DAGSORDEN

MIDTPUNKTET 436

til blokrådsmødet torsdag den 3. marts 2011 kl. 1930
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra 3. februar 2011
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Konto 119 - TMU-sekretær
b. Driftsbudget 2011-2012
c. Midlertidig genbrugsplads
d. Indretning af Take away i Nærbiksen
e. Konto 112-0113 - Admin. omkostninger
6. Eventuelt
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Indhold
Beboermøde om PCB-undersøgelse
Varmeforbruget - lige nu
Indkaldelse til afdelingsmøde 2011
Månedens digte
Den energiske side
Husk tilmelding til fastelavnsfesten
Filmoptagelse
Blokrådssager
Referat af Blokrådsmødet 3. februar 2011
Praktiske oplysninger
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MIDTPUNKTET 436

Børnenes fastelavnsfest 2011
Søndag den 6. marts 2011 klokken 14
på Sankt Hans Plads (mellem blok 34 og 44)
Tilmelding senest fredag den 25. februar
på Ejendomskontoret

--------------------------------------------------------------------------

Filmoptagelse

Zentropa Productions optager filmen Viceværten i Farum Midtpunkt i perioden 14.
marts til 20. april 2011, og søger statister fra lokalområdet.
Vi søger statister af begge køn, i alle aldre og af forskellige folkeslag.
Interesserede skal kunne i dagstimerne.
Det tager mellem 2-4 timer pr. gang, der aflønnes med 2 stk. gavekort til Nordisk Film biograf pr. person.
Kontakt venligst Morten Stahlhut: morten.stahlhut@filmbyen.dk
hvis du er interesseret i at medvirke.
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INDKALDELSE TIL ORIENTERENDE BEBOERMØDE
OM PCB UNDERSØGELSE
Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 19:00 i Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15

Dagsorden:
1. Velkomst v/Blokrådet
2. Ny mulighed for mere viden v/Torben Trampe
3. Forskningsprojektet v/Harald Meyer og Niels Ebbehøj, Bispebjerg Hospital
 baggrund
 formål
 undersøgelsen
 antal deltagere
 tilmelding
4. Spørgsmål
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2010 – 2011
Forventet

Aktuelt
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Vurdering af januar:
En besparelse på 8 % i forhold
til budgettet.
– rigtig flot!
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i januar var på
Budgettet for januar var på
Besparelsen var således på
I januar måned blev der brugt 8 %
mindre fjernvarme end afsat i budgettet. Det medfører, at acontovarmeregnskabet igen går i plus med et
overskud for året ind til nu på ca.
kr. 85.000,-.
– Det er ganske flot klaret!
Det faktiske graddagetal for januar
var på 512, hvor ”normal-januar” er

3.604 MWh (megawatt timer)
3.922 MWh
318 MWh
på 519 – altså var januar meget tæt
på det normale.
Og skal vi endelig korrigere for den
lille forskel i graddage bliver den
energistyringsmæssige
besparelse
på 7 %.
… Men varslerne for resten af vinteren er kolde, så bliv ved med at være opmærksomme på forbruget!
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AFDELINGSMØDE 2011
Af Blokrådets Forretningsudvalg og Hans/222F, afdelingsbestyrelsesformand
I forbindelse med blokrådsmødet
torsdag den 3. marts 2011 afholdes
i henhold til vedtægterne for Furesø
Boligselskab obligatorisk afdelingsmøde kl. 19:00. Der indkaldes hermed til mødet med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde (ved Hans).
3. Godkendelse af afdelingens budget for 2011-2012 - budgettet behandles i detaljer på det efterfølgende blokrådsmøde. Regnskabet for
2009-2010 fremlægges til orientering.

4. Indkomne forslag – der er ikke
indkommet forslag til deadline.
5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Man kan stille op / lade sig opstille
på selve mødet.
Følgende er på valg:
Berit/44D, Gerd/206G, Lars/440A,
Svend Michael /441A, Tina/205C,
Steffen/28B, Heddy/104A
Herudover består afdelingsbestyrelsen af:
Hans/222, Jakob/161B, Kirsten
/34E, Mogens/158B, Niels /112E,
Per/15H,
Susanne/296B,
Thomas/143F
6. Eventuelt.

I forbindelse med afdelingsmødet indkaldes hermed til afdelingsbestyrelsesmøde for afdelingsbestyrelsesmedlemmer kl. 18:30-19:00 samt til nyt møde i
forlængelse af blokrådsmødet samme aften. Alle beboere har adgang til og
stemmeret på afdelingsmødet. Hver lejlighed har 2 stemmer.
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DER ER ET NYT LYS

FLØJT OG TRILLER

Der et nyt lys
i gråvejret,
og en mildhed i luften,
der siver indad i sindet.
Safterne stiger
i de høje hvide birkestammer udenfor,
og en svag vind gynger
i de sorte dinglearme.
Hører fra det ene hjertekammer
en varm lille fugleunge
gi' et forskrækket pip.
Jeg får flyvske tanker
og lyst til at springe ud.
Fra altanen ned på Elefantstien
og plukke de første vintergækker,
der står i spredte klynger
og nikker til Kærnehusets blomsterbørn.

