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Indhold
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Kvidren, skræppen, fløjten
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… og både heksen og bandet er bestilt
Medbring kun tøjet – Lejer du ud om sommeren?
En kold april gav stort merforbrug
Brug det varme vand fornuftigt
Der er grænser for, hvor meget vi kan spare på vandet!
Liv og glade dage med e-sport
Blokrådssager
Selv en kold maj kan ikke vende overskud til underskud
Vi ku' godt blive bedre
Referat af blokrådsmødet 4. maj 2017
Praktiske oplysninger

ØNSKER DU ET TRYGGERE FARUM MIDTPUNKT?
Hvis du kan svare ”ja” til ovenstående,
så mød op i Servicecentralen
Mandag den 12. juni, kl. 19 – 21
Denne aften skal vi finde ud af, hvordan vi i fællesskab arbejder hen imod at
skabe et tryggere Farum Midtpunkt. Med udgangspunkt i nogle af de mange
gode initiativer, der kom frem på dialogmødet mellem politi, boligselskab og
kommune tilbage i januar, skal vi finde ud af, hvordan disse kan forankres i
Farum Midtpunkt.
Nogle af de initiativer, der kom frem på dialogmødet, og som vi skal snakke
videre om, er:

”Beboernetværk”

”Involvering af forældre”

”Kontaktgruppe
til de unge”

”Ungekontor”

”Erfaringsudveksling mellem
naboer, blokke og
boligselskaber”

Vi glæder os til at se alle jer, der har lyst til at bidrage til dette arbejde.

Bedste hilsner
Blokrådets Forretningsudvalg
3

NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
SOMMERFERIE I BR-SEKRETARIATET
Sekretariatet holder ferielukket i perioden 3. – 28. juli 2017. I ferien vil personalet
på Ejendomskontorets forkontor – i begrænset omfang – være behjælpelig med
mindre kopieringsopgaver, besvarelse af spørgsmål mm.
VALG TIL ØKONOMIUDVALGET
I henhold til Blokrådets Forretningsorden skal der vælges 3 medlemmer til Økonomiudvalget på blokrådsmødet i august.
Udvalgets opgave er at føre løbende kontrol med anvendelsen af Blokrådets dispositionskonto og at udarbejde budget og regnskab herfor i samråd med BRs
udvalg og personale.
Hvis du er interesseret i at tage del i dette arbejde, skal du indgive dit kandidatur senest torsdag d. 13. juli 2017 (afleveringsfrist til Midtpunktet 506) i Sekretariatets postkasse eller per mail til bladudvalg@farum-midtpunkt.dk.
BEMANDING SANKTHANS
Den årlige Sankthansfest står for døren, og vanen tro bliver der salg af øl, vand og
vin. Hvis du er frisk på at give en hånd med, når der skal betjenes i baren, så giv
besked til Sekretariatet.
AFLEVERING AF BLOKREGNSKAB FOR 2016 – 2017
Tidspunktet nærmer sig, hvor blokkenes underskriftsberettigede skal aflevere
regnskab for Husmødets Dispositionskonto for perioden 01.07.16 – 30.06.17.
Regnskabet skal være underskrevet af blokkenes to underskriftsberettigede.
Underskrevet regnskab samt husmødereferat, hvoraf det fremgår at husmødet
har godkendt regnskabet, sendes til Anne Brønnum inden 1. september 2017
på anb@kab-bolig.dk.
Det er vigtigt, at regnskab og husmødereferat indsendes inden deadline, da kontoen ellers vil blive lukket.
FØLGEGRUPPE TIL PROJEKTET ”NY AFREGNING AF EL” DROPPET
I sidste nummer af Midtpunktet fremgik det, at man kunne melde sit kandidatur
til ovenfornævnte følgegruppe. TMU har dog besluttet, at de selv fungerer som
følgegruppe på projektet, så hvis man ønsker at deltage i arbejdet, kan man melde sig ind i TMU.


INDLÆG TIL MIDTPUNKTET 506
Hvis du har noget, du gerne vil have i Midtpunktet 506,
skal du sende det til bladudvalg@farum-midtpunkt.dk.
Blokråds sekretariatet holder ferielukket fra 3. juli til 28. juli,
hvorfor mails sendt til blokrådet ikke bliver tjekket.
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Så er det tid til den årlige fugletur
Af Hans, Friarealudvalget

Fugleturen finder sted tirsdag den 13. juni kl. 19.
Vi mødes foran Servicecentralen.
Friarealudvalget inviterer
til den traditionelle fugletur.

Foto: Hans, FAU – Thomas Wikstrøm

Foto: Hans, FAU – Gråsisken

Igen i år guides turen af biolog Thomas Wikstrøm. Thomas fører os
rundt i terrænet, hvor vi ser på fugle
og lytter til de forskellige fuglestemmer. Thomas fortæller os hen ad vejen løst og fast om de fuglearter, som
vi nu støder på.
Turen forventes at vare halvanden til
to timer, men du kan godt falde fra
hen ad vejen. Du behøver ikke en
kikkert, men hvis du har en, er det
naturligvis en god ide at tage den
med.

Thomas Wikstrøm arbejder i Dansk
Ornitologisk Forening. Han har tidligere boet her i Farum Midtpunkt og
har foretaget flere fugletællinger. I
2009 var han da også primus motor i
den mest omfattende fugletælling foretaget i bebyggelsen.
Resultatet af fugletællingerne kan
findes i DOFs database over fugleobservationer på DOFbasen.dk.
OBS! Turen er ikke velegnet for barnevogne og gangsbesværende. Husk
fornuftigt fodtøj.


ÅBNINGSTIDER I JULI
Blokrådssekretariat
Lukket fra 3. juli til 28. juli
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Mails til udvalgene og deres medlemmer
Af Blokrådets Sekretariat
Hvert af Farum Midtpunkts udvalg har nu fået sin egen mailkonto, som automatisk videresender mails til medlemmernes private mailadresse. Det er udvalgets
kontaktpersons pligt at meddele ændringer i udvalgets personsammensætning til
Blokrådssekretariatet, og det er det enkelte udvalgsmedlems pligt at meddele
ændringer i den private mailadresse, der skal videresendes til. Systemet administreres af KAB.
Nedenfor ses en oversigt over alle de nye mailadresser samt de beboere, som lige
nu er medlemmer. Der er link til udvalgenes mailadresse på Farum Midtpunkts
hjemmeside under ’Beboer’ (øverst til højre)  [Beboerdemokratiet]  udvalg.
Bladudvalget
bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
Berit Sandfeld
Lis Nordstrøm
Tine Jensen
Tove Witt
Boligudvalget
boligudvalg@farum-midtpunkt.dk
Anne Harrysson
Anne-Charlotte Laebel
Bo E. Hansen
Erik Moesby Nordstrøm
Esben Mortensen
Pia Hougaard
Bolignetudvalget
bolignetudvalg@farum-midtpunkt.dk
Esben Mortensen
Leif Pedersen
Michael Quist
Mikkel Wahlgreen
Børne- og Ungdomsudvalget
boerneogungdomsudvalg@farummidtpunkt.dk
Michella Jensen
Pia Jensen
Nikita Petersen
Friarealudvalget
friarealudvalg@farum-midtpunkt.dk
Anne-Charlotte Laebel
Christian Hecquet
Hedy Westh
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Hans Laustsen
Jan Erik (EJK)
Tine Jensen
Markedsføringsudvalget
markedsfoeringsudvalg@farummidtpunkt.dk
Berit Sandfeld
Erik Moesby Nordstrøm
Thomas Jensen
Tine Jensen
Strukturudvalget
strukturudvalg@farum-midtpunkt.dk
Erik Moesby Nordstrøm
Leif Pedersen
Niels Kjerulff
Teknik/Miljø Udvalget
teknikmiljoeudvalg@farum-midtpunkt.dk
Frank Nielsen (EJK)
Hans Laustsen
Karen Palsgaard
Leif Pedersen
Morten Sandfeld
Niels Kjerulff
Ole Andersen (Konsulent)
Thomas Jensen
Økonomiudvalget
oekonomiudvalg@farum-midtpunkt.dk
Hans Laustsen
Jørgen Schmidt


SANKTHANSAFTEN
i Farum Midtpunkt

Fredag d. 23. juni, kl. 18:00 – 23:30
på Stenalderpladsen
Kl. 18:00: Festpladsen åbner. Grillen tændes, der kan købes øl, vand og vin
Kl. 18:00 – 21:00: Besøg Børne- og Ungdomsudvalgets boder
Kl. 21:00 – 23:30: Levende musik og dans
Bålet tændes kl. 21:30
Alle beboere med familie og venner er velkommen!
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
SÆBEDOSERING PÅ VASKERIETS MASKINER
Hvis du bruger vaskeriets maskiner, er det vigtigt, at du ikke fylder din egen sæbe og skyllemiddel i maskinerne. Sæbedosering
sker automatisk, og du kan tilvælge skyllemiddel på betjeningspanelet.
Alle produkter i vaskeriets maskiner er svanemærkede.

