR-FU har nu bedt boligudvalget
om at forfatte denne sag.
Der er lejlighedstyper hvor der stadig ikke er fundet egnede køle- og
fryseskabe som passer i de 55 cm
brede pladser. Det er de små lejligheder i terrassehusene og visse lejlighedstyper i vestblokkene. Blokrådet bedes tage til efterretning, at
ombygning er en nødvendighed i
disse lejligheder.

Januar 2007 blev det derfor besluttet at ombygge køkkenerne, så at
der er plads til et 60 cm køleskab i
forbindelse med udskiftning af køleskabet.
Senere har man alligevel fundet et
55 cm skab som kan placeres i det
gamle køkken, men med væsentligt
mindre rumfang end de gamle køleskabe. Det mindre rumfang skyldes
en kombination af, at skabet har en
højere energistandard (A+ skab), så
at mere plads bruges på isolering,
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BLOKRÅDSSAGER
Ombygningen af køkkenet koster
2.350 kroner og indebærer at endevæggen ved køleskabet flyttes 5 cm
ud.

BR-MØDE 422

valgfrihed ved indretning af egen
bolig, samt at 55 cm løsningen giver
123 liter mindre plads.
Vedtages denne blokrådssag, fortsætter vi med nuværende praksis
med at give beboeren valgfrihed
mellem 55 cm skab og ombygning
til 60 cm skab. Falder sagen, ændres praksis til den billigste løsning
for afdelingen, hvilket vil sige at
man får 55 cm skab, medmindre
man bor i en lejlighed hvor kun 60
cm er en mulighed.
Huslejekonsekvenser:
Prisforskelen mellem de to løsninger
er 2.433 kroner, hvilket afskrevet
over 10 år svarer til 20 kr per måned.

Vores 60 cm køleskab er følgende
model:
Electrolux ERB 40402W8 (A+),
297 liter køl, 110 liter frys,
samlet 407 liter.
Pris inklusiv opsætning og ombygning 6.799 kroner.
55 cm køleskabet er:
Liebherr CUP 3021(A+),
199 liter køl, 85 liter frys,
samlet 284 liter.
Pris inklusiv opsætning 4.366 kroner.
Det er afdelingen der betaler både
køleskab og ombygning.
Boligudvalget indstiller at beboere
fortsat skal have valgfrihed mellem
valg af skabe, dvs. at sagen vedtages. Dette begrundes med et ønske
om at give den enkelte størst mulig
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Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at beboerne ved
udskiftning af køleskab i det omfang
det er praktisk muligt selv kan vælge mellem et 55 cm bredt skab og
ombygning til et 60 cm bredt skab.

HUSK CYKELLYGTERNE

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 421 3. november 2009

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra oktober 2009
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
6. Eventuelt

(Gerd, BR-FU)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(Gerd: 19,
John: 21,
Lars: 9)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Ellinor
Ole
Hans
Peter
C
Annelise
Flemming
14
Don
15
Sabine
21
Niels
24
????
Thomsen
26
Bente
Jakob
31
Erling

Adr.
227C
214F
222F
206G
2C
7C
64E
74E
112E
143F
135?
168D
161B
229A

Telefon
4495????
44955320
44990275
44954852

Blok Navn
32
Ole
Anne Marie
35
Mogens
Kevin
36
Allan
Claus
41
Torben
John
43
Søren
44
Jytte
Verner
45
Lars
Morten

Adr.
250D
246E
279E
289C
292F
299E
403D
406F
421F
433A
433A
440A
442F

Telefon
44999222
44954570
32127464
44954?30
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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 oktober 2009
Godkendt uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
NEDSÆTTELSE AF
LAVTAGE-FØLGEGRUPPE
Organisationsbestyrelsen har på et
ekstraordinært møde valgt 2 repræsentanter til følgegruppen: Gerd/
206G & John/406F. Herudover skal
Blokrådet vælge 2 deltagere til følgegruppen. Interesserede kandidater
skal præsentere sig i Midtpunktet
422. Deadline for indgivelse af BRsag/opstilling er torsdag den 12. november 2009 – kl. 18.
PCBAFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Arbejdet skrider planmæssigt frem.
Ved fyraften i går var opsat afværgeforanstaltninger i 156 boliger ud
Birkhøjterrassernes i alt 295 boliger.
OPSÆTNING AF
BREVKASSEANLÆG
Brevkasseanlæggene opsættes i uge
47 og 48. Hver husstand får udleveret
2 nøgler til boligens brevkasse. Når
beboeren har modtaget nøglerne er
det den nye brevkasse postvæsenet
fremover benytter, med mindre beboeren har truffet anden aftale med
Postvæsenet – jf. muligheden for dispensation i henhold til gældende lovgivning.
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AFFALD
I den senere tid har der været smidt
dagrenovation og storskrald ved siden
af containerne, og flere beboere har
klaget over svineriet. BR-FU og ejk.
har drøftet udviklingen og besluttet at
sende problemet til udvalgsbehandling i FAU og TMU med henblik på
forbedret oplysning om affaldshåndtering, bedre skiltning samt en revurdering af storskraldsordningen mv.
OMBYGNING AF
SERVICECENTRALEN
Ombygningen af BR-FU mødelokalet
til projekt IT for @lle samt etablering
af fælles mødelokale for ejendomskontoret og BR-FU/øvrige udvalg
starter i morgen tidlig.
KORREKTION TIL
MIDTPUNKTET 421
BR-FU træffes i Blokrådets sekretariat mandag i ulige uger.
4.c Andre udvalg
DRIFTSBUDGETUDVALGET
– ANDET UDKALD
Det årlige budgetmøde for samtlige
beboere og udvalg afholdes 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.
BØRNENES JULEFEST
& JULEDISKOFEST
Afholdes i weekenden 12. og 13. december 2009. Se opslag i Midtpunktet 421. Julediskofesten starter kl. 15
og slutter kl. 18.
Deltagelse i festerne er gratis for alle
Farum Midtpunkt-børn/unge med
deltagerbillet. Deltagerbillet kan afhentes på Ejendomskontoret mod aflevering af tilmeldingsblanket.
Sidste frist for tilmelding er 30. november 2009.

