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MIDTPUNKTET 431
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Føljeton om PCB
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Blokrådssager
IT for @LLE: kom og hør om NemID
Nye mål for vandbesparelser
Referat af Blokrådsmødet 2. september 2010
Praktiske oplysninger

OBS! Valg til boligselskabets bestyrelse
Af Blokrådets sekretariat
På blokrådsmødet den 2. november
2010 skal Blokrådet indstille til repræsentantskabet, hvem der skal
sidde i Furesø Boligselskabs bestyrelse i det/de kommende år.
En af de ledige pladser er opstået
ved John Ehrbahns flytning fra Farum Midtpunkt. Vedkommende der
vælges som afløser for John, vælges
for 1 år. Det vil sige at han/hun er
på valg igen til november 2011. De 2
øvrige bestyrelsesposter løber over 2
år, hvilket betyder de er på valg igen
i 2012.
Hvis man ønsker at blive valgt, skal
man præsentere sig/lade sig præsentere i en blokrådssag, som skal
afleveres til Bladudvalget, Paltholmterrasserne 15 senest torsdag den
14. oktober 2010 kl. 18.
Furesø Boligselskab ejer Farum
Midtpunkt, Nordvænget, Sportsvænget samt Vuggestuen Nordvænget. KAB er administrationsselskabet, som Furesø Boligselskab har
ansat til at tage sig af alt det praktiske.
Furesø Boligselskab er en såkaldt
almen boligorganisation, der er
selvstyrende og selvejende.
Furesø Boligselskab har en bestyrelse på 7 medlemmer. 1 af medlemmerne udpeges af Byrådet, de 6
øvrige er udpeget af beboerne i Furesø Boligselskabs bebyggelser.
Af disse udpeger Blokrådet de 4, så
det er Blokrådet, der ”sidder på”
majoriteten i bestyrelsen. De 2 medlemmer, der vælges i Nordvænget/
Sportsvænget forpligter sig til at føl-

ge Blokrådets indstillinger til bestyrelsen – men den gælder selvfølgelig
også omvendt: De små bebyggelser
har fuldt selvstyre!
Arbejdet i Furesø Boligselskabs bestyrelse kan i øvrigt være ret omfattende: Man må påregne at skulle
afsætte en del tid til det. Dels er der
selve bestyrelsesmøderne, men af
største vigtighed er deltagelse i
blokråd, udvalg og arbejdsgrupper,
så man hele tiden er opdateret med
Blokrådets arbejde og holdninger.
Og da man ved valget forpligter sig
til at arbejde efter beboernes og
Blokrådets afgørelser, så er man
faktisk nødt til at følge meget grundigt med – og deltage – i Blokrådets
arbejde.

VANDSTATUS
Året fortsætter godt!
Situationen pr. 31. august 2010:
Juni 06 – august 06:
52.144 m3
Juni 09 – august 09:
46.310 m3
Juni 10 – august 10:
40.461 m3
Besparelse i forhold til
sidste år:
Besparelse i forhold til
referenceåret:

ca. 12 %
ca. 22 %

Én m3 vand koster kr. 57,50.
I forhold til referenceåret udgør årets
besparelse ca. kr. 670.000,-.
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
DET ÅRLIGE BUDGETMØDE – FØRSTE UDKALD
Det årlige budgetmøde for samtlige beboere og udvalg vil blive afholdt den 25.
januar 2011 kl. 19. Det betyder, at alle udvalg skal begynde at lægge planer
for, hvad de skal bruge af penge i 2011-2012. De detaljerede, øremærkede forslag skal være Blokrådssekretariatet i hænde senest 6. december 2009.
NYT FORRETNINGSUDVALGSMEDLEM
Henrik/128A, blok 23, er tiltrådt som medlem af BR-FU for perioden 01.09.10
– 31.08.11.
AFLÅSNINGSPROJEKTET
Alle Farum Midtpunkts blokke forventes aflåst inden årets udgang. Beboere
har inden for de sidste 14 dage modtaget et skema som skal udfyldes og afleveres til ejendomskontoret. Beboerne
skal oplyse opkaldstelefonnummer,
der
kan
vælges
mellem
fastnet/mobiltelefonnummer eller svartelefon, sidstnævnte udleveres fra ejendomskontoret mod depositum. Det er
også muligt at bestille ekstra låsebrikker mod betaling.
ÅBENT HUS
Lørdag den 11. september åbnede Farum Midtpunkt dørene for alle, som
havde lyst til at se en eller flere af vores pragtfulde 4- og 1-rums boliger.
Arrangementet var et led i Boligselskabernes landskampagne ”LIDT MERE
AF DET HELE”. I ugen op til Åbent
Hus arrangementet blev bragt ekstra
TV-spots, fulgt op af helsidesannonceringer i landsdækkende aviser, med henvisning til kampagnehjemmesiden www.danmarksalmeneboliger.dk.
Desværre blev Åbent Hus tilbuddet en fiasko for vores vedkommende – kun
ganske få udefrakommende så indenfor i Servicecentralen. På baggrund af
denne erfaring vil vi sammen med boligselskabet og KAB’s udlejningsafdeling
iværksætte vores egen Farum Midtpunkt udlejningskampagne. Næste Åbent
Hus arrangement er 24. oktober kl. 11 – 13, i Servicecentralen.
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MIDTPUNKTETS FÆLLESAREALER ANNO 2010
Af Blokrådssekretariatet
Gehl Architects, hvis speciale er
planlægning med mennesker i centrum, har – foranlediget af de senere
års tilbagevendende debat om,
hvorvidt det er trygt at bo og færdes
i Farum Midtpunkt – udarbejdet en
scanning af Farum Midtpunkt 2010.
Resultatet fremlagde de for Bolig- og
Friarealudvalget, Furesø Boligselskabs beboervalgte bestyrelsesmedlemmer, driftchef Frank Carlsen og
driftsleder Palle Rye – ved et møde
som Blokrådets Forretningsudvalg
havde inviteret til – mandag den 6.
september 2010.
Arkitekternes scanning gik meget på
synlighed – idet erfaringen er at
utryghed opstår ved manglende ”liv
mellem husene”, en anden pointe er
betydningen af sammenhæng mellem bebyggelsen og det omkringliggende samfund.
Scanningen viste Farum Midtpunkts særlige kvaliteter. Bebyggelsen er: ”et arkitektonisk monument
med mange gennemarbejdede kvaliteter – En grøn oase med stor variation i det grønne – Mange ressourcestærke og trofaste beboere og varieret beboersammensætning.” – pointerer arkitekterne. Men udefrakommende har, siger de, svært ved
at orientere sig i Midtpunktet. Det
kan der dog rettes op på ved en tydeligere forbindelse mellem blandt
andet bymidten og midtpunktet.
På baggrund af analysen vil BR-FU
fortsætte dialogen med de respektive
udvalg om ajourføring af Midtpunk-