Himlen åbner sig
med et svimlende blå,
og solen har taget magten
fra vinteren.
Gør sig bemærket
med flagrende lyspletter
hen over huse og træer
og er i gang med at smelte
det sprøde islag
i hjertets inderste kroge.
Jeg svirper overstadigt
med mine sorte birkegrene
for at få gang i kredsløbet
og prøver med en spids syl
at prikke hul i vinterens spærringer.
Er pludselig bristefærdig
med fløjt og triller.

annelise, 2 c

annelise, 2

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. januar 2011:

ENERGIHJØ RNET
Graddage hva’fornoget?

Juni 06 – jan. 07: (ref.)

144.614 m3

……..…et forsøg på at forklare:

Juni 09 – jan. 10:

121.377 m3

Juni 10 – jan. 11:

106.766 m3

Når vi vurderer varmeforbruget, bruger vi graddage for at foretage en ligeværdig sammenligning mellem to
perioder, - eksempelvis aktuelle måned med budgetmåned.

Besparelse i forhold til
sidste år:
Besparelse i forhold til
referenceåret:

ca. 12 %
ca. 26 %

Som skrevet tidligere er den reelle
besparelse ca. 4 % - point mindre, da
en del af besparelsen skyldes de p.t.
mange tomme lejligheder.
Tages der højde for det, kan årets
besparelse i forhold til referenceåret
gøres op til ca. kr. 1,8 mio.
Én m3 vand koster kr. 57,50.

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. januar 2011:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr. 11.117.143,kr. 11.202.137,kr.
84.994,-

Graddage begrebet støder I ofte på,
når I her i bladet læser bemærkningerne til ”varmeforbruget lige nu” –
men hvad går disse graddage egentligt ud på?
Danmarks Meteorologiske Institut registrerer hver dag forskellen mellem
+17 oC (indetemperatur) og døgnmiddeltemperaturen (udetemperatur).
Denne størrelse giver det aktuelle
døgns graddagetal og er et udtryk for,
hvor meget energi, vi skal bruge til at
varme vores boliger op.
Har døgnmiddeltemperaturen ude
været +2 oC, bliver der for døgnet således registreret 15 graddage.
Graddagetallet for en måned er
summen af samtlige døgns graddagetal i måneden. For januar her i år
blev graddagene talt sammen til 512.

Så vendte det igen:
Midtpunktet har gjort det godt i januar: Underskuddet på aconto varmeregnskabet blev vendt til et overskud
igen – ca. kr. 85.000,-.

For gennemsnittet af alle januar måneder i en lang årrække er graddagetallet registreret til 519
– det kalder man ”normal januar”.

Det luner!

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

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

v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 436.a:
Konto 119 - TMU-sekretær
Forslagsstiller: Jytte og Verner 433A
Det er med undren vi ser TMU stiller forslag om et beløb på 90.000 kr.
ud over de 50.000 kr. de har i forvejen.
I indeværende års budgetoplæg var
der under konto 112-02112 måleraflæsning afsat et beløb på 100.000
kr. til Ole Andersen. Dette beløb
blev fjernet inden budgetmødet.
Når man samtidig ser, at FURBO
har bestilt den store pakke – hvad
den så går ud på – ved KAB.
Umiddelbart burde dette dække det
behov TMU har.
Huslejekonsekvenser:
Et fald på 0,0695 % af nuværende
leje svarende til 5,29 kr./md. for en
stor lejlighed og 2,93 kr./md. for en
lille lejlighed.
Afstemningstema:
TMU burde være dækket ind under
den store pakke fra KAB.
BR-sag 436.b: Driftsbudget 20112012
Forslagsstiller: BR-sekr. med flere
Sammen med Midtpunktet 436 har
du modtaget en komprimeret udgave af driftsbudgetforslaget for 20112012. Her kan du se at der pr. 1.
juli 2011 er budgetteret med en
huslejestigning på 2,70 %. Det vil
sige en huslejestigning på 205 kr.
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pr. måned for en stor lejlighed og
tilsvarende 114 kr. for en lille.
På forsiden af det komprimerede
budget er et lagkagediagram som
illustrerer hvad vores huslejekroner
bruges til:
Afdragene på lånene – det er nettokapitaludgifterne – udgør 18,26 %.
Ejendomsskatterne udgør 13,69 %,
og henlæggelserne udgør 26,22 %.
Henlæggelserne er opsparing til
imødegåelse af kommende udgifter.
De ekstraordinære udgifter udgør
16,49 %, og de handler primært om
ydelser på lån til byggeskadesager.
I det komprimerede budget er på
side 3 en oversigt over de drifts- og
vedligeholdelsesarbejder, der skal
foretages i år 2011-2012.
105 NETTOKAPITALUDGIFTER
Nettokapitaludgifterne – eller prioritetsydelserne – er stort set budgetteret med samme beløb som i budget
2010/2011.
106 EJENDOMSSKATTER
Ejendomsskatterne udgør en merudgift på ca. 200.000 kr. i forhold til
budget 2010-2011.
107 VANDAFGIFTEN
Inklusiv miljøudgift er uændret i
forhold til budget 2010/2011
109 RENOVATION
Beløbet dækker forbrændingsafgiften til Furesø Kommune og tømning
af affaldscontainerne.

BLOKRÅDSSAGER
110 FORSIKRINGER
Det drejer sig primært om bygningsforsikringerne, men her figurerer
også Falck-abonnement, køretøjsforsikringer, ulykkesforsikringer og
ansvarsforsikringer.
111 ENERGIFORBRUG MV
1 Fælles strømforbrug: lys i kældre,
på gange, på stier og veje samt
strømforbrug til tekniske installationer.