REGLER FOR PRIVAT FREMLEJE
Nu går vi sommeren i møde, så her kommer en lille opdatering
om reglerne for privat fremleje af din bolig. Du må gerne udleje
sin bolig, hvis du f.eks. holder ferie, men der er nogle ting, du
skal være opmærksom på:
 Man må udleje sin bolig som sommerferiebolig i maksimalt seks uger pr. kalenderår. Dele af en uge tæller som en hel uge.
 Man skal indsende en blanket til Udlejningen i KAB, så de og boligafdelingen
ved, hvem der bor i boligen.
 Lejen må højst udgøre den forholdsmæssige del af den månedlige leje. Dvs.
fremlejer man en uge, må man højst opkræve 7/31 dele af huslejen.
 Hvis man bytter bolig, må man ikke samtidig opkræve leje.
 Man er selv ansvarlig for de mennesker, der lejer boligen, herunder for at de
overholder husordenen og afleverer alle nøgler igen mv.
 Husk skattereglerne. Hvis man som udlejer er kontanthjælpsmodtager, kan
lejeindtægten blive fratrukket kontanthjælpen.
Blanketten ”Feriefremleje”, der skal udfyldes, finder du på www.kab-bolig.dk.

ÅBNINGSTIDER I JULI
Ejendomskontoret
Personlige henvendelser:
Mandag kl. 14 – 18
Tirsdag, torsdag & fredag kl. 8 – 10
Telefoniske henvendelser:
Alle ugens hverdage kl. 12.30 – 13.30
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2016 – 2017
Forventet

Aktuelt

2015-16
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Vurdering af april:
Den svære april måned har givet os
et merforbrug på 5½ % i forhold til
budgettet.
Graddagekorrigeret er merforbruget
oppe på hele 11 %.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i april var på
Budgettet for april var på
Merforbruget var således på

I overgangsperioderne forår og efterår
er det erfaringsmæssigt svært at tilpasse varmeforbrug med varmebehov.

1.945 MWh (megawatt timer)
1.843 MWh
102 MWh

April måned var med 291 graddage,
hvor ”normalen” har 311.

Således også i denne april måned,
hvor vi har brugt 102 MWh mere end
budgettet tilskriver os.

Ser vi på regnskabsåret som helhed –
altså de første 11 måneder, ligger vores forbrug dog ca.10 % under fjernvarmebudgettet.

Det svarer til et merforbrug på 5½ %.
Og graddagekorrigerer vi, bliver det til
et merforbrug på 11 %.

Men sammenligner vi efter en graddagekorrigering, ligger besparelsen
kun på ca. 2 %.
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Afkølingsbidrag – hvem betaler for hvad?
Af Ole Andersen, Teknik/Miljø Udvalget
Farum Fjernvarme
Farum Fjernvarme er et forbrugerejet
andelsselskab med en vision om at
sikre stabile priser og fastholde forsyningssikkerheden på et bæredygtigt
grundlag. Farum Fjernvarme har således ingen eksterne ejere, der skal
profitere af et overskud. Værket skal
være i økonomisk balance med sig
selv – indtægter ved salg af fjernvarme skal være i balance med omkostninger ved at producere varmen.
Afkøling af fjernvarmevandet
En medvirkende faktor for optimal
virkningsgrad ved driften af varmeværket er afkøling af fjernvarmevandet. Det skyldes, at en væsentlig del
af varmen produceres ved kraftvarme.
Et kraftvarmeanlæg er et anlæg,
der både producerer el og varme. Jo
mere fjernvarmevandet bliver afkølet
hos os brugere, inden det sendes retur til værket, jo bedre bliver virkningsgraden for værket. Derfor stiller
fjernvarmeværket krav til sine brugere, Det fjernvarmevand, man modtager, skal afkøles mindst 30° C, inden
det sendes retur til værket.
Motivation for at afkøle
Økonomi er altid en god motivationsfaktor. Derfor har Farum Fjernvarme
besluttet, at hvis en bruger ikke afkøler fjernvarmevandet tilstrækkeligt,
bliver vedkommende pålagt et bidrag
– et afkølingsbidrag.
Hvem betaler for hvad?
I princippet er der ingen, der betaler
noget til andre. Afkølingsbidraget er
et forsøg på at fordele omkostningerne ved at drive værket på en så retfærdig måde som muligt. Den der ikke bidrager tilstrækkeligt til optimering af driften, kommer i stedet til at
10

betale en højere pris for varmen –
man kan måske også kalde det for en
form for økonomisk udligning.
Hvad er den økonomiske konsekvens for Farum Midtpunkt?
Farum Midtpunkt forsynes med
fjernvarme via 2 afregningsmålere.
Afregningsmålerne dækker hver ca.
halvdelen af bebyggelsen. Og her rider vi på lidt af en knivsæg. For den
ene halvdel har en gennemsnitlig afkøling for de først 11 måneder af
regnskabsåret på 31,67° C, hvor den
anden halvdel ligger på 29,72° C.
Erfaringsmæssigt vil afkølingen i maj
måned kunne trække den årlige gennemsnitlige afkøling i den rigtige retning. Men om vi kan blive trukket fri
af afkølingsbidraget, kan godt være
tvivlsomt. Så har vi ikke lovet for meget.
Man kan så spørge: Kan den ene
halvdel med den lidt bedre afkøling
end 30° C ikke hjælpe på det, vi
mangler i den anden halvdel? Her er
svaret nej! Afkølingsmæssigt betragter fjernvarmeværket de 2 målere
hver for sig.
Jf. Farum Fjernvarmes prisblad udgør afkølingsbidraget kr. 7,38 pr.
manglende grad afkøling for hver
MWh, der i året er registreret på
energimåleren. Her er der så den
formildende omstændighed, at man
regner med decimaler. Altså at lidt
under 30° C ikke udløser en hel portion á taksten kr. 7,38.
Hvis året for den halvdel, vi har
problemer med, ender på f.eks. 29,
80° C, vil afkølingsbidraget, der skal
betales, beløbe sig til rundt regnet kr.
30.000,-.

Hvad kan vi selv gøre?
Driftspersonalet gør sit. De overvåger
til stadighed afkølingen i de enkelte
blokke og trimmer om nødvendigt anlæggene.
Og hvad kan du som beboer så gøre?
Ja det bliver nok i det små. Men der
skal heller ikke meget til for at få afkølingen tippet til den rigtige side af
afkølingskravet på 30° C.
Hvis der er rum/værelser i lejligheden, der ikke anvendes, eller hvor du
gerne vil have en lavere temperatur
end i den øvrige del af lejligheden,
kan termostatventilen stilles på 1 eller 2, og så skal du ellers holde døren
til rummet/værelset lukket.
Når du lufter ud, skal du lukke for
termostatventilen for den eller de radiatorer/konvektorer, der bliver påvirket af udluftningen.
I øvrigt bør alle termostatventiler
være lukket i hele sommerperioden.
Hvis du synes, at der er for koldt i
lejligheden, så tjek om radiatortermostaterne er rigtigt indstillet. Lad være
med at starte med at skrue op! Er der
for koldt i forhold til den indstillede
værdi, har termostatventilen allerede
åbnet for at kompensere. Hvis du nu
skruer op, så vil termostatventilen
først begrænse varmen ved måske
24-25° C, alt efter hvor meget du
skruer op. Det giver en dyr varmeregning og dårlig afkøling!
Jo mere varmeflade der er til rådighed, jo bedre afkøling. Det betyder, at
hvis der er flere radiatorer/konvektorer i et rum, skal alle stå med varme
på i varmesæsonen – én radiator/
konvektor alene giver dårlig afkøling.
Hvis du tapper varmt brugsvand i
badekar, spand eller balje, så giv dig
god tid. Moderat aftapning giver bedre afkøling af fjernvarmevandet, end
hvis du skruer helt op for blandingsbatteriet.