tets fællesarealer, med henblik på
blandt andet:
1. at der fremover åbnes for ”tværgående trafik” i to niveauer.
2. at P-kældrenes uudnyttede arealer skal indarbejdes som en aktiv
del af bebyggelsens fællesarealer.
3. at blokkenes indre gangstrøg ”renoveres.”
Da huslejeniveauet i Farum Midtpunkt har nået bristepunktet, vil
udgifterne til gennemførelse af
ovenstående bero på tildeling af
fondsmidler, læs midler fra Landsbyggefonden.

REGNVEJR
Tagenes græstørv
har fået vådt glinsende hår,
og blokkenes rustne mascara
løber ned ad betonen.
Den højlydte rislen
i nedløbsrør og kloakriste
skyller beboernes triste følelser
ud med regnvandet.
Uden for de snavsede vinduer
på altanrækværket
er store regndråber
faldet i staver.
Alt det grønne på pladser
og i skovbæltet mellem blokkene
skinner af væde.
På det bakkede Veststrøg
hvisler enlige cyklister forbi,
og under kulørte paraplyer
haster de gående af sted
som blomsterhoveder i bevægelse.
Kun de små børn har ikke travlt
men hopper glade rundt
i astfaltens skyede vandpytter.
Og lidt derfra står en tom plantekumme
og løber over af livsglæde.
annelise, 2 c.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
I OKTOBER VIL DER VÆRE GANG I FØLGENDE
 Plantning af buske og træer
 Fejning og rengøring
 Opstart af nyt lommepengeprojekt
 …
LØVFALD – TIL JER BEBOERE
Husk at rense fordybningerne under terrasseristene for blade, jord og andet
snavs. En langskaftet skovl fra legetøjsforretningen passer perfekt som terrasse-rende-renser.
KÆRLIGHEDSSTIEN – NYD FARUM MIDTPUNKTS FÆLLESAREALER
Hvornår har du/I sidst spadseret en tur på kærlighedsstien langs motorvejen?
Du finder ned til stien ved at benytte en af ”naturtrapperne,” som lommepengeprojektets unge har renoveret inden sommerferien.
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MIDTPUNKTETS BEDSTE OG SMUKKESTE
CYKELPARKERING FINDES I BLOK 14
Af Husmødet i Blok 14
Lørdag den 14. august kunne beboerne i blok 14 tage 2 nyindrettede
cykelrum ved henholdsvis opgang
54 og 62 i brug med i alt 34 parkeringspladser. Hele projektet omfattende trådbur og cykelstativer er betalt af blokkens konto.
Forud var gået en proces omfattende en debat om placering og udvidelse af mulighederne for cykelparkering, samt indhentning af tilbud
på trådbur og cykelstativer.
Det blev besluttet at vælge cykelstativer fra firmaet cykelstativer.com,
som har udviklet cykelstativer, som
er både funktionelle og robuste, og
som passer til alle cykler, men også
er rimelige i pris. – Vi kan varmt
anbefale en sådan løsning.

TYV…
Af V. Pedersen, 438C
… blev du natten til torsdag den 09.
september (mellem klokken 23:00
og 04:00) fordi du absolut skulle
stjæle en returpose med 48 tomme
sodavands pant-dåser, som jeg havde stillet til købmanden.

2 kg mel, mælk og nogle pakker
gær.

Posen var helt gennemsigtig og tydeligt afmærket; der var således intet
at misforstå!
48 kroner er faktisk mindst 2 måltider – for nogle af os!

Ellers går du vel nu rundt med en
dårlig smag i munden? Som først
forsvinder ved næste dør-til-dør
landsindsamling: Spyt så de stjålne
48,00 kroner i indsamlingsbøssen.
Fuldstændig anonymt …

For de sølle 48 kroner kan man
nemlig eksempelvis købe ca. 10 æg,

Dette er samtidig en advarsel til andre kunder hos Torvet.dk.