BR-MØDE 436

116 PLANLAGT
VEDLIGEHOLDELSE
I
budget
2011-2012
bruges
31.391.000 kr. til planlagte arbejder
og fornyelser.
118 SÆRLIGE AKTIVITETER
1 VASKERIANLÆG
De forventede udgifter er på
665.000 kr. Indtægterne er sat til
1.100.000 kr.

2 Varmeudgifter til fælleslokaler er
til fællesrum, selskabslokaler, udlånte lokaler, kontorer osv.

3 SELSKABSLOKALERNE
Udgifter til at drive selskabslokalerne er sat til 103.000 kr. Der budgetteres med en indtægt på 21.000 kr.

3 Målerpasning er bl.a. honorar til
varmeingeniørbistand og målerservice fra Brunata.

119 DIVERSE UDGIFTER
Her budgetteres udgifter knyttet til
beboerdemokratiet.

112 BIDRAG TIL SELSKABET
Administrationsbidraget, betales til
Furesø Boligselskab. Pengene går til
driften af Furesø Boligselskab. En
del af driften i boligselskabet – ca.
83 % - er forretningsførerbidraget til
KAB.

1 KONTINGENT TIL BL
Pengene dækker vores kontingent til
Boligselskabernes
Landsforening,
der har almene boliger som speciale.

114 RENHOLDELSE
Renholdelse, som dækker over ejendomsfunktionærernes løn inklusive
sociale ydelser, sikkerhedsudgifter
og
arbejdsskadeforsikring
samt
trappevask, kontorhold, vinduespudsning,
skadedyrsudryddelse
med videre.
115 ALMINDELIG
VEDLIGEHODELSE
I lighed med sidste budgetår afsættes 2 mio. kr.

2 BEBOERMØDER
Omfatter udgifter i forbindelse med
udvalgs- og blokrådsmøder. Beløbet
dækker vand, kaffe, te, sukker,
mælk, engangsservice mv.
3 SOCIALE FORANSTALTNINGER …
Her er de penge, der overføres til
husmødernes dispositions-konti til
brug for blokkenes vedligeholdelse
af fællesrum, indkøb af fælles inventar, boremaskiner og andet fælles
værktøj, fester for børn og voksne,
planter til fællesterrassen, grill, musik mv. Budgettet afspejler de forventede overførsler til blokkenes
konti.
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BR-MØDE 436

4 AFDELINGSBESTYRELSEN & BRSEKRETARIAT …

holdelse af gulvene med lak i boperioden.

Under oplistningen er de af BRudvalgene til driftsbudgetudvalget
indgivne ønsker til planlagte aktiviteter, forsøg, kampagner mv.

2 Indvendig vedligeholdelse. Kontoen bruges til at spare op til indvendig vedligeholdelse i lejlighederne.
Det handler om de penge, som deles
ud på de enkelte lejligheders vedligeholdelseskonti. Pengene kan beboerne individuelt anvende til en
række mindre vedligeholdelsesarbejder i lejlighederne: fortrinsvis lakerings- og malingsarbejder.

Bemærk! De budgetterede udgifter
er opdelt i 2 kategorier:
a. Beløb, der kun kan frigives ved
blokrådssag.
b. Beløb, der kan anvises ved henvendelse til BR-sekretariatet.
8242 Her figurerer udgifterne til
trykningen af »Midtpunktet« samt
øvrige tryksager mv., der udsendes
fra beboerdemokratiet/BR-sekretariatet.
Indtægten på denne konto skyldes
salg af kopier, dørskilte mv.
8990 DIVERSE
Dækker udgifter til omdeling, etablering af trækningsret, beboerklagenævnsgebyrer med mere.
HENLÆGGELSER
120 PLANLAGT OG
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
På konto 401 afsættes 29.744 mio.
kr. til henlæggelser.
122 ISTANDSÆTTELSE VED
FRAFLYTNING (B-ORDNINGEN)
1 Fælleskonto. Her figurerer opsparingen til ”slid og ælde-kontoen”.
Når folk flytter, skal de selv betale
for decideret misligholdelse og hærværk på lejligheden. Misligholdelse
er blandt andet manglende vedlige10

123 TAB VED LEJELEDIGHED
OG FRAFLYTNINGER
Pengene på denne konto dækker
fraflytningsregninger og primært lejetab for beboere, som holder op
med at betale huslejen.
126 AFSKRIVNING
Det drejer sig om afskrivning på
etablering af IT FOR @LLE og belysning af stier og gangstrøg.
127 YDELSE PÅ
BYGGESKADELÅN
Det er afdrag på byggeskadesagen.
128 YDELSE PÅ
OMBYGNINGSLÅN
Det er ydelserne på ombygning af
f.eks. hyblerne/ungdomsboligerne.
132 YDELSE DRIFTSSTØTTE
I 1988 fik FM et lån på ca. 30 mill.
kr. til at dække et hul i henlæggelseskassen. Her finder vi endnu et
afdrag på dette lån.