VANDSTATUS
Situationen pr. 30. april 2017
Døgnforbruget for hele Midtpunktet de
seneste 3 måneder:
Februar:
Marts:
April:

482 m3/døgn
456 m3/døgn
445 m3/døgn

Vi ser fortsat tydeligt resultatet af lækagen, der blev stoppet den 08. marts på
den underjordiske vandledning imellem
blok 12 og 13.
Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen
alene af blokke, som ikke er berørt af
PCB-renovering og plejecenterbyggeri,
får vi ved sammenligning med tidligere
perioder:
Apr. 2017 i forhold til
apr. 2016 - merforbrug:

ca. 0 %

Regnskabsåret 2016/17
i forhold regnskabsåret
2015/16 - merforbrug:

ca. 2 %

Regnskabsåret 2016/17
i forhold til referenceåret
2006/07- besparelse:

ca. 21 %

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Fotos fra første FIFA e-sport i Servicecentralen
Af Maiken, Blokrådssekretariatet
Mandag den 15. maj var Servicecentralen forvandlet til et drømmeland for unge
FIFA- entusiaster. Måske kan I fornemme den gode stemning?
Fortællingen om arrangementet må I vente med til næste nummer af »Midtpunktet«, da vi holder endnu et arrangement d. 29. maj, hvor det er de 14 – 18 årige,
der skal på banen.


Fuld koncentration fra start til slut

Overrækkelse af præmier
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Instruktøren, Mads, giver gode råd til spillerne

Tillykke til dagens vinder

BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 505.a: Suppleringsvalg til
Furesø Boligselskabs bestyrelse
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
Suppleringsvalget skyldes Gerd Karlsens bortgang og gælder frem til ordinært valg på Blokrådsmødet i november 2017. Der skal kun vælges ét
medlem til organisationsbestyrelsen.
Kandidaterne præsenteres i alfabetisk
rækkefølge.
Huslejekonsekvenser:
Ingen.
Anne Harrysson, 75D

Jeg opstiller hermed til bestyrelsen i
Furesø Boligselskab.
Jeg er ’ret ny’ i Farum Midtpunkt
med kun 1 år og 8 måneder som beboer. Siden dag tre, hvor jeg var til
mit første blokrådsmøde, har jeg taget
aktivt del i demokratiet og livet her i
Farum Midtpunkt. Det vælger jeg at
se som en positiv styrke – jeg kommer

BR-MØDE 505

og deltager i det demokratiske maskineri med friske øjne.
Jeg har følt mig taget vel imod, både i
det demokratiske arbejde samt af de
folk jeg møder i Midtpunktet. Over
den tid jeg har boet her, er min deltagelse både i FMs demokrati, udvalg
og Midtpunktet i almindelighed vokset støt, og deltagelse i Furesø Boligselskabs bestyrelse er et logisk skridt
at tage.
Baggrund
Jeg er 42 år, er gift og har sammen
med min mand fået to aktive drenge
på hhv. 7 og 3 år. I 2001 blev jeg uddannet som lærer og i 2004 afsluttede
jeg min kandidatgrad i IT. Jeg startede mit eget IT firma inden jeg afsluttede universitetet, og dette voksede
hastigt til at tælle ca. 30 fastansatte.
Jeg drev firmaet i 11 år, men valgte
efter at have fået barn nummer to at
lægge fokus et andet sted i livet, og
trådte derfor ud af mit firma. I dag er
jeg ved at efteruddanne mig inden for
byggeri og byggeteknik med forventet
afslutning primo juni i år. Jeg har
udstrakt strategisk og organisatorisk
erfaring, kan sætte mig ind i jura og
lovstof og er slet ikke i tvivl om, at jeg
kan bidrage til arbejdet i Furesø Boligselskabs bestyrelse.
Motivation
Såfremt blokrådet viser mig den tillid
at vælge mig til bestyrelsen, vil følgende opgaver have mit særlige fokus:
Sikkerhed
Det er jo ingen hemmelighed, at der
er en stigende utryghed blandt beboerne, og det er vigtigt at vi vedbliven13

BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 505

de insisterer på at fokusere på, at vores boligselskab skal arbejde for at
skabe gode og sikre rammer, vi kan
bevæge os rundt i og trygt sende vores børn ud i. Derfor har jeg også været at finde på temadage/aftener med
politi, Furesø Kommune og boligselskabet om dette emne. Dette vil jeg
vedholdende følge op på.

mandat en sådanne har. Derfor vil jeg
naturligvis til enhver tid vægte at repræsentere mit baglands holdninger
og beslutninger.

Udvikling af vores
bygninger/boliger
Det er vigtigt, at hele boligselskabet
sørger for at være med i udviklingen
inden for boligområdet. Jeg har indblik i jura, praksis og strømninger
inden for byggeri, og med de store
omkostninger der er ved ajourføring
af bygninger, er det vigtigt at vi ser
nuanceret på vores muligheder, så vi
kommer længst muligt med færrest
mulige midler. Skal vi eksempelvis
have fokus på at ændre energiforsyning eller opdatere klimaskærmen?
Det er et område, jeg har en faglig
baggrund for at forstå samt byde ind
på.

Bo Ehrenreich Hansen, 401A

Kommunikation
Megen tvivl, uenighed og usikkerhed
kan undgås, hvis afsendere af regler
og retningslinjer kommunikerer klart
og tydeligt. Jeg støder ofte på skrivelser fra vores egne demokratiske fora,
samt fra vores boligselskab og KAB,
som det er vigtigt at sætte fokus på at
give
en
kommunikationsmæssig
overhaling. Jeg er i fuld gang med at
gøre dette, sammen med de andre
medlemmer af BOU, og finder det naturligt, såfremt jeg vælges til bestyrelsen for Furesø Boligselskab, at tage
fat i kommunikationen der også.
Jeg har tidligere været tillidsvalgt
og er derfor fuldt ud klar over, hvilket

Kort om mig:
Jeg har boet i Farum Midtpunkt i 10
år, har deltaget aktivt i Midtpunktets
beboerdemokrati i ca. 8 år, primært
som blokrådsrepræsentant for de
blokke vi har boet i (Vi har været
genhuset i 3 år under renoveringen af
Birkhøjterrasserne, derfor flere blokke). Jeg har været aktiv som omviser,
dog mindre i det sidste års tid pga.
arbejde, har siddet i Boligudvalget
siden det blev genetableret, og så var
jeg med i følgegruppen vedr. ombygningen af Servicecentralen.
Jeg mener nu at være klar til at
”tage næste skridt” og prøve kræfter
med boligselskabets bestyrelse.
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Afstemningstema:
Blokrådet vælger Anne Harrysson,
75D, til Furesø Boligselskabs bestyrelse.

BLOKRÅDSSAGER
Jeg har i mit liv prøvet mangt og
meget, hvorfor jeg har en ganske bred
viden om en masse forskellige ting.
Derfor vil jeg gerne stille min viden og
vilje til rådighed for beboerne i Farum
Midtpunkt 
Personlig baggrund:
Jeg bor sammen med min kæreste
igennem 13 år og vores datter.
Jeg har, som nævnt, beskæftiget
mig med mangt og meget, her kan
nævnes byggeri (typehuse), jord & beton, skibsbygning (svejser på B&W),
produktionsarbejde i tyndplade industrien, div. lagerarbejde, it-support og
administration og andre typer produktionsarbejder.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Bo Ehrenreich Hansen, 401A, til Furesø Boligselskabs
bestyrelse.
Niels Kjerulff, 112E