Var det, hvad du brugte mine pantpenge til? I så fald er de dig faktisk
vel undt!
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PCB-renovering i Birkhøjterrasserne
Af PCB-følgegruppen v/Bente Heltberg
I løbet af august måned er der udført endnu et pilotprojekt. Facadepartiet har været afmonteret, sådan
at fuge og beton helt tæt ved facaden kunne skæres væk.
De første luftmålinger lige efter
denne seneste renovering viser et
nedsat indhold af PCB. Der er senere taget flere målinger, som der
endnu ikke er modtaget resultater
fra.
Myndighederne
Retningslinjerne for PCB renovering
i Danmark er beskrevet i et faktaark, som en række af de officielle
styrelser har udarbejdet. Erhvervsog Byggestyrelsen har netop skrevet
på deres hjemmeside www.esbt.dk
at fakta arket skal revideres. Den

revision kan få betydning for myndighedernes krav til renoveringen af
Birkhøjterrasserne.
Følg sagen
For at beboerne kan holde sig orienterede, udgiver vi med jævne mellemrum et nyhedsbrev, der husstandsomdeles i Birkhøjterrasserne.
Derudover kan du altid finde referater, rapporter, resultater m.m. på
KAB’s hjemmeside. PCB-sagen i Farum Midtpunkt har sit helt eget område på hjemmesiden (skriv ”PCB” i
søgefeltet på forsiden af www.kabbolig.dk). Du kan også finde information på Midtpunktets egen
hjemmeside:
www.farum-midtpunkt.dk

Klap hesten
Af Ove Christiansen, 411A
Vedrørende
PCB-sagen
bragte
”Midtpunktet” nr. 430 et indlæg af
Solveig Lerche, som jeg 100 % kan
tilslutte mig. Jeg har nu boet her i
38 år uden helbredsproblemer og
går ind for at afdramatisere problemet.
I svaret til Solveig Lerche studsede
jeg over en bestemt formulering, idet
man refererer til ”kravene fra Sundhedsstyrelsen”.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger –
for det er, hvad det er – vedrørende
luftens PCB-indhold baserer sig på
de tyske aktionsværdier, ifølge hvilke over 3000 ng PCB/m3 luft inde8

bærer indgriben uden unødig forsinkelse, mens værdier mellem 3003000 ng PCB/m3 luft indebærer, at
der skal gribes ind ”på sigt”, således
at de målte værdier kommer under
300 ng PCB/m3 luft. Det er så sent
som i april 2009, at man har introduceret disse værdier i Danmark, og
man har så vidt vides ingen erfaringer dermed..
I Sundhedsstyrelsens dokument
”PCB og sundhed” refererer man til
de tyske normer således:
”Sundhedsstyrelsen foreslår (min
fremhævelse), at der anvendes de
tyske såkaldte aktionsværdier.”

Man bruger også formuleringer som
”Det tilrådes…”, og der gøres opmærksom på, at ”Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt der i det konkrete
tilfælde er tale om sundhedsfare.”
På beboermødet d. 7. april i år blev
læge Henning Mørch fra Skandinavisk Biomedicinsk Institut spurgt
om, hvad loven siger, hvis vi ikke
kommer under 300 ng i luftmålingerne. Han svarer, ifølge referatet:
”Den siger ingenting. De 300 ng
ikke er et lovkrav, men en anbefalet grænseværdi, som måske også vil blive ændret.”
Det er værd at understrege, at disse
anbefalede grænseværdier altså ikke
har lovkraft.
På den baggrund forekommer det at
være noget af en tilsnigelse og en
unødvendig dramatisering, når man
begynder at tale om ”kravene fra
Sundhedsstyrelsen” og dermed implicerer en juridisk forpligtelse til at
foretage en totalrenovering. Jeg vil
godt vide, hvad man baserer en sådan opfattelse på.
Allerede da problemet blev konstateret, udviste målinger i beboede lejligheder en middelværdi på 1700 ng
PCB/m3 indeluft. Efter tildækning
af fugerne med alu-folie var der i
begyndelsen af april målt middelværdier i beboede lejligheder på
1000 ng PCB/m3 indeluft. På ovennævnte beboermøde blev det oplyst,
at indeluftens PCB-indhold ville være fortsat nedadgående i takt med
luftfornyelse i boligerne, men at
man næppe ville komme under 500
ng PCB/m3 indeluft.

Jeg kunne godt lide at vide, om man
har foretaget senere målinger, og
hvilke værdier, de nu udviser.
På førnævnte beboermøde citerede
Henning Mørch eksperter for at
vurdere, at når luftens PCB-indhold
” ... er så lavt, som det nu er tilfældet, er en sundhedseffekt ikke
målbar”. Hvilket indebærer, at effekten af en total renovering, d.v.s.
fuldstændig fjernelse af de PCBholdige fuger, heller ikke vil have
nogen målbar sundhedseffekt!
Der er grund til at klappe hesten og
overveje, om mangeårige beboere
ikke kan få lov at blive boende på
eget ansvar; d.v.s. om det er muligt
at vente med en eventuel renovering
til efter fraflytning. Jeg fylder 68 i år
og – selvom man aldrig kan vide –
regner jeg ikke med at bo her de
næste 30 år.
De oplysninger, vi hidtil har modtaget, indikerer ikke, at en totalrenovering er en juridisk uundgåelighed.