BLOKRÅDSSAGER
150 UDGIFTER
Udgifterne udgør 140.791.000 kr.
INDTÆGTER
201 BOLIGAFGIFTER OG LEJE
1. Lejeindtægterne fra almindelige
lejligheder og ungdomsboliger
med det nuværende lejeniveau.
2. Lejeindtægterne fra beboerhotelværelserne med det nuværende
lejeniveau.
3. Erhvervslejen dækker lejeindtægterne fra Nærbiksen, Spisehuset,
tandlæge, lægehus mv.
4. Institutioner dækker lejeindtægterne fra børnehaver og vuggestuer.
5. Kældre mv. er lagerrum der fortrinsvis udlejes til de håndværksfirmaer, som arbejder i Farum
Midtpunkt.
6. Indtægten ved udlejningen af garageburene.
7. Indtægten ved forbedringsarbejder omfatter de moderniserede
køkkener.
202 RENTER
Renteindtægterne er ca. halveret i
forhold til budget 2010/2011
203 ANDRE INDTÆGTER
Tilskud fra Furesø Boligselskab til
udskiftning af gyngende gulve på
975.000 kr.
Vaskeriindtægten er igen budgetteret til at udgøre 1.100.000 kr.
Selskabslokalerne er i forhold til foregående års budget halveret.

BR-MØDE 436

Diverse indtægter: Aftalen med Farum Bytorv om returnering af indkøbsvogne er budgetteret til 60.000
kr.
Lejeindtægten for antenneplads er
budgetteret til 60.000 kr.
Tilskud fra Genbrugsen er budgetteret til 10.000 kr.
Indtægter i alt 137.301.000 kr.
210 NØDVENDIG
MERINDTÆGT / UNDERSKUD
For at indtægterne skal modsvare
udgifterne, skal der 3.490.000 kr.
mere i kassen.
LANGTIDSBUDGETTET
Budgettet er et arbejdsredskab til
brug for planlægning af både den
langsigtede økonomiske udvikling
og den praktiske afvikling af vedligeholdelsesarbejder og fornyelser.
På blokrådsmødet den 3. marts
2011 vil Anne, vores økonomimedarbejder i KAB, besvare opklarende
spørgsmål.
Da der allerede har været afholdt et
forberedende budgetmøde – hvor
alle var velkomne – vil budgettet ikke blive gennemgået post for post på
blokrådsmødet,
med
mindre
Blokrådet beslutter sig herfor.
HUSLEJEKONSEKVENSER:
Budgetforslaget indebærer en huslejestigning på 205 kr. pr. måned for
en stor lejlighed og tilsvarende 114
kr. for en lille.
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Afstemningstema:
Blokrådet vedtager det foreslåede
budget for 2011 – 2012 inklusiv de
af blokrådet eventuelt vedtagne ændringer (se BR-sag 436.a)
BR-sag 436.c:
Midlertidig genbrugsplads
Forslagsstiller: Arbejdsgruppen/TMU
For godt et års tid siden meddelte
Furesø Kommune, at man ikke længere ville afhente storaffald i Farum
Midtpunkt. Årsagen var at affaldet
ikke blev sorteret rigtigt, og at det
kostede kommunen et større beløb
selv at sortere det. Det fik TMU til at
fjerne affaldscontainerne til storaffald i håb om at beboerne så selv
ville køre deres storaffald til den
kommunale genbrugsstation. Senere gennemførte man så et forsøg
med weekender, hvor man kunne
aflevere sit storaffald på en af vendepladserne, hvor nogle af de ansatte så foretog sorteringen og kørte
affaldet til genbrugsstationen. Disse
tiltag havde imidlertid ikke den ønskede virkning. I øjeblikket hensættes der storaffald i de indre gangstrøg, i kældrene og stort set alle
steder, hvor det ikke hører hjemme.
Det koster en masse huslejekroner,
ligesom det er miljømæssigt og arbejdsmæssigt uholdbart.
TMU har derfor nedsat en arbejdsgruppe som med assistance fra FAU
arbejder på at finde en permanent
løsning på håndtering af vores storaffald. Arbejdsgruppen har været
12

BR-MØDE 436

ude og se på hvordan andre løser
lignende problemer. Gruppen har
også haft møde med Kommunen og
Vestforbrændingen, ligesom gruppen har tilknyttet et konsulentfirma
til at løse specifikke problemstillinger.
Det er arbejdsgruppens opfattelse,
at vi bliver nødt til at lave en permanent genbrugsplads til sortering
af storaffald. Her skal affaldet sorteret af ansatte eller frivillige og afhentes af kommunen. Samtidig skal
der oprettes en eller flere satellitstationer på hver stamvej. Det er her
beboerne skal aflevere deres storaffald. For at afhjælpe den nuværende
uholdbare situation, samt for at
komme i gang med de nødvendige
forsøg med indretning og bemanding med videre af den permanente
genbrugsplads
foreslår
arbejdsgruppen at der oprettes en midlertidig genbrugsplads samt en satellitstation. Det vil naturligvis være en
stor fordel, hvis en midlertidig genbrugsplads bliver placeret der, hvor
den permanente station forventes at
skulle være fremover.
 Arbejdsgruppen
foreslår,
at
Blokrådet udpeger vendepladsen
på Bybækterrasserne til det sted
hvor den permanente genbrugsplads placeres.
 Arbejdsgruppen foreslår, at der
samme sted laves en midlertidig
genbrugsplads, samt at der laves
en satellitstation på stamvejen
Nygårdterrasserne mellem Blok A
og Blok 31.