BR-MØDE 505

Ja tak til en udfordring som repræsentant for Farum Midtpunkt i Furesø Boligselskabs bestyrelse.
Jeg tror der kan skabes lidt mere dynamik i den virksomhed, der administrerer vores huslejekroner. Husk det
er Farum Midtpunkt, der suverænt betaler det største bidrag til driften af Furesø Boligselskab.
Får vi den nødvendige faglige administration i det valgte samarbejdet med
KAB og er det til den rigtige pris? Det
undersøges bedst med en cost benefit
analyse, arbejdet venter på at blive sat
i gang.
Egen administration virker ikke, det er
en kompleks verden der kræver specialviden på mange niveauer, men der er
alternative boligselskaber vi kan inddrage i sammenligningerne.
Er det kommunale serviceniveau tilstrækkeligt – skal vi acceptere en ringere service for vore skattekroner end
den villaejerne får?
Vi kan udnytte at vi er rigtig mange der
bor her i Farum Midtpunkt, hvis vi
holder sammen igennem intern kommunikation, kan vi tage fat i byrådsmedlemmerne og deres embedsmænd
og gøre dem klar over, at vore krav om
lige vilkår ikke kan ignoreres.
Jeg er overbevist om at viljen til fornyelse er til stede i bestyrelsen, enkelte
skal muligvis have et lille puf, men det
kræver vilje til at satse og en erkendelse af, at en bestyrelse ikke kan være
gode venner med alle i hele vores omverden, det er bedst at satse på resultater for de beboere vi hver især har
sagt ja til at repræsentere.
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BLOKRÅDSSAGER
Jeg har prøvet hele paletten, 20 år i
FM, BR-FU flere gange, økonomiudvalg
og TMU, formand i fagforening og oplysningsforbund, bestyrelsesposter i Akasse i 2 svenske koncernselskaber,
adm. direktør og indimellem mangeårig
chefstilling i koncessioneret (kontrolleret af ministerieelle embedsmænd og
byrådspolitikkere) virksomhed. Min
indsats vil være partipolitisk neutral.
Helt naturligt vil jeg følge Blokrådets
beslutninger, men ikke altid uden debat.
Stem endelig ja, jeg er parat.

Afstemningstema:
Blokrådet vælger Niels Kjerulff, 112E,
til Furesø Boligselskabs bestyrelse.
Tove Borritz Witt, 431D

Undertegnede stiller med BR-FUs opbakning op til valget til Furesø Boligselskabs bestyrelse. Jeg er bekendt
med, at valgperioden kun dækker
frem til det ordinære valg i november
2017, hvor det hele tiden har været
min plan at stille op. På denne måde
16

BR-MØDE 505

får jeg en ekstra mulighed for at vurdere, om jeg kan gøre en forskel med
mit engagement.
Jeg flyttede til Farum Midtpunkt i december 2014 og har været interesseret i at bidrage til beboerdemokratiet
fra første færd, og jeg er glad for at
kunne bidrage konstruktivt og positivt til, at vi er et beboerdemokrati i
konstant og nødvendig udvikling.
Udover at være formand for blok 44
har jeg haft den ære og fornøjelse at
være med i BR-FU siden november
2015, og det har været både spændende, udfordrende og lærerigt at være med her. Arbejdet i BR-FU har givet mig lyst til at prøve kræfter med
bestyrelsesarbejdet i Furesø Boligselskab, hvor jeg ønsker at bidrage med
en aktiv og konstruktiv tilgang til arbejdet. Qua min uddannelse som indretningsarkitekt mener jeg også at
være i stand til at bidrage kvalificeret
i de byggeprojekter, som Furesø Boligselskab er involveret i. Desuden er
jeg uddannet advokatsekretær og juridisk rådgiver.
Jeg er god til at sætte mig ind i nye
områder og er vant til at skulle konsumere relativt store informationsmængder. Som det fremgår af Gerd
Karlsens indlæg i september nummeret af Midtpunktet (MP496), er der
netop brug for denne egenskab i organisationsbestyrelsens arbejde.
I hele mit voksne liv har jeg været engageret i bestyrelsesarbejde, såvel
professionelt i erhvervslivet som i privat sammenhæng i grundejerforening, ejerforeninger, golfklub, fodboldklub m.m.

BLOKRÅDSSAGER
Derudover er jeg også aktivt medlem
af Bladudvalget i Farum Midtpunkt.
Jeg er 63 år ung – stadig erhvervsaktiv på fuldtid med et spændende,
krævende og dejligt job som Account
Manager hos eBay, et job som jeg ikke har aktuelle planer om at forlade
før om 3-4 år, men man kan jo ikke
spå om fremtiden.
Jeg mistede min mand i 2004, da vi
tabte kampen mod kræft, men jeg
glæder mig over, at vi har haft et fantastisk dejligt liv sammen, og nu nyder jeg min søn og mit barnebarn, og
sidst men ikke mindst min hund –
Charlie, en dejlig cairnterrier på snart
9 år. De mange gåture med min
hund betyder jo også, at jeg let kommer til at tale med en masse rare beboere i FM, hvilket er en god måde at
følge med i, hvad der rør sig. I min
fritid spiller jeg golf, når tiden tillader
det. Jeg elsker at rejse, læser en masse bøger og elsker at lave mad og bage!
Den almene boligsektor er i lighed
med alle andre brancher udfordret og
i forandring – ikke mindst efter folketinget har vedtaget de nye sparekrav
til sektoren! Såfremt beboerne i Farum Midtpunkt viser mig den tillid at
vælge mig ind i bestyrelsen, vil jeg
rigtig gerne bidrage effektivt med en
konstruktiv tilgang til problemstillingerne og arbejde for, at beboerdemokratiet kan fungere optimalt, åbent,
effektivt og tidssvarende.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Tove Borritz Witt,
431D, til Furesø Boligselskabs bestyrelse.
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BR-sag 505.b: Malerarbejde
i P-areal, igangsat af Blok 46
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
Sagen
Driftspersonalet er blevet bekendt
med, at Blok 46 har igangsat malerarbejde i P-arealet under blokken. Af
husmødereferat 5. marts 2017 fremgår det, at husmødet har besluttet at
få udført arbejde bestående af maling
af P-areal – herunder søjler, dragere
og vægge. Af rekvireret kopi af afgivne
tilbud fremgår det, at arbejdet beløber sig til et sted mellem 60 –
100.000 kr.
Lovgivning
I henhold til Lov om almene boliger er
det alene organisationsbestyrelsen,
boligorganisationens forretningsfører
samt ledelsen på ejendomskontoret,
der kan indgå forpligtende aftaler
med entreprenører.
Sagen i perspektiv
At udvendig vedligehold alene påhviler udlejer burde ikke komme som en
overraskelse for Blok 46. Tilbage i
2014 påbegyndte blokken samme
stykke arbejde efter aftale med en leverandør, som de selv havde rekvireret. På daværende tidspunkt blev arbejdet også stoppet af driften med
samme argument som i nærværende
sag – at blokken har foretaget en tydelig overskridelse af deres beføjelser
ved at indgå aftale med entreprenører
om udvendig vedligeholdelse af fællesarealerne i Farum Midtpunkt.
Reetablering i P-areal
Blokrådets Forretningsudvalg anser
det som nødvendigt, at det udførte
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BLOKRÅDSSAGER
arbejde tilbageføres til oprindelig
stand. Ellers kan denne sag danne
præcedens for fremtidig igangsættelse
af arbejde, der ligger ud over lejernes
/blokkenes beføjelser. Herudover vil
bevaring af det udførte arbejde kræve,
at der afsættes penge til vedligehold i
budgettet, og dette vil betyde ekstra
huslejekroner for samtlige beboere i
Farum Midtpunkt.
Huslejekonsekvenser:
Ingen.
Enten:
Afstemningstema 1:
Farum Midtpunkt overtager sagen,
reetablering sker via driften. Allerede
udført arbejde samt reetablering betales af Farum Midtpunkt og hæves fra
Blok 46s dispositionskonto.
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Eller:
Afstemningstema 2:
Farum Midtpunkt overtager sagen i
det omfang, at kun reetablering via
driften bekostes af Blok 46s dispositionskonto. Udestående for allerede
udført arbejde er således et mellemværende mellem beslutningstagerne
af husmødet d. 5. marts 2017 og leverandør.

ENERGIHJØRNET
Afkølingsbidrag??
… hvad er det??
ER DET NOGET VI SKAL BEKYMRE
OS OM? … JA!
FOR DET KAN KOSTE OS PENGE!
Temperaturen på vandet vi får leveret fra
fjernvarmeværket er på godt 80° C.

VARMEØKONOMI
Status pr. 30. april 2017
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

8.806.790,11.792.797,2.986.007,-

Månedens merforbrug slår ikke skår i
glæden, for prognosen for året viser fortsat et overskud i varme aconto regnskabet på ca. kr. 3,1 mio.