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. august 2010:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

1.482.974,1.627.954,144.980,-

Månedens fjernvarmeforbrug lå meget tæt på budgettet.
Derfor er sidste måneds overskud på
varmeregnskabet fortsat intakt.
Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Ventilationsprojektet – hvad sker der i oktober?
Af Teknik/Miljøudvalget v/ Ole Andersen

Hvad sker der i oktober måned?
Vi blev færdige med ventilationsarbejderne jf. tidsplanen her i slutningen af september måned.
I oktober forestår der således kun opfølgning i lejligheder, hvor vi ikke tidligere har kunnet komme ind.
Sidst i oktober overtager
ejendomskontoret driften
Sidst i oktober vil der blive afholdt
det, der i fagsproget hedder afleveringsforretning. Det er når entreprenørerne afleverer det færdige arbejde
til bygherren – og det betyder samtidigt, at fra den dag er det bygherres
ansvar at passe anlæggene.
Efter afleveringsforretningen vil entreprenørerne inden for et aftalt tidsrum rette op på de fejl og mangler,
der evt. måtte være konstateret ved
afleveringsforretningen.
10

Hvem kan du så henvende dig til
med spørgsmål?
Du kan ikke længere ringe til entreprenøren. Han er færdig og videre på
næste opgave. Fremover er det således alene ejendomskontoret, du kan
rette henvendelse til, hvis du har
spørgsmål eller problemer vedrørende
ventilationen i din lejlighed.
Ejendomskontoret har tlf: 4434 0910,
hvor Mogens Nesbitt eller Sten Jørgensen kan hjælpe dig.
TMU siger tak!
Det er TMU’s indtryk, at ventilationssagen har haft et smidigt og tilfredsstillende forløb. Det vil vi gerne takke
entreprenørerne, rådgiveren, projektledelsen hos KAB, ejendomskontoret
og ikke mindst beboerne for – TAK!

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

Forbrug 2010 – 2011
Forventet

Aktuelt

2009-10

5000
4500
4000

Vurdering af seneste måned:
Forbruget af fjernvarme lå meget tæt på månedens budget –
fint!.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i august var på
Budgettet for august var på
Merforbruget var således på
August var nok sidste måned i år
uden behov for varme på radiatorerne, og sandsynligvis medvirkende
til den gode overensstemmelse mellem forbrug og budget – afvigelsen
var på kun én procent.
Nu skal vi prøve at holde fast! Når
bladet her læses, er varmesæsonen
så småt gået i gang – og her er det
vigtigt at huske, at netop i denne
periode kan det være svært kun lige

712 MWh (megawatt timer)
704 MWh
8 MWh
at ”tappe” den varme, der er behov
for.
Du kan sammenligne det med at
køre i racer-bil på en strækning,
hvor der er en fart-begrænsning på
40 km/time.
Speederen skal håndteres med forsigtighed – det skal radiatortermostatventilerne også!
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EN LILLE FJER PÅ…
Selv om tiden ikke
er gået sporløst
hen over Farum Midtpunkt,
står dette kæmpe skuffedarium
med sine rødbrune cortenplader
alligevel stadig som et monument
over et stykke fremragende
halvfjerdser arkitektur.
Til gengæld har bebyggelsens
en gang så berømmede beboerdemokrati
det mindre godt.
Det er efter 35 år rustet fast i en form, som tiden forlængst er løbet fra.
Fremmødet på de månedlige BR-møder
har længe været dalende
og som BR-repræsentant kan man
gang på gang opleve
en lammende magtesløshed,
når man forsøger at bringe
et emne op til debat.
Det er som at slå
i en stor tung edderdunsdyne.
Hvis så bare dynen ville revne
og fylde luftrummet overbebyggelsen
med en sky af gråhvide edderdun.
For så ville det ikke ku undgås,
at de fleste beboere
fik en lille fjer på
og i løssluppen overmod forlange
omgående opdatering af beboerdemokratiet:
Lad os skrotte de månedlige BR-møder
og gå over til digitalisering
af alle BR-sager.
Forretningsudvalget omdanner vi
til en netredaktion,
der får i opdrag at lægge sagerne
ud på nettet i en humoristisk tegneserieform.
I serien lar vi nogle af bebyggelsens
karakteristiske typer i talebobler
gi' udtryk for deres synspunkter:
Den socialt engagerede,
der nervøst holder øje med,
at der ikke tas beslutninger,
som rammer skævt.
Individualisten, der gerne fremfører særstandpunkter og forsøger at forhindre, der
besluttes noget, der går vedkommendes interesser imod.
Den fremmedforskrækkede, der lukker af
for alt, der ikke i snæver forstand
kan betragtes som danske værdier.
Kværulanten, der bare altid siger imod
og hænger sig i forkerte udtryk
og formuleringer
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Og endelig misbrugeren, der fører
parallel tågesnak.
Beboerne skal derefter ha' mulighed for
at komme med kommentarer
og stille spørgsmål,
før de trykker på en knap
og afgir deres stemme.
De beboere, der endnu ikke er på nettet, vil få tilsendt papirer med BR-sagerne og
herefter kunne stemme skriftligt.
Men desuden er det vigtigt,
at vi 3-4 gange om året
arrangerer stormøder.
Gerne med en musikalsk optakt,
der appellerer til kropslighed og bevægelse og kan løse op for de mange fordomme, vi
har om hinanden:
De unge om de gamle (og omvendt)
danske om fremmede (og omvendt)
de røde om de blå (og omvendt ).
Men hovedattraktionen skal være besøg
af personligheder med krøllede hjerner,
der kan komme med provokerende oplæg
om tidens store emner.
Om spørgsmål der angår os
som beboere i Midtpunktet,
som borgere i Danmark
og medlemmer af verdenssamfundet.
På den måde ku' en lille fjer
efterhånden blive til meget mere
end fem høns.
(annelise, 2 c)
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 431.a: Blokrådsrepræsentation ved genhusning
Forslagsstiller: PCB Følgegruppen
v/Gerd Karlsen 206G
I forbindelse med renovering/ombygning af Birkhøjterrasserne vil
beboerne få tilbudt midlertidig eller
blivende genhusning i en anden FM
lejlighed.