BLOKRÅDSSAGER

Den midlertidige genbrugsplads placeres bagerst på vendepladsen således at køretøjer stadig kan vende på
vendepladsen.
Genbrugspladsen indhegnes af et
solidt hegn og der opsættes videoovervågning. Herudover forsynes
pladsen med de nødvendige containere og værktøj.
Både genbrugspladsen samt satellitstationerne udarbejdes i tæt samarbejde med kommunen og andre
myndigheder for at sikre, at de opfyldefremtidens krav til affaldssortering.
Økonomi
Furesø Boligselskab har i forbindelse med forvaltningsrevisionen afsat
penge til arbejde med affald ude i
afdelingerne.
Udgifter til konsulent og myndighedsbehandling forventes således
afholdt af boligselskabet.
Selve indretningen af den midlertidige genbrugsplads forventes at koste 350.000 kr.
Der er både på det nuværende og
det
kommende
budget
afsat
752.000 kr. til behandling af storaffald. Udgifterne til etablering af den
midlertidige genbrugsplads kan afholdes af disse penge.

BR-MØDE 436

Etablering af en genbrugsplads med
tilhørende satellitstationer medfører
naturligvis en del besparelser.
Indsamling af affald bliver forenklet
og kræver færre mandskabstimer.
Kommunen er forpligtet til igen at
bortskaffe vores storaffald når det er
korrekt sorteret.
En del af disse besparelser vil allerede blive opnået når en midlertidig
genbrugsplads kan tages i brug. Så
det gælder om at komme i gang.
Huslejekonsekvenser:
Da det er afsat penge på det nuværende og de kommende budget til
håndtering af stor affald giver forslaget ikke anledning til yderligere
huslejestigning.
Huslejekonsekvenser:
Da det er afsat penge på det nuværende og de kommende budget til
håndtering af storaffald giver forslaget ikke anledning til yderligere
huslejestigning.
Afstemningstema:
Blokrådet udpeger vendepladsen på
Bybækterrasserne til det sted, hvor
en permanent genbrugsplads placeres.
Blokrådet vedtager at der allerede
nu kan oprettes en midlertidig overvågede og indhegnet genbrugsplads
på vendepladsen, samt at der oprettes en satellitstation på stamvejen
Nygårdterrasserne mellem blok A og
blok 31. Udgifter til etablering af
genbrugsplads og satellitstation afholdes over driftsbudgettets konto
109-100
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 436.d: Indretning
af Take away i Nærbiksen
Forslagsstiller: Nærbiksen/BR-sekr.

BR-MØDE 436

Huslejekonsekvenser:
Ingen, alle udgifter afholdes af lejer/Focus-Nærbiksen.
Afstemningstema:
Blokrådet godkender at der i en del
af Focus-Nærbiksens forretning indrettes Take away køkken.
BR-sag 436.e: Konto 112-0113 Administrationsomkostninger
Forslagsstiller: Jytte og Verner 433A

På grund af manglende kundegrundlag ønsker Focus-Nærbiksen
at etablere ”Take away, Kebab grill”
i en del af forretningen, jf. ovenstående tegning. I den forbindelse
beklædes gulve og vægge med klinker og der etableres et ventilationsanlæg, hvorfra udsugning fra emhætte vil blive ført langs bagvæg ud
ad vinduet mod Frederiksborgvej.
Åbningstid:
Alle ugens dage kl. 11 -21
I november 2010 blev indsendt ansøgning til kommunen. Forvaltningen har herefter meddelt FocusNærbiksen at ansøgningen ikke kan
behandles før den har modtaget
fuldmagt fra os – derfor denne
blokrådssag.
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Som det fremgår af arbejdsbudget
for regnskabsåret 2011/2012 er der
sket en meget kraftig stigning i administrationsomkostningerne
for
perioden fra regnskabsåret 2009/20
10 til budgetårene 2010/2011 og
2011/2012.
Fra regnskabsåret 2009/2010 til
budgetåret 2010/2011 er stigningen
på 13,5 % (afr.)
Fra budgetåret 2010/2011 til budgetåret 2011/2012 er stigningen på
11 % (afr.)
En samlet stigning på 2 år på 24,5
%. I kroner en stigning på
1.685.000 kr.
 Kan det være rigtigt?
 Hvad får vi ekstra for en så stor
stigning?
Vi er bekendt med at KAB får 88 %
af beløbet.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager at Furbo/KAB
redegør for hvorfor en så stor stigning er nødvendig, og/eller: kan
administrationen foretages på en
anden måde?

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 435 3. februar 2011

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra januar 2011
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Administrationsbidragsbudget
6. Eventuelt

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

(afstemning:)
(trukket)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Ellinor
Gerd
Hans
Tina
C
Hannelore
14
Don
16
Trine
21
Niels
25
Jes

Adr.
227C
206G
222F
295C
7E
64E
82F
112E
150D

Telefon
44954654
44954775
44953520
23604616
44955432

Blok Navn
26
Mogens
36
Susanne
Michael
41
Hanne
Claus
44
Verner
45
Eva
Sv. Michael

Adr. Telefon
158B 44999222
269B
290E
402F
402F
433A
448A
441A

50451455

Gæster:

1. Godkendelse af dirigent
Susanne, BR-FU blev godkendt som
dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.
3. Godkendelse af
referat fra januar 2011
Referatet
blev
godkendt
bemærkninger:

uden

med

Gerd/206G – savnede i referatet (side
17) Bladudvalgets ja til fremover at
opliste datoerne for årets blokrådsmøder.

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Der var ingen gæster på dette møde.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg

Nye BR-FU medlemmer
Blok 21 har valgt Niels Kjerulff til at
repræsentere blokken i BR-FU. Blok
21’s periode udløber den 31. august
2011, hvorefter det er Blok B’s tur til
at sidde i BR-FU.
Blok 11 har valgt Steffen Hertz til at
repræsentere blokken i BR-FU. Blok
11’s periode udløber 31. maj 2012,
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hvorefter det er Blok C’s tur til at sidde i BR-FU.

med mere, dækkes af produktionsselskabet.