Når vi ”hiver” varme ud af fjernvarmevandet til opvarmning af vores boliger og til
produktion af varmt brugsvand, falder
temperaturen på fjernvarmevandet.
Her skal vi sænke temperaturen mindst
30° C som gennemsnit for året, inden vi
sender vandet tilbage til værket.
Opfylder vi ikke kravet, få vi en ekstra regning fra Farum Fjernvarme – det de i deres
prisblad kalder ”Afkølingsbidrag”.
Se artikel andetsteds i bladet om økonomi,
og hvad du kan gøre for at hjælpe til god
afkøling.

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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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 504 4. MAJ 2017

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra april 2017
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Nyt fra Ejendomskontoret
c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg
d. Nyt fra andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Ændring af afregningsform for el
b. Indkøb til Bladudvalget
6. Eventuelt

(Henrik/BR-FU)
(Godk. m/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(25/1/0)
(15/9/2)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Martha
Hanne
Alice
Mehmet
C
Oskar
11
Kirsten
Steffen
Morten
12-13
Berit
14
Ingvar
John
15
Anne
16
Lis
Erik

Adresse
205B
209B
208B
204B
10I
34F
31C
38 2.S
38 2.S
55E
57B
75D
80F
80F

Blok Navn
21
Niels
Allan
22
Lonnie
24
Thomas
31
Anne-Charlotte
32
Leif
41
Merete
Bo
42
Jørgen
Randi
43
Henrik
44
Tove
Mogens

Adresse
112E
108A
114F
143F
239A
242B
401A
401A
410F
410F
428D
431D
437A

Gæster: Ole Andersen/TMU
Uden stemmeret: Palle/EJK

1. Godkendelse af dirigent
Tove/BR-FU byder velkommen og oplyser, at det er hendes sidste blokrådsmøde som BR-FU-medlem. Hun
takker for det spændende og konstruktive arbejde.
Henrik/BR-FU godkendes som dirigent. Han informerer om, at spørgsmål til driften skal stilles, når Palle
orienterer. Hvis de bliver stillet under

Eventuelt, bliver de ført til referat og
besvaret ved kommende BR-møde, da
Palle ikke er til stede under hele mødet.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes med
mærkninger:

be-

Allan/108A foreslår, at man bytter
rundt på dagsordenen, så BR-sager
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bliver sat på tidligere, så man kan gå
til afstemning inden kl. 21. Han mener, at møderne trækker unødigt ud,
og ser dette som uacceptabelt for det
arbejdende folk, der skal op tidligt
dagen efter.
Henrik/BR-FU forklarer, at dette vil
kræve en ændring i Forretningsordenen, som netop er blevet revideret.
Han er dog forstående overfor Allans
synspunkt og opfordrer til, at man
forsøger at undgå unødigt sene møder.
3. Godkendelse af
referat fra april 2017
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen.
4.b Nyt fra Ejendomskontoret
Rotter
Palle/EJK fortæller, at der har været
problemer med rotter i et erhvervslejemål i Blok C, hvorfor planen for
flytning af rottespærrer er blevet ændret.
Thomas/143F spørger, om det ikke
var i Blok C, man i sin tid startede
med at sætte rottespærrerne op,
hvortil Palle svarer, at det var i Blok
11.
Ventilationskanaler
Palle/EJK oplyser, at rensning af ventilationskanalerne forløber planmæssigt. Ventilationsmedarbejderne er
færdige i Paltholmterrasserne og arbejdet i Bybækterrasserne opstartes
d.4. maj 2017. Samarbejdet med ventilationsfirmaet er meget positivt,
hvilket der også er tilkendegivelser af
blandt blokrådsrepræsentanterne i
salen.
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Belysning (brystværn)
Palle/EJK orienterer om, at der både
på tryghedsmødet og i TMU har været
fokus på øget belysning i FM. Der er
sat mere lumen på belysningen ved
stisystemerne. Der mangler at blive
skiftet lyskilder i Blok 16, 26, 36 og
46 samt i sydenden af Paltholmterrasserne og nordenden af Birkhøjterrasserne.
Som tidligere oplyst er der lavet et
forsøg i nogle blokke med at male
under brystværnslamperne. Driften
afventer en tilbagemelding fra TMU
på dette. Enkelte beboere har meldt
tilbage – nogle mener, det har en god
effekt, og andre mener ikke, det gør
en forskel.
Berit/38 2.S fortæller, at hun og 3
andre er enige om, at opmalingen ikke har den ønskede effekt – lyset
blænder, og æstetisk er det decideret
grimt. De håber, den hvide maling
kan renses af.
Lis/80F er ikke enig. Tvært imod.
Hun synes, den nye belysning er optimal. Det formår at oplyse stierne
som ønsket, og det giver mere tryghed
og en større sikkerhed i FM.
Leif/242B bor i den ende, hvor forsøget er lavet, og han synes, det giver et
fantastisk godt lys.
Niels/TMU fortæller, at den manglende tilbagemelding skyldes, at TMU
ikke har afholdt møde endnu. Man
kan forvente en tilbagemelding i næste måned.
Palle/EJK siger afslutningsvis, at
TMU i deres vurdering/overvejelse af
projektet også har øje for de udgifter,
det vil afstedkomme i forbindelse med
vedligehold.
Belysning (p-areal)
Palle/EJK informerer om, at driften er
ved at undersøge muligheden for, at

få belysningen ved supergrafikken i
P-arealet tilsluttet den øvrige parkeringsbelysning.
Malerentreprise Blok A
Palle/EJK orienterer om, at det indvendige malerarbejde i blokken er afsluttet. Udvendigt malerarbejde er
påbegyndt og forventes færdigt i juni.
Efter turnusplanen er det Nygårdterrasserne, der står for tur næste
gang – man afventer dog afgørelse af
BR-sag om renovering af indre gangstrøg, inden man påbegynder dette.
Thomas/143F fortæller, at der er en
del usikkerhed omkring de varslinger,
folk modtager i forbindelse med ovenstående – de virker uautoriserede.
Thomas opfordrer til, at der evt. bliver
meldt noget generelt ud via app’en.
Hærværk
Uden for referat
E-sport (FIFA)
Palle/EJK fortæller, at tilmelding er
startet dags dato. Der er allerede tilmeldinger i hus – men stadig ledige
pladser på holdene. Det bliver et stort
arrangement med underholdning og
forplejning, og alle opfordres til at
komme forbi og opleve stemningen.
Arrangementet er for alle beboere i
Furesø Boligselskab.
Hårde hvidevarer
Palle/EJK orienterer om, at der har
været problemer med beslagene i nogle køleskabe fra Vestfrost. De lejemål,
der har de aktuelle køleskabe, er blevet kontaktet – kun ca. 20 er fejlmeldt ud af 300 skabe.
Skrålysvinduer
Palle/EJK informerer om, at der er
blevet isoleret under skrålysvinduerne i 5 lejemål. Når det bliver koldere i
vejret, udføres der kontrolmålinger på
disse og på lejemål, hvor isolering ik-