BR-MØDE 431

Huslejekonsekvenser:
Ingen.
Afstemningstema:
Blokrådet beslutter at boligtagere i
Birkhøjterrasserne ud fra ovenstående kan være blokrådsrepræsentanter på linje med andre blokkes
repræsentanter.
BR-sag 431.b: Bevilling af
100.000 kr. til forundersøgelse af
omkostningerne ved og muligheden for ombygning af mindre boliger i vestblokkene A, B & C
Forslagsstiller: Blokrådets Forretningsudvalg/BR-sekretariatet
På baggrund af:
 gentagne husordenklager fra især
beboere i vestblok B rettet mod
en bestemt gruppe ungdomsbolig-lejere.
 manglende efterspørgsel på de
nuværende 1-rums ungdomsboliger i vestblokkene.
 stor efterspørgsel efter 2- og 3rums boliger i Farum Midtpunkt.

De beboere, der vælger at komme
tilbage til deres bolig i Birkhøj, vil i
op til et halvt år have en midlertidig
bolig i en anden blok, men da det er
en ufrivillig flytning, bør de stadig
være tilknyttet beboerdemokratiet
som repræsentanter for den egentlige bolig og blok.
Ovenstående dog under forudsætning af, at blokken stadig holder
husmøder.
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har Furesø Boligselskab og Blokrådets forretningsudvalg fra KAB fået
forelagt ”skitsemæssige overvejelser
over muligheder for ombygning” og
sammenlægning af:
1) ”togvognen” (lille vestvendt 2rumsbolig) med ungdomsbolig.
2) ungdomsbolig med nabo-ungdomsbolig, dog kun aktuelt for
blok C.
3) udvidelse af 1-rums ungdomsboligerne til 2-rums boliger, indbe-

BLOKRÅDSSAGER
fatter del af blokkenes
gangstrøgs fællesrum.

indre

Ad 1)
Fordele: Enkel og billig ombygning
Ulemper: En ret stor ensidigt belyst
bolig, dog svarende til boligen på 3.
etage ”sporvognen.”
Ad 2)
Fordele: En enkel og operationel
måde at bygge om på der kun berører ungdomsboligerne.
Ulemper: Ingen
Ad 3)
Fordele: En boligtype der er nem at
udleje. Flere indtægtsgivende m2.
Ulemper: Markant reduktion i fællesarealer og dårligere belysning af
gangstrøg.
Ovenstående forslag er for indeværende hverken teknisk eller økonomisk gennemarbejdet. KAB har tilbudt at udarbejde en forundersøgel-

BR-MØDE 431

se, hvor omkostningerne ved ombygningsprojekt prissættes. Herefter
kan blokrådet efterfølgende beslutte
hvorvidt arbejdet skal iværksættes.
Bemærk! Hvis blokrådet stemmer
nej til afstemningstema 1, bortfalder
afstemningstema 2.
Huslejekonsekvenser:
Lejestigning på 0,0772 % = 5,87 kr.
pr. måned for en stor lejlighed og
3,25 kr. for en lille lejlighed.
Afstemningstemaer:
1) Blokrådet bevilger 100.000 kr. til
en forundersøgelse af ovenstående ombygningsprojekt.
2) Blokrådet accepterer – hvis det er
økonomisk fordelagtigt – at der
på sigt reduceres i antallet af
ungdomsboliger i Farum Midtpunkt.

Har du styr på NemID
Det offentlige Danmark reklamerer i
denne tid for NemID, som fra 1. januar 2011 skal give alle danskere
en nem og ensartet elektronisk adgang til offentlige myndigheder og
netbank o.lign. Alle danskere får i
løbet af efteråret deres NemID tilsendt.
Hvis du ikke føler dig helt tryg ved,
hvordan du skal installere og bruge
denne nye adgangsmulighed, er der
hjælp at hente. "IT for @LLE" arrangerer tre tema-aftener om NemID,
hvor installation og anvendelse gen-

nemgås, og hvor du kan få svar på
eventuelle spørgsmål.
Så kom og lær om NemID en af følgende aftener:
 onsdag den 6. oktober
 torsdag den 4. november
 tirsdag den 7. december
klokken 19:30 i Servicecentralen,
Paltholmterrasserne 15.
Tag din bærbare pc med eller lån en
af os.
Venlig hilsen
IT for @LLE
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 430 2. september 2010

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra august 2010
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Frigivelse af midler til lommepengeprojektet
6. Eventuelt

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

(afstemning:)
(10/2/1)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok
A
B
13
14
16
25

Navn
Tina
Stig
Lene
Don
Trine
Christian

Adr. Telefon
205C 23604616
19H
49D
64E
82F
149D

Blok
26
35
36
45

Navn
Adr. Telefon
Jakob
161B
Peter
278E
Michael
290E
Susanne
196B
Eva
448A
Svend Michael 441A

Uden stemmeret:
Palle/Ejendomskontoret (Ejk.)