Velkommen til Steffen og Niels!

Kort fortalt handler filmen om viceværten Per:
Per er 60 og vicevært i et moderne
boligbyggeri, en besk og bitter mand
uden mange glæder. Han har skubbet
sin kone fra sig, han har en søn i
fængsel, ondt i ryggen og to sølle
venner han hundser med.

Blok 35 til BR-FU
pr. 1. marts 2011
Fra Blok 35 er der et foreløbigt tilsagn, da de lige nu har en kandidat
der overvejer at deltage. Blokken vil
senest den 17. februar 2011 meddele
om det lykkes at få hende ”overtalt.”
I tilfælde af et nej fra Blok 35 bedes
Blok 34 stille med et BR-FU medlem.

Udlejningssituationen
ved udgangen af februar
KAB har opgjort antallet af ledige lejligheder i Farum Midtpunkt til 68
eksklusiv Birkhøjterrasserne, hvor
lejetabet fra de tomme boliger dækkes
af midler fra Landsbyggefonden.
54 af de 68 lejligheder er i tomgang,
det vil sige lejligheder med direkte leje
tab. Både Boligselskabet og KAB er i
gang med kampagnetiltag ud over de
initiativer der allerede er foretaget.
Hver mandag er der eksempelvis
Åbent Hus fra kl. 16-19, hvor beboerrepræsentanter fremviser ledige boliger.

En dag finder han en nøgen pige i en
tom lejlighed. Hun ligger i et hjørne
med lidt gardin omkring sig, som var
hun dumpet ned fra himlen, hun taler ikke og er åbenbart lige til at nappe. Og det gør han så. Og da en af
hans venner er i miserabelt humør
får han også en tur. Pigen virker glad
og ligetil, måske dum? Naiv? For god
til at være sand?
Noget er der med hende, for nu viser
det sig at både Pers ryg og vennens
dårlige knæ er helbredt, hvad er det
for noget med den pige? Per tager
hende hjem i sin egen lejlighed og
hendes hjælpeløshed vækker noget
nyt i ham, en omsorg, en eftertanke,
en blød side, Per oplever vel kærlighed.

Filmoptagelser i
Farum Midtpunkt
Så, er de her igen – denne gang er det
produktionsselskabet Zentropa der vil
optage scener til filmen Viceværten, i
Farum Midtpunkt. Optagelserne forventes at finde sted på hverdage fra
14. marts til 27. april 2011.

Men verden trænger sig på, vennerne
har venner der også skal helbredes,
og da Per får nok og nægter dem adgang til sin pige, kommer han på
kant med alt og alle og hans verden
tilter, virkeligheden trænger sig på og
Per trænges op i en krog og opdager
at han er ved at ødelægge både sig
selv og pigen.

Produktionsselskabet skal i den forbindelse disponere over flere lejligheder og vi vil selvfølgelig sikre at de disponerer over lejligheder som i forvejen er i tomgang. herunder at alle
omkostninger: bolig(-ernes) lejetab,
eventuel slitage, el, varme og vand

Besøg i Ungehuset
Blokrådets Forretningsudvalg og Furesø Boligselskabs beboervalgte repræsentanter samt Mogens fra Ejendomskontoret besøgte efter invitation
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Ungehuset ved Bybækskolen, mandag den 31. januar.
Der var ikke så mange unge til stede i
mandags, men omvisningen gav indtryk af et velholdt og rummeligt hus
med muligheder for en masse forskellige aktiviteter, herunder computercafe, billard, værksted osv.
Ungehuset er for alle unge i Furesø
kommune, der er åbent alle ugens
dage med undtagelse af lørdag og
som noget nyt er blevet indrettet et
rum som udelukkende er pigernes.

Oprydning, rengøring, beskæring,
afspadsering og ferie
Det er overskriften på hvad gårdmændene er beskæftiget med i februar måned. Ingen i driftsafdelingen
håber på mere sne – nu ses der fremad, og gårdmændene knokler med at
indhente det forsømte. Sne-slyngen
var effektiv da alt var hvidt og tilsyneladende rent, men med sneen fløj affaldet ned og hen i buskadset. Nu
hvor sneen er smeltet er affaldet på
ydre gangstrøg meget synligt, og der
bruges mange mandetimer på opsamling af alt fra hundelorte til nytårsraketter. Inde i blokkene trænges til
støvsugning og øvrig renholdelse
samtidig med alt det andet forefaldende arbejde skal klares. Så, gårdmændene har travlt både med arbejde og afspadsering af de mange snerydningsovertimer og hertil kommer
afholdelse vinterferie/restferie som
der også skal afsættes tid til.
Aflåsningsprojektet
Softwareproblemer
har
forsinket
ibrugtagningen. Leverandøren arbejder på højtryk for at få løst fejlen.
Husk afdelingsmødet
Forslag til det årlige ordinære afdelingsmøde torsdag den 3. marts kl.
1900 skal være sekretariatet i hænde

senest mandag den 14. februar 2011
kl. 1800.