ke er foretaget, så man kan se, hvilken effekt det har.
Hovedventiler
Palle/EJK oplyser, at alle hovedventiler er skiftet med undtagelse af Blok
32, hvilket sker d. 16. juni 2017. Da
dette også berører Blok 31 og 33 vil
alle disse 3 blokke blive varslet.
Der var lidt udfordringer med de
første varslinger, da nogle beboere
beklageligvis ikke fik dem.
Forbrugsmålere (varmemålere)
Palle/EJK fortæller, at udskiftningen
af disse stort set er færdig. Der mangler blot omkring 12 lejemål. Disse vil
blive taget i en opfølgningsrunde,
hvor de enkelte beboere kontaktes.
Forsikringsforhold i boligen
Palle/EJK følger op på sidste BRmøde, hvor der blev spurgt til forsikringsforhold i boligen, når man giver
adgang til håndværkere via nøglerør.
Hertil kan Palle oplyse, at selve
nøglerøret er forsikringsgodkendt.
Der er dog forskellige forsikringsforhold, der gør sig gældende, hvis ting
bliver ødelagt eller forsvinder fra boligen, mens håndværkeren er der.
Hvis ting bliver ødelagt, er det som
udgangspunkt den ansvarlige entreprenør eller eventuelle underleverandører, beboeren skal rejse sit erstatningskrav overfor. Det er driften, der
er ansvarlige i forhold til at sikre, at
leverandører og eventuelle underleverandører er forsikret.
Hvis noget forsvinder fra boligen, skal
det anmeldes til politiet, da det bliver
behandlet som en tyverisag. Boligorganisationen kan ikke gøres erstatningsansvarlig over for dette.
Forsikringsselskaberne
opfordrer
til, at man ikke lader kontanter,
smykker og andre værdigenstande
ligge fremme, når der gives adgang til
boligen.
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Det er vigtigt at pointere, at forholdene er de samme, hvis man giver
adgang via Ejendomskontoret eller
nabo.
Bo/401A forklarer, at der tidligere
har været en problematik, idet ting
var forsvundet fra en bolig, og forsikringsselskabet ikke ville stille erstatning med argumentet om, at beboeren selv havde lukket håndværkerne
ind, men ikke selv var til stede under
besøget. Derfor vil han ikke lukke
håndværkere ind, når han ikke selv
er hjemme. I hans optik er nøglerøret
derfor spild af midler.
Berit/38 2.S spørger Bo, om det ikke
bare er forsikringsselskabet, der forsøger at slippe udenom dets ansvar?
Bo/401A henviser til, at det var forsikringsbestemmelserne og gældende
lovgivning, der blev fulgt.
Palle/EJK understreger igen, at forsikringsforholdene er de samme,
uanset hvordan man giver adgang.
Nøgler til nøglerør
Palle/EJK fortæller som opfølgning på
sidste møde, at der eksisterer forskellige specialnøgler til systemcylinderne
i nøglerørene i blokkene. Nøglen er
registreret i Rukos system og kan
derfor ikke bare kopieres. Der er én
nøgle til hver blok.
Beplantning af fyrretræer
Palle/EJK orienterer om, at Gartnerne har påbegyndt beplantning af 100
fyrretræer mellem blokkene. Han er
desuden blevet oplyst om, at det er
det ideelle tidspunkt at plante træerne på, hvis der skulle herske tvivl om
dette .
Bo/401A spørger, om det udelukkende er fyrretræer, der plantes, hvortil
Palle svarer, at spørgsmålet kan rettes til FAU (Friarealudvalget).
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Lis/80F er lidt tilfældigt blevet oplyst
om, at eventuel fældning af gamle
træer er en beboerbeslutning.
Berit/38 2.S forklarer, at beboerbeslutningen sker via Blokrådet. Hvis
man ønsker ændret på den eksisterende beplantningsplan, skal man
altså stille det som blokrådssag.
Erik/80F mener, at man burde efterse de gamle træer, når nu man vælger at plante 100 nye. Han opfordrer
til, at FAU laver en markvandring,
hvor de vurderer, om træer generer
mere, end de gavner – her tænker
han bl.a. på, at de kan skabe adgangsforhold for rotter.
Anne-Charlotte/FAU oplyser, at mange af de gamle træer huser egern og
andre dyr, der er med til at skabe et
spændende miljø i FM. Derfor kan
man ikke bare fjerne samtlige gamle
træer.
Hans/FAU tilslutter sig Anne-Charlotte og siger, at de gamle træer qua
deres højde bidrager til et miljø mellem blokkene, som de mindre, nye
træer endnu ikke kan erstatte. Gamle
træer binder en masse biologi til sig,
som dyrene – herunder fuglene lever
af, hvorfor de er afgørende i bevarelsen af et rigt dyreliv i FM.
Henrik/Blok 43 er enig i behovet for
diversitet mellem nye og gamle træer.
Blokken mener dog også, det er vigtigt, at man ikke bevarer alle de ældre
træer, hvis de generer mere, end de
gavner – nogle af træerne står meget
tæt på terrasserne.
Erik/80F synes, at der bør foretages
en årlig gennemgang af træerne, så
der ikke sker det samme med dem
som det gamle tulipantræ (læs: skadet af den tunge sne i november
2015, så en stor gren knækkede af).

Anne-Charlotte/FAU svarer, at træerne bliver gennemgået. Desuden siger
hun, at træer tæt på terrasserne ikke
nødvendigvis opleves som generende
for de beboere, der bor der.
Kirsten/34F spørger, om det er en
mulighed at opstamme nogle af de
ældre træer? Anne-Charlotte ser ikke
dette som en mulighed, da det ikke
ser pænt ud.
Anne/75D opfordrer til, at man henvender sig til FAU, hvis man har ønsker om ændringer i beplantningen.
Palle/EJK afslutter med en bemærkning om, at stormen i november 2015
tog omkring 350 træer, så der sker
altså også en naturlig udskiftning.
HTH-køkkener
Palle/EJK henviser til, at der tilbage i
december 2016 blev rejst spørgsmål
til ophængningsbeslag til køkkenskabe fra HTH, brugt i forbindelse med
PCB-sagen samt nogle af lejlighedssammenlægningerne. På daværende
tidspunkt oplyste HTH, at disse beslag højst sandsynligt ikke var anvendt i FM. Driften har dog modtaget
en ny henvendelse fra HTH, der medfører, at de i samarbejde med rådgiver
er ved at kortlægge, hvor der er opsat
HTH-køkkener, og om disse er udstyret med de aktuelle beslag. Palle oplyser, at HTH har konstateret problemer i 7 ud af 50.000 tilfælde. Ved
et tjek i fremviserlejligheden i Birkhøjterrasserne kunne man konstatere, at det omtalte beslag ikke er
brugt.
Beboere med HTH-køkkener kan
evt. selv tjekke, om de har de omtalte
beslag ved at følge instruktionen på
www.k21montering.dk.
Erik/80F undrer sig over, at HTH ikke ved, hvilke beslag de har solgt.
Hvis de ikke ved det, bør man sætte
en revisor på sagen.

Palle/EJK svarer, at sagen er sendt
videre til rådgiver og byggefunktionen
i KAB for at få hjælp til at placere ansvaret i sagen.
Hans/38 2.R spørger, om driften har
noget mere konkret om skiftet af internetleverandør, end det der fremgår
af det brev, alle beboere netop har
modtaget fra Dansk Kabel TV?
Palle/EJK svarer, at driften ikke ved
mere om det, end det man kan læse
sig frem til på Farum Midtpunkts og
Bolignetudvalgets hjemmesider. Måske kan Bolignetudvalget svare?
Morten/38 2.S spørger, om der overhovedet er nogen til stede fra udvalget
– hvis ikke mener han, det kan karakteriseres som århundredets skandale.
Anne/75D opfordrer til, at man bakker op om de folk, der laver et stykke
frivilligt arbejde for FM. Skift af ny
leverandør til internet, telefoni og TV
er et stort projekt, der har krævet et
kæmpe arbejde. Hun ser det ikke som
verdens undergang, om man skulle
være uden internet i et par dage.
(Se videre debat under punkt 4.d).
4.b Nyt fra Blokrådets
Forretningsudvalg
Overtrædelse af
gældende regler i Blok 46
Blok 46 har igangsat malerarbejde i
P-arealet under blokken. Dette ligger
klart udenfor blokkenes beføjelser og
er altså en overtrædelse af gældende
regler. Arbejdet er stoppet, og BR-FU
arbejder på at finde en løsning i forhold til, hvad der fremadrettet skal
ske. På kommende BR-møde vil løsningsforslag blive rejst som blokrådssag, så blokrådet kan træffe en beslutning.
Boligudvalget udarbejder klare retningslinjer for, hvad penge fra blok23

kenes dispositionskonti må bruges
til. Det er dog vigtigt at understrege,
at hvis man ønsker at foretage væsentlige ændringer ved fællesrum eller lign. i de indre gangstrøg, så skal
man altid forhøre sig om dette ved
Ejendomskontoret, inden arbejdet
påbegyndes.
Henrik/BR-FU fortæller desuden, at
ifølge de generelle regler, så påhviler
udvendig vedligeholdelse i lejet byggeri boligselskabet.
Medlem til BR-FU fra Blok 23
Blok 23 har meldt, at de ville stille
med et medlem til BR-FU. Funktionsperioden løber til 1. marts 2018.
Medlem til BR-FU fra Blok 12 & 13
Blok 12 og 13 er blevet varslet om, at
det nu er deres tur til at stille med en
repræsentant til BR-FU. Funktionsperioden er fra 1. juni 2017 til 1. december 2018.
Berit/38 2. S oplyser, at Blok 12 og
13 stiller med et medlem. Det vides,
hvem det bliver, når der er afholdt
fællesmøde i de to blokke.
Ekstraordinært møde
i repræsentantskabet
Grundet suppleringsvalg til organisationsbestyrelsen er der planlagt ekstraordinært møde i repræsentantskabet d. 7. juni, kl. 16 i KAB.
Henrik/BR-FU oplyser som følge heraf, at eventuelle kandidater bør reservere datoen.