1. Godkendelse af dirigent
Susanne/BR-FU) blev godkendt som
dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.
3. Godkendelse af
referat fra august 2010
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger.

uden

uden

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Der var ingen gæster på dette møde.
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4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Farvel til formand John Ehrbahn
Tirsdag den 31. august benyttede en
gruppe ældre og yngre Farum Midtpunkt beboere med flere lejligheden
til at sige farvel til John Ehrbahn.
Johns engagement i Farum Midtpunkt har været enestående, og mon
ikke han snart bliver en kendt person
i Hareskov by og Åmose.

Nyt BR-FU medlem pr. 1. september 2010
Farvel og tak for godt samarbejde til
Thomas, blok 24 og velkommen til
Henrik, blok 23.

Farum Midtpunkt er med i det
landsdækkende Åbent Hus arrangement den 11. september 2010
I Farum Midtpunkt holder vi som led
i Boligselskabernes Landskampagne
Åbent HUS fra kl. 10.00 til 14.00 i
Servicecentralen.

der brug for et gennemarbejdet projektforslag. KAB har meddelt at de
gerne vil udarbejde et projektforslag,
prisen for dette arbejde vil være på
max. 100.000 kr.

Til stede i Servicecentralen vil være
repræsentanter fra bestyrelsen, BRFU, FAU, BOU med flere. Furesø
kommune vil have en medarbejder på
stedet som vil informere de forhåbentlig mange boligsøgende om
kommunens tilbud til eksempelvis
børnefamilier. KAB vil være repræsenteret ved den ny boligudlejningsmedarbejder Kristine, som vi forventer os en hel masse af.

Besøg
Palle/Ejk. – Jeg har deltaget i
KABs/Willis Tryg Bolig-projekt med
henblik på hvordan man eksempelvis kan begrænse bygningsskader.
Den 8. september vil projektgruppen sammen med KAB’s ledelse som
led i en heldags studietur besøge
Farum Midtpunkt. Her vil Frank og
jeg vise dem rundt i Midtpunktet.

Beboere og udvalgsmedlemmer vil
guide ”gæsterne” rundt i bebyggelsen,
og der vil selvfølgelig også være mulighed for at komme ind i et par ubeboede boliger. Boligerne udvælges i
tæt samarbejde med ejendomskontorets flytteafdeling. Desværre er det
ikke muligt at fremvise møblerede
prøvelejligheder.

Ombygning og sammenlægning af
mindre lejligheder i dele af vestblokkene
BR-FU har gentagne gange modtaget
klager over en bestemt gruppe beboere i ungdomsboligerne. Unge mennesker der for at sige det mildt ikke egner sig til at bo tæt sammen med andre mennesker. Da det angiveligt også er vanskeligt at udleje de små boliger, har KAB derfor forelagt Furesø
Boligselskab og BR-FU ideen om
sammenlægning af en række boliger i
vestblokkene til mere tidssvarende
boliger. Dette også set i perspektiv
af, at efterspørgslen fra boligsøgende
går på mere varierede lejlighedstyper.
For at undersøge mulighederne og
omkostningerne ved en eventuel
sammenlægning af de små boliger, er

Nyt fra Ejendomskontoret

Nyt udbud af Linoleum på gangreposer.
Som led i den løbende udskiftning
af linoleum har vi besluttet at sende
de resterende trappereposer i udbud.
Fremvisning af tomme boliger
Ejendomskontoret har som et forsøg
arrangeret fremvisning af ledige boliger, hver mandag – i kontorets sene åbningstid. Men da det koster
mandetimer har vi i sidste måned
brugt Hans/FAU som fremviser. I
denne
måned
overtager
Gerd
/Furbo. Tilbagemeldingen fra de boligsøgende er meget positiv, og vi
evaluerer ordningen i slutningen af
september måned.
Debat om meddelelser fra Blokrådets Forretningsudvalg og Ejendomskontoret
Berit/44D – Udskiftningen af linoleum i blok 12 var meget langsommelig. Vil man fremover sikre en hurtigere proces?
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Palle/Ejk. – Ja, vi har i udbudsmaterialet oplistet meget specifikke
kvalitetskrav til arbejdets udførelse.
Berit/44D – De nye brevkassers låse
passer ikke til hoveddørsnøglen. Er
det muligt at flytte cylinderen fra
den gamle brevkasse ved døren til
den nye brevkasse?
Palle/Ejk – Ja, det er temmelig enkelt at skifte om.
Michael/290E – supplerede med at
fortælle, at han netop havde ombyttet sine låsecylindre uden det store
besvær.
4.c Andre udvalg

Legepladsen ved Sankt Hans torv
er en succes
Christian/FAU – fortalte at han
gennem en længere periode har set
mellem 25-30 børn benytte legepladsen.