PCB-beboermøde tirsdag
den 1. marts 2011 kl. 19
– i Servicentralen
Beboerne i Birkhøjterrasserne vil
sammen
med
mødeindkaldelsen/dagsorden modtage Beboerinformation nr.4, som husstandsomdeling. Øvrige Farum Midtpunkt beboere informeres vi opslag på blokkenes
opslagstavler,www.farum-midtpunkt.
dk, www.kab-bolig.dk og annoncering
på Intern TV.
BR-FU erindrer om at der i februar er indkaldt til følgende møder –
hvor alle FM-beboere er velkomne
 Strukturudvalget mødes
den 8. februar, kl. 19:30

tirsdag

 Friarealudvalget mødes
den 9. februar, kl. 16:30

onsdag

 Teknik- og Miljøudvalget mødes
tirsdag den 15. februar, kl. 16:30
4.c Meddelelser fra øvrige udvalg

Driftsbudgetudvalget
Den 25. januar 2011 blev afholdt
budgetmøde i Servicecentralen. Frank
Carlsen og Anne Brønnum gennemgik budgetudkastet for 2011–2012 og
besvarede spørgsmål fra den lille forsamling. Driftsbudgettet kan enten
afhentes i BR-sekretariatet eller rekvireres pr. e-mail.
Børne- og Ungdomsudvalget
Traditionen tro afholdes igen i år
Tøndeslagning på Sankt Hans Pladsen med efterfølgende traktement i
Selskabslokalerne, Nygårdterrasserne
206 – for børn og unge i alderen 0 17 år.

17

Da der altid er brug for hjælpende
hænder opfordres forældre til de pågældende børn om at være til stede
under hele arrangementet.
Husk! Tilmelding senest fredag den
25. februar 2011på Ejendomskontoret, hvor billetten udleveres.
Debat til meddelelser:
Don/Blok 14 - dækkes lejetabet for
de tomme boliger af selskabet eller
afdelingen, er der søgt om fritagelse
for at selskabet betaler pengene?
Gerd & Hans/FURBO – oplyste, at
lejetabet dækkes af selskabet og at
dispositionsfonden dækker lejetabet i
forbindelse med de ikke genudlejede
boliger i Birkhøjterrasserne.
Trine/Blok 16 – Aflåsningsprojektet:
hvornår kommer det i gang?
Inga/BR-sekretariatet - Når RUKO’s
softwareproblem – i forbindelse med
opdateringen af deres dørtelefonisystem - er løst går det hurtigt. Tidshorisonten er midten af foråret 2011.
I tidsplanen er taget højde for reparationer efter hærværk på dørstationer
med mere.
Gerd/TMU – TMU mødet er kl. 16:30
og ikke som anført i 4.b – kl. 19.
Ref. bemærkning: datoen er efterfølgende rettet
5. Blokrådssager
BR-sag 435.a:
Administrationsbidragsbudget
Niels/112 – forklarede, at årsagen til
sagen er beløbets størrelse. Det er
vigtigt at vide hvad der anvendes i
Furesø Boligselskab og hvad der går
videre til KAB. Når man ser på budgettet for Furesø Boligselskab, så er
der nogle poster omkring personale
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og sådanne ting der virker ret voldsomme. Farum Midtpunkt betaler de
fleste af de penge der bliver brugt i
selskabet - vi får selvfølgelig også lidt
igen, men det er rart at vide hvad det
drejer sig om, så er jeg tilfreds.
Mogens/Blok 26 - Ved sidste BR møde var vi for sagen – nu er vi imod, for
vi kan selv rekvirere regnskabet og
heraf se hvad pengene går til.
Hans/Blok A – Jeg er enig med Mogens, og synes også at Niels selv argumenterer for at man skal stemme
imod: Niels har jo allerede set de tal
og behøver derfor ikke at have dem
igen, i sammenhæng med afdelingens
budget.
Michael/Blok 36 – forklarede, at
blokken er imod, da en vedtagelse:
1) - vil påvirke huslejen, en eller anden person skal bruge tid på at taste
tallene ind.
2) - vil give mistanke om, at der et
eller andet galt.
Så, medmindre der fremkommer argument for at der virkelig er noget
galt stemmer vi nej.
Berit/44D – I forlængelse af det Michael siger – det er ikke gratis for det
må koste noget i administrationen at
skulle lave de ændringer i regnskaber
og budgetter.
Niels/112E – Jeg betragter de repræsentanter vi har siddende i Furesø
Boligselskab som tillidsfolk valgt af
Farum Midtpunkt. Jeg synes det er
vigtigt at dem der bor her ved hvad
pengene bruges til, selv kan jeg godt
finde ud hvad pengene bruges til –
det er ikke det der er spørgsmålet.
Spørgsmålet er, at så mange som muligt får indsigt i hvordan pengene
bruges. Det er vigtigt at man kommunikerer ud hvad der går til bolig-

selskabet og hvad der går til KAB, …
at sige det koster en masse penge at
offentliggøre det passer ikke, for vi
kan jo bare kigge på budgettet for
FURBO, her står tallene jo. Jeg kan
så skrive en artikel i bladet … der er
ikke noget kriminelt i det her og ingen beskyldes for at have taget penge
ned i lommen, men beløbene er store
i forhold til de budgetter vi ofte sidder
og fedter rundet med – derfor er tallene interessante.
Jens/150D - det er 3’die gang vi debatterer det her og vi har brugt ufattelig meget tid. Dem af os der mødte
op på budgetmødet fik oplyst at 88 %
af beløbet går videre til KAB. Jeg kan
ikke forstå at det ikke er oplyst tidligere. I øvrigt kan man selvfølgelig sige, der bliver brugt nogle penge til
kurser osv. – mere relevant er nok, at
se hvad man taber af penge på husleje og renteforskelle, som er helt andre
beløbsstørrelser.
Gerd/206G – De beboere der er interesserede har mulighed for at hente
budgetter og regnskaber hos Inga i
BR-sekretariatet eller få dem sendt
pr. mail, så det er ikke noget problem. Problemet er, at det virker som
om du vil have tallene fra Furesø Boligselskab flettet ind i Farum Midtpunkts og så er det, at det kommer til
at koste ekstra penge.
Jeg synes at det er en god ide hvis
man i forbindelse med FM’s driftsbudgetmøde i januar også gennemgik
og drøftede FURBO’s budget.
Don/64 E – Selskabets regnskab/budget indeholder en note om
de her ting – det skal det i henhold til