valget består altså af Hans/38 2.R og
Jørgen/410F. Der er ordinært valg i
august.
Opfølgning på
dialogmødet om tryghed i FM
På dialogmødet d. 31. januar kom I
med forslag til konkrete initiativer
som kunne bidrage til et tryggere Farum Midtpunkt. Det er nu tid til, at
de mange initiativer og det store engagement skal forankres i Farum
Midtpunkt. Derfor indkalder BR-FU
til møde for alle beboere, der kunne
have interesse i det fremtidige arbejde. Formålet er at få etableret et arbejdsforum, der kan drive processen
om at få nedsat forskellige grupper,
som arbejder for trygheden i Farum
Midtpunkt. Mødet forventes afholdt i
juni – det annonceres via opslagstavler.
Informationsaften om brug af hjertestartere og hjertelungeredning
Torsdag d. 20. april kl. 19-21 blev der
afholdt informationsaften for alle interesserede beboere i Farum Midtpunkt. Der er udelukkende kommet
positive tilbagemeldinger fra aftenen.
Arrangementet var et ønske fra
blokrådet – på trods af dette lød deltagertallet på 10 personer.
Kirsten/34F deltog og har også kun
positivt at melde tilbage. Hun synes
dog, det var ærgerligt, at der ikke var
flere fremmødt.

Thomas/FURBO fortæller, at der efter
repræsentantskabsmødet også vil blive afholdt bestyrelsesmøde. Hvis man
bliver indstillet som kandidat, skal
man derfor reservere eftermiddagen/
aftenen.

Bo/401A mener helt bestemt, at det
på opslaget fremgik, at det var en informationsaften om hjerteløbere og
ikke om brugen af hjertestartere og
hjertelungeredning.

Kandidatur til Økonomiudvalget
Der er ikke nogen, der har indgivet
kandidatur til Økonomiudvalget. Ud-

Maiken/kommunikationsmedarbejder
oplyser, at der ikke var nævnt noget
om hjerteløbere i opslaget.

24

Mailadresser til udvalg
Der er nu oprettet mailadresser til
udvalgene (undtaget Markedsføringsudvalget). Mailadresserne lyder udvalgsnavn@farum-midtpunkt.dk (eks.
bladudvalg@farum-midtpunkt.dk). Adresserne findes på hjemmesiden
under de forskellige udvalg. Det er
udvalgene selv, der er ansvarlige for
at melde eventuelle ændringer i udvalgssammensætningen til sekretariatet.
Berit/Markedsføringsudvalget
spørger, hvorfor de er blevet snydt?
Maiken/blokrådssekretær svarer, at
de ikke er blevet snydt, men at hun
mangler at få oplyst, hvilke mailadresser, der skal videresendes til.
4.c Andre udvalg
Bolignetudvalget (BNU)
Leif/BNU fortæller, at de har afholdt
møde med Parknet i går (den 3. maj
2017), hvorfor de nu er blevet mere
oplyst om, hvordan skiftet til dem
som ny leverandør kommer til at foregå. De påbegynder arbejdet tirsdag
d.9. maj 2017 i Blok C, hvorefter de
bevæger sig ned gennem blokkene og
afslutter i Blok 46.
Man kan se en plan for, hvornår
arbejdet forventes udført i de forskellige områder på BNUs hjemmeside
(www.bolignetudvalget.wordpress.com).
BNU bliver informeret, hvis der kommer ændringer i planen, og disse vil
blive tilpasset planen på hjemmesiden.
Når arbejdet påbegyndes, vil de, der
endnu ikke er koblet på Parknet køre
videre på Dansk Kabel TV, indtil opkoblingen er foretaget. Der er altså
ingen beboere, der vil være uden net i
mere end den tid, som selve opkoblingen tager.
Bo/401A synes, det lyder rigtigt godt
arrangeret. Desuden glæder han sig

over, at selvom man bor i Birkhøj,
som er de sidste, der bliver koblet på
det nye net, vil man sikkert alligevel
opleve en stigning i hastigheden på
det gamle net, efterhånden som flere
bliver koblet af 
Morten/Blok 12 forholder sig kritisk
til, at man ikke er blevet oplyst om
adressen til bolignetudvalgets hjemmeside, som han dog selv har fundet
frem til tilfældigt. Desuden er han
kritisk overfor den manglende opdatering af siden samt det faktum, at
der henvises til »Midtpunktet« og
blokrådsmøder, hvis man ønsker mere info – Morten bekendt har denne
information ikke eksisteret.
Han ønsker svar på en række
spørgsmål om fastnettelefoni stillet af
husmødet. Første spørgsmål lyder:
”Af hjemmesiden fremgår det, at
der skal sættes en dims på internetforbindelsen, som derefter tilsluttes
telefonen. Hvad er det for en dims, og
hvad gør den? Koster den noget, og
hvordan får man fat i den?”
Et andet spørgsmål lyder:
”I det modtagne brev nævnes, at
man skal udfylde et skema, hvis man
ønsker at bevare sit fastnetnummer.
Hvornår foreligger dette, bliver man
informeret om det, når det foreligger,
og hvor finder man det? Sender man
det selv retur til Parknet, eller afleverer man det på Ejendomskontoret?”
Leif/BNU svarer, at BNU har besluttet, at den enkelte beboer ikke skal
betale for boksen (læs: dimsen). Det
vil betyde, at den tilhører lejligheden,
så hvis man fraflytter, skal boksen
altså blive i lejligheden. Den kan afhentes på Ejendomskontoret d. 16.
maj, kl.16 (der kommer brev om dette).
Morten/Blok12 har endnu et spørgsmål:
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”Er det korrekt, at Blok 12 og 13
kører IP-telefoni, hvor resten af FM
kører analogt? Og i så fald, er den
føromtalte dims så relevant?”
Thomas/143F mener, der er lagt fiber
ind i Blok 12 og 13 med en converter
til fastnettet, som TDC har leveret.
Morten/Blok 12 spørger afslutningsvis:
”Det nævnes, at lidt over 100 beboere har fastnettelefoner i FM – hvordan ved man det?”
Leif/BNU fortæller, at det er en oplysning, de har fået af Ejendomskontoret. Leif oplyser desuden om, at alle
beboere modtager et brev fra Parknet,
hvor de bl.a. bliver adviseret om, at
man kan få hjælp til at udfylde de
nødvendige papirer i forbindelse med
overflytning af fastnetabonnement
ved at møde op i Servicecentralen d.
16. maj kl. 16, da både Parknet og
BNU vil være repræsenteret. Det er
også her, man vil få udleveret en boks
(adapter) til telefonstikket. Det gælder
kun fastnettelefoner, der er tilsluttet
bolignettet (IP-telefoni).
Berit/38 2.S finder det kritisabelt, at
BNU ikke har udsendt materiale,
hvor de forskellige begreber er klargjort – herunder IP-telefoni. Der burde have været sendt materiale ud
samtidig med brevet fra Dansk Kabel
TV – eller umiddelbart efter. Desuden
kommenterer hun, at BNUs hjemmeside kun er informativ for folk med
indgående teknisk kendskab. Hun er
kritisk overfor formidlingen – det er
skrevet på et uforståeligt dansk. Hun
opfordrer BNU til, at de i samarbejde
med kommunikationsmedarbejderen
får lavet et forståeligt skriv til beboerne omgående.
Leif/BNU forklarer, at de ikke har
haft information før i går.
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Niels/112E understreger, at man skal
huske på, at det er frivilligt arbejde.
Det er muligt, at kommunikationen
kunne have været bedre, og den skulle have været planlagt med hjælp
udefra, men det nytter ikke noget, at
de folk, der faktisk yder et stort stykke arbejde, bliver sablet ned.
Morten/Blok 12 har desuden et
spørgsmål, der vedrører YouSee. En
beboer har henvendt sig til YouSee
med henblik på at leje en tv-boks.
Denne udgift ligger på 30 kr./måned.
Beboeren blev oplyst om, at fordi hun
bor i FM (læs: boligselskab), så ville
hun ikke kunne få det til den førnævnte pris, men derimod til 99
kr./måned. Hun blev dog oplyst om,
at boligselskabet kan lave en aftale og
dermed opnå den fordelagtige pris –
Morten har også selv fået dette bekræftet ved at konsultere YouSees
hjemmeside. Han spørger, om der er
nogen, der tager sig af dette?
Leif/BNU svarer, at det er BNU opmærksomme på, og de tager sig af
det. De afventer en kontrakt fra YouSee, som burde ligge klar i løbet af en
uge. Leif supplerer yderligere, at der
er indgået aftale med YouSee om, at
ingen mister deres TV-signal i forbindelse med skift.
Hans/38 2.R vil gerne have bekræftet, om det er korrekt forstået, at man
mister sit signal, hvis man ikke tilmelder sig en ny tv-pakke inden d.
20. juni (jf. brev fra Dansk Kabel TV).
Leif/BNU bekræfter dette.
Thomas/Blok 24 spørger, om dette
medfører en ny tilslutningsafgift til
YouSee? Der er nytilflyttere i Birkhøjterrasserne, der er blevet opkrævet
600 kr. for at komme på Dansk Kabel
TV.
John/Blok 14 spørger, om det er korrekt, at man fremover får en opkræv-