6. Eventuelt
Michael/Blok 45 – det er forkert at
der ved BR-sag 430.a står at sagen er
uden huslejekonsekvenser. Ved at
sige nej kunne være opnået en besparelse.
Under den efterfølgende debat, om
budgettering, lovgivning med mere –
herunder indlæg om hvorvidt det er
muligt at overføre budgetbesparelsen
fra et regnskabsår til nedskrivning af
efterfølgende års budget – pointerede
Michael, at det han og blok 45 efterlyste var ensartet målepind. Det vil
sige at uanset om beløbet er medtaget
i års-budgettet skal der ved alle BRsager, som indebærer økonomi sættes
tal på huslejekonsekvensen pr. år for
henholdsvis en stor og lille lejlighed.
BR-sekretariatet vil sørge for at beløbene fremover påføres alle BR-sager,

ENERGIHJØ RNET

Blandt de forsamlede var flere som
bemærkede, at ikke kun børn/unge
men også voksne benytter friluftsstyrketræningsredskaberne som er
en del af legepladsens udstyr.

Nyt mål for vandbesparelsen i
Midtpunktet.

5. Blokrådssager

Vi bruger fortsat 2006/07 som referenceår.

BR-sag 430.a: Frigivelse af midler
til lommepengeprojektet
Ingen debat – se under eventuelt.

Første delmål var at spare 15 %.
Det mål blev nået i det nyligt afsluttede
regnskabsår 2009/2010

Vedtaget: 10 stemmer for, 2 i mod og
1 undlod at stemme.*

*) Referenten har konstateret uoverensstemmelse mellem antallet af
indskrevne blokrådsrepræsentanter
og afstemningsresultatet.

Teknik/Miljø Udvalget har på sit møde i august sat nyt mål for vandbesparelsen i Midtpunktet.

Nu er målet hævet til, at inden udgangen af
2011/12 skal besparelsen i forhold til referenceåret udgøre 20 %.
Det vil vi gøre ved:
- fortsat effektiv vandstyring
- fortsat motivation og vejledning
- fastholde fokus på vandspild
Venlig hilsen
Teknik- og Miljøudvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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uanset om beløbet er positivt eller negativt i forhold til årsbudgettet.
Stig/19H – efterlyste større skrift på
ITV og knap så hurtige sideskift. Og
hvordan går det i øvrigt med at få
nedsat hastigheden på stamvejene?
Christian/FAU – vi arbejder på sagen
og forventer snarest at kunne iværksætte et forsøg.
Gerd/206G – bemærkede,
krævede en BR-godkendelse.

at

det

Jakob/Blok 26 – Mit husmøde efterlyser informationer om aflåsningsforsøget.
Inga/BR-sekretariatet – jeg har ikke
modtaget yderligere oplysninger fra
de involverede parter.
Palle/Ejk. – vi har et skema på vej,
hvor der oplyses nærmere om tlf. valg
navnemuligheder mv.
Michael/290E – dørhåndtagene ved
blokkens ender har længe hængt.
Palle/EJk. – beklagede, men det er en
del af dør-justeringerne i forbindelse
med blok-aflåsningsprojektet. Slatne
håndtag rettes op i takt med at der
indsættes nye dørpumper og låse.
Michael/290E – tog fat i Aplus serviceydelser omkring bolignettet, herunder hastigheder samt flytninger af
TV-kanaler.
Fra Aplus er for nylig omdelt et brev
omhandlende
garanterede
minimumshastighed uden betaling, samt
hvad det koster at opgradere hastigheden med x-gange. Men da vi har
rigeligt med båndbrede er det de færreste der har behov for mere hastighed – så spar pengene.

Michael gjorde også opmærksom på
Baldurs glimrende blog. Her kan man
følge med i eller bidrage med indlæg
omkring bolignettets fortræffeligheder.
Bloggen finder du på:
http://bolignet.farum-midtpunkt.dk.
Hvad angår Aplus service kan BRsekretariatet bekræfte, at mange beboere oplever en ualmindelig dårlig
kundeservice fra Aplus ved telefonisk
henvendelse:
Dels er ventetiden inden klageren
kommer igennem til en supporter
meget lang, dels får klagerne angiveligt en ikke tilstrækkelig service omkring deres problem, og ofte trues de
med at skulle betale for teknikerbesøg.
Beboere der oplever dårlig net eller tvforbindelse og utilstrækkelig service
omkring deres problem opfordres til
at sende en mail til blokraad@farummidtpunkt.dk. Husk at oplyse detaljeret om problemet – før gerne logbog
over tidspunkt på døgnet mv.
Palle/Ejk – fik et par småopgaver
med hjem til driften:
Peter/278E bemærkede at affaldscontainerne igen parkeres meget skråt og
hermed er til fare for trafikken på
stamvejene.
Michael/290E bidrog med hint om en
lampe der længe har savnet en ny
pære.
Palle – vi arbejder på at få chaufførerne til at overholde aftalerne om
placering. Og vi har en fast rutine
omkring gennemgang af belysningen.
Jeg følger selvfølgelig op på begge sager.
Ros fra Gerd til driften: Det er dejligt
at belysningen på vestblokgangstrøget er harmoniseret.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
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.
Beskedent, men pænt. Værelserne er røgog dyrefri.