Driftsbekendtgørelsen - her kan man
forholdsvis nemt læse de her tal, da
det er tydeligt hvad der går til hvad.
Det interessante i denne her sag er
åbenhed om størrelsen:
Hvad betaler vi og hvad får vi?
Debatten mundede ud i at Niels trak
sagen.
Afstemning (trukket)
6. Eventuelt
Michael/290E – tilbød at bidrage med
foto til Farum Midtpunkts nye hjemmeside. Hermed er han med i kredsen af beboere der bidrager med interessetimer til realiseringen af Farum
Midtpunkts nye hjemmeside.
Jes/150D – I forbindelse med driftsbudgetmødet, hvor jeg spurgte til rentefordelingen/afregningen
mellem
FURBO og afdelingerne blev jeg lovet
en nærmere redegørelse i form af et
notat fra KAB der forklarer gældende
praksis. Jeg har endnu ikke set det.
Ref. bemærkning: Notatet er tilgået
BR-sekretariatet. Da det er uegnet til
offentliggørelse på såvel hjemmeside
som blad, kan notatet rekvireres ved
at sende en mail til blokraad@farummidtpunkt.dk

BR-MØDER 2011
4. januar
3. februar
5. april
5. maj
4. august
1. september
1. november 1. december

3. marts
7. juni
4. oktober
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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
BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat
mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
(se datoer i kalenderen s. 23)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Steffen
28B
3690 0584
Niels
112E 4495 9069
Navn?
Bopæl? 9999 9999
Hanne
402F 3690 1988

Blok
11
21
35
41

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok C
01.06.12 – 31.05.13
Blok B
01.09.11 – 31.08.12
Blok 34
01.03.12 – 28.02.13
Blok A
01.12.12 – 30.11.13
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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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 med videre.
Desuden laves annoncer og meddelelser til
ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering,
husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser, sange, blok-hæfter og plastlaminerede
dørskilte. Vi har farveprintere i både A4 og
A3.
”BLØD GÅRDMAND”
Anita Nielsen

telefon: 2058 6048

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
Dansk Kabel TV
telefon: 3694 9494
eller læs bloggen:
http://bolignet.farum-midtpunkt.dk
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

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, manglende vand
/varme og lignende katastrofer:
Telefon: 7024 4510
Abonnements nr.: 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.

IT FOR @LLE
Netcaféen i Servicecentralen
alle aldre
Søndag

1400 – 1600

FORKORTELSER
BFU
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BNU
Bolignetudvalget
BR
Blokrådet
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
BU
Bladudvalget
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
DBU
Driftsbudgetudvalget
EJK
Ejendomskontoret
FAU
Friarealudvalget
FURBO Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
FV
Fjernvarmeværket
HCU
Handicapudvalget
ITA
IT for @lle
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
LLO
Lejernes Landsorganisation
MP
Beboerbladet Midtpunktet
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne
STU
Strukturudvalg
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
ØU
Økonomiudvalget

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 3363 1000
Mail: kab@kab-bolig.dk

FURESØ KOMMUNE
Boligsocialt innovationsprojekt
Rasmus:
Telefon:
7216 5177
Mail:
rtn@furesoe.dk

Kontingent (½ år) 300,- kr. senior,
125,- kr. junior (u. 16 år).

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.

Formand:
Karsten Jørgensen 267D,

tlf.: 4495 8426.
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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
Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494
YouSee
telefon: 8080 4040
www.yousee.dk
TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV:
Oprettelse:
595,- kr.
Pakkeskift:
295,- kr.
Grundpakke:
Mellempakke:
Storpakke:

67,92 kr./md
203,00 kr./md
301,95 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 Dansk Kabel TV
Oprettelse:
99 kr.
Portering af telefonnummer:
300 kr.
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser.

Selskabslokalerne lejes
ved henvendelse til Ejendomskontoret. Plads til 60
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
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
VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 436 OG 437
MP 436 husstandsomdeles 24.02.11
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

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

KALENDER FOR MARTS 2011
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

3. Afd-møde

19:00

SC

3. BR-møde

19:30

SC

6. Fastelavnsfest

14:00

SP

6. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

7. Strukturudvalg

19:30

SC

16:30

SC

1.

4.

8.
9. Friarealudvalg
10.
11.

RC Grafisk
1625
Farum Midtpunkt

14.03.11 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg
til MP 437, der udkommer 29.03.11.
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.

12.
13. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

14. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

14. BOU

18:00 – 19:00 SC

16.
17. BU

18:00

SC

18.
19.
20. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

21.
22.
23.
24.

Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet
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!

25.
26.
27. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

28. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

29. MP 437

Husstandsomdeles

30.
31.
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