Debat om meddelelser fra
Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret
Nedsættelse af lavtagefølgegruppe
John/406F - det er lige hurtigt nokvalget kan først finde sted på januar
mødet. Efterlysning af kandidater til
følgegruppen annonceres i Midtpunktet nr. 422. I Midtpunktet 423 præsenteres
kandidaterne
hvorefter
Blokrådet vælger 2 blandt de opstillede kandidater.
PCB – afværgeforanstaltninger.
Niels/40? – Ros til teknikerne &
håndværkerne.
Opsætning af brevkasseanlæg
Ole/250D- har BOU undersøgt muligheden for isætning af samme type
cylinder som der sidder i boligens hoveddør?
Kevin/289C – vi har drøftet det før,
det er en dyr løsning. Hvis beboere
ønsker omstilling må de selv betale
omkostningen.

Debat om meddelelser
fra andre udvalg
Børnenes julefest & julediskofest
Korrektion: Julediskofesten slutter kl.
19.
5. Blokrådssager
BR-sag 421.a: Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
3 kandidater til 2 bestyrelsesposter –
ingen spørgsmål fra salen.
Afstemning
Gerd blev genvalgt med 19 stemmer
for, John blev genvalgt med 21
stemmer for. For Lars stemte 9.
6. Eventuelt
Erling/229A - fandt informationsniveauet omkring vandforbruget mangelfuldt. Han efterlyser et månedligt
vand-O-meter i Midtpunktet suppleret med et par kommentarer om forbrugsudviklingen.

Bolignet status
Af Baldur, Bolignetudvalget
Kalender for bolignettet:

 1. november:
Internet er officielt tilgængeligt.
 ca. 15 december:
Materiale omkring valg af TVpakker sendes ud.
 15. december:
YouSee skifter til test-signal.
Test-signalet indeholder hele fuldpakken, som herefter er gratis indtil 1. februar 2010.
Du skal lave en kanalsøgning for
at indstille TV-kanalerne.
 1. januar:
Antennebidraget nedsættes med
40 kroner per måned.
 1. januar:
Sidste chance for gratis oprettelse
af telefoni hos Aplus.

 15. januar:
Sidste chance for gratis oprettelse
af YouSee TV-pakker hos Aplus.
Alle er automatisk tilmeldt internet.
Opgradering af hastighed og bestilling
af fast IP-adresse koster 99 kroner og
der er ingen dato for hvornår man
skal gøre det. Vi anbefaler derfor at
man prøver basisnettet og først opgraderer hvis man føler at det er for
langsomt.
Internet er allerede tilgængeligt i alle
lejligheder som er kablet færdigt. I de
fleste tilfælde er det nok at flytte netkablet fra din computer eller router
over i det grønne stik. Hvis det ikke
virker, eller du i øvrigt har brug for
hjælp, så ring til Aplus support på
telefon 36949494.
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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: 100 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 ulige 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 – 31.05.11
Blok 23
01.09.10 – 31.08.11
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
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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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NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495
2405
Åbningstider
Mandag – fredag
Lørdag:
Søndag:

101,90
103,60
105,40
106,50
107,10
220,35
227,36

0900 – 1900
0900 – 1800
0900 – 1600

Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fredag kl. 1000 – 1200 og få varerne bragt om eftermiddagen. Dankortautomat. Lynlotto og tips. Købmænd: Seref
og Ergin.
POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

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)
92,10
Sveriges Radio 3 (S)
93,10
Radio 100 Soft
94,40
Radio Falcon
97,10
Sky, Holland
99,40
Radio 100 FM
101,10
The Voice
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RTL Radio
P2 Musik og Kultur
Klassisk Radio
DR Klassisk
MTV Lyd
DAB
DAB

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206
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
196,25
Sverige 2 (S)
203,25
NDR

Kanal
2
5
6
7
8
9

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

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

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. 422 OG 423
MP 422 husstandsomdeles 24.11.09
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

FM
RC Grafisk
1725
Farum Midtpunkt

10.12.09 kl. 1800: Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til MP 423, der udkommer 22.12.09.
Overholdes afleveringsfristen ikke, kan
Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk
Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig aftale senest mandagen før afleveringsfristen få en senere frist for aflevering af
renskrevet indlæg på e-mail eller cd-rom.
Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: sekretariatet.
Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.
De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger!

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213

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

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

Henv.: Blokrådets Sekretariat.
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