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

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.
”BLØD GÅRDMAND”
Jørgen (vikar)

telefon: 2058 6048

BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat
mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
(se datoer i kalenderen s. 23)

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
Aplus Kundeservice
telefon: 36 94 94 94

Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Lene
49D
5046 4219
Henrik
128A 2070 8656
Susanne
296B 2272 9258
Verner
433A 5944 8787

BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

Blok
13
23
36
44

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 12
01.06.12 – 31.05.13
Blok 22
01.09.12 – 31.08.13
Blok 35
01.03.11 – 29.02.12
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.
BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 / Mobil 2423 4106
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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0900 – 1800
1000 – 1400

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

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

1100 – 1700

Vi køber ikke, men tager med glæde imod
næsten alt. Køb/byt ting og sager, andre
afleverer. Omsyninger og småreparationer
af tøj foretages.
Genbrugsen drives af frivillige.
tlf.: 4495 4887.

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
FURBO Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
FV
Fjernvarmeværket
HCU
Handicapudvalget
HUU
Hundeudvalget
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
KAU
Katteudvalget
KTU
Kulturudvalget
LLO
Lejernes Landsorganisation
MP
Beboerbladet Midtpunktet
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
ØU
Økonomiudvalget
FURESØ KOMMUNE
Boligsocialt innovationsprojekt
Rasmus:
Telefon:
7216 5177
Mail:
rtn@furesoe.dk

IT FOR @LLE
Netcaféen i Servicecentralen
@lle @ldre
Søndag

1400 – 1600

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:
Annelise & Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste torsdag i måneden kl. 1900
i Seniorklubbens lokaler i nr. 215
Kontakt: Per
telefon 4499 1157
Dartklubben
Nygårdterrasserne 228A
Farum Dart Klubs formål er
at fremme kendskabet til
Dart under Dansk Dart Union.
Vi spiller og hygger mandage og torsdage
1930 – 2200. Medlemmer kan optages det
år, de fylder 10 år.
Kontingent (½ år) 300,- kr. senior,
125,- kr. junior (u. 16 år).
Formand:
Karsten Jørgensen 267D,

tlf.: 4495 8426.
21

Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
Litra X
Nygårdterrasserne 228A
Klub for interesserede i jernbaner i størrelse
H0. Der køres og bygges for medlemmer
torsdage kl. 1900 – 2200 samt efter aftale.
Kontingent: senior: 200,- kr. og junior: 100,kr. pr. kvt.
Kontaktperson: Bo Damgård tlf.: 4495 0627.
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 tlf.: 4013 9466

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).

RADIO/TV & TELEFONI
Aplus
telefon: 36 94 94 94
YouSee telefon: 80 80 40 40
www.yousee.dk
TV-pakker leveret af Aplus:
Oprettelse:
595,- kr.
Pakkeskift:
295,- kr.
Grundpakke:
Mellempakke:
Storpakke:

49,72 kr./md
181,93 kr./md
279,34 kr./md

Abonnement betales kvartalsvis forud.
NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405
Åbningstider
Mandag – fredag
Lørdag:
Søndag:

0900 – 1900
0900 – 1800
0900 – 1600

YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

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

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206

Ring 112
Ring 114

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i
pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes regelmæssigt.
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes
mandag – fredag kl. 1730.
Nøgler til knallertbure i P-kældrene fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.
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Telefoni leveret af Aplus
Oprettelse:
99 kr.
Portering af telefonnummer:
300 kr.
Kontakt Aplus for yderligere information og
priser.

Selskabslokalerne lejes
ved henvendelse til Ejendomskontoret. Plads til 75
personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej, komfur og opvaskemaskine. Musikanlæg kan lånes.
Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500
kr. (inklusiv almindelig rengøring).
Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500
kr. (inklusiv almindelig rengøring).

SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon 4495 4967, 4495 7022

14.10.10 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg
til MP 432, der udkommer 26.10.10.

Åbningstider:
Mandag – torsdag 1200 – 2300
Fredag og lørdag 1200 – 0200
Søndag
1200 – 2100

Overholdes afleveringsfristen ikke, kan
Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk

Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan
spille backgammon og billard.
Restauratør: Ole Poulsen

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.

SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE
vedrørende børn og unge:
Direkte telefon: 7216 4396

Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet
Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 431 OG 432
MP 431 husstandsomdeles 28.09.10
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

Hans, 222F
RC Grafisk
1725
Farum Midtpunkt

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 OKTOBER 2010
3. oktober

IT for @LLE

1400 – 1600

Servicecentralen

5. oktober

Blokrådsmøde

1930

Servicecentralen

6. oktober

IT for @LLE – NemID 1930

Servicecentralen

10. oktober

IT for @LLE

1400 – 1600

Servicecentralen

11. oktober

BR-FU

1900 – 2000

Servicecentralen

14. oktober

Deadline MP 432

1800

Servicecentralen

17. oktober

IT for @LLE

1400 – 1600

Servicecentralen

24. oktober

IT for @LLE

1400 – 1600

Servicecentralen

25. oktober

BR-FU

1900 – 2000

Servicecentralen

26. oktober

MP 432 udkommer

Husstandsomdeles

31. oktober

IT for @LLE

1400 – 1600

Servicecentralen
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