ning fra YouSee? Dette kan Leif/BNU
bekræfte. Desuden fortæller John, at
det af modtaget brev ikke fremgår, at
tv-pakken bliver opsagt?
Leif/BNU svarer, at aftalen vedrører
tv, telefoni og internet. Men da YouSee stadig skal levere kabel-tv, er der
indgået aftale med dem om, at signalet ikke bliver afbrudt. Om prisen stiger eller falder, afhænger af hvilken
pakke man vælger.
Steffen/31C spørger, om det er muligt
selv at vælge den tv-pakke, man ønsker?
Leif/BNU svarer, at alle skal have
grundpakken, men at man kan tilvælge flere kanaler.
Erik/80F spørger, om det obligatoriske valg af grundpakken ikke kun er
gældende, hvis man er tilsluttet
Dansk Kabel TV i dag, hvilket Leif
bekræfter.
Thomas/143F spørger, om dørtelefonerne også fungerer med det nye net?
Leif/BNU svarer, at det er en del af
aftalen.
Alice/208B spørger, om hun også automatisk får den fulde pakke gratis i
en måned, hvis hun har frameldt sig
TV?
Leif/BNU svarer, at alle, der er på
nettet, får den. Hvis man ikke tilmelder sig en tv-pakke inden d.20. juni,
bliver den lukket med månedens udgang.
Hannelore/Blok C spørger, om et fravalg af den tidligere omtalte boks vil
betyde, at hun ikke kan ringe fra sin
fastnettelefon?
Leif/BNU svarer, at det kræver en
boks, hvis man er koblet på nettet og
anvender IP-telefoni.

Hannelore/Blok C spørger også, om
man skal genindstille tv-kanalerne
efter skiftet?
Leif/BNU svarer, at det afhænger af,
hvilken pakke man vælger. Det er
muligt at tilvælge valgfri kanaler, så
de skal muligvis indstilles.
Thomas/143F er næsten overbevist
om, at kanalerne vil være de samme
som nu, eftersom det også er YouSee,
der leverer tv på nuværende tidspunkt.
Ingvar/55E ytrer, at han cirka har
forstået en tredjedel af det, Leif har
forklaret. Han efterlyser en forklaring,
som alle kan forstå. Der bliver talt om
IP-telefoni og andet, som er komplet
uforståeligt.
Henrik/BR-FU siger, at BR-FU har
noteret, at der er et behov for information, som de vil tage op med BNU.
Henrik opfordrer til, at alle med fastnettelefon – af den ene eller anden
slags – noterer sig, at der er hjælp at
hente d. 16. maj, hvor BNU og
Parknet vil være til stede i Servicecentralen.
John/Blok 14 spørger, om de nye telefontakster er de samme som hidtil –
herunder udenlandstelefoni – han
ringer ofte til New Zealand?
Leif/BNU svarer, at han ikke er klar
over det, men at man modtager et
brev med priser oplyst.
Anne/75D finder ved en hurtig søgning på nettet ud af, at et af de lande,
man kan ringe gratis til via sin fastnet, er New Zealand – såfremt man
har noget, der hedder ”flatrate” til 20
kr./måned.
Hans/38 2.R mener ikke, at der er
grund til at føre en så kritisk tone
overfor Leif/BNU, da han faktisk besvarer en masse spørgsmål. Selvom
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man måske kunne ønske, at kommunikationen havde været anderledes, berettiger det ikke til den førte
tone i salen.
Palle/EJK ønsker hverken at forsvare
eller angribe nogen omkring den
manglende information. Han vil dog
informere om, at BNU flere gange på
blokrådsmøderne har oplyst om de
udfordringer, der har været i forhold
til EU-udbuddet. Efter at udbyderen
var fundet, er der rigtig mange ting,
der skal falde på plads – udvalget har
gjort et godt stykke arbejde. Driften
og kommunikationsmedarbejderen vil
gøre deres for at bidrage til processen.
Anne/75D afslutter med at fortælle,
at der med til historien hører, at et af
medlemmerne i udvalget har ligget
med kraniebrud og voldsom hjernerystelse.
Klapsalver til Leif 
Følgegruppen for indre gangstrøg
(FGIG)
Thomas/FGIG fortæller, at sagen er
overdraget til Christian Thorup, da
den oprindelige projektleder på projektet er sygemeldt. Christian tager
kontakt til følgegruppen, når der er
nyt i sagen.
Fjernvarme
Thomas/143F fortæller, at der er faldet afgørelse i sagen om forsyningsledningen, der løber mellem Farum
Fjernvarme og Hillerød Kraftvarmeværk. Dong forsøgte for mere end 10
år siden at sælge den til Vattenfall
uden at acceptere Farum Fjernvarmes forkøbsret. Farum Fjernvarme
har indgivet krav om at udnytte sin
forkøbsret, og til en start fik man
medhold i Retten i Lyngby. Landsretten har nu stadfæstet dommen. Dette
får tilsyneladende en positiv betydning for Farum Midtpunkt, da var28

men hertil leveres af Farum Fjernvarme, og denne skulle blive billigere.
Strukturudvalget (STRU)
Niels/STRU fortæller, at der er møde
d. 30. maj, kl. 19 i Servicecentralen.
De kan godt bruge nogle flere folk,
der kunne tænke sig at arbejde med
strukturen i FM. Udvalget undersøger
digitale platforme til evt. fremtidig
brug i FM. Formålet er at ændre den
nuværende struktur, så den bliver
mere tilgængelig ved brug af digitale
midler.
5. Blokrådssager
BR-sag 504.a: Ændring af afregningsform for el
Ole/TMU præsenterer kort sagen.
Han understreger, at gennemførelse
af projektet er en nødvendighed for
senere etablering af solcelleanlæg.
Projektet har en fornuftig rentabilitet,
idet det giver en simpel tilbagebetalingstid på 7,3 år. Huslejekonsekvenserne skal betragtes totaløkonomisk,
idet de samlet set giver en besparelse.
John/Blok 14 spørger til bimålernes
troværdighed i forhold til nøjagtig registrering af el-forbrug for den enkelte
lejer? Hans erfaring siger, at små målere fejlregistrerer op til 5-10 % for
meget.
Ole/TMU svarer, at der stilles krav til
målere. Nogle af omkostningerne går
netop til verificering af målere, hvilket
betyder, at der med jævne mellemrum
bliver udtaget målere, for at tjekke
om de opfylder gældende krav. Hvis
kravene ikke opfyldes, udskiftes måleren.
John/Blok 14 spørger:
”Afviger mit første spørgsmål, kan
man afskrive samtlige bimåleres forbrug sammen med hovedmåleres forbrug. Jeg forudsætter, at der installeres bimålere i hver boligblok, hvor alt

elforbrug for fællesareal og boligblokken registreres. Viser bimålerne et
samlet totalforbrug, der er større end
hovedmålers forbrug, nedskrives den
enkle bimålers forbrug således, at der
er overensstemmelse mellem bimålers
totalforbrug og hovedmålers forbrug
af hele Farum Midtpunkts forbrug?
Kun derved kan man få en rabat i opgørelse af elforbrug for den enkelte
lejer. Jeg imødeser et svar på, hvordan forbruget tackles.” (Bemærkning
fra referenten: Det er stort set umuligt at høre, hvad der bliver sagt, hvilket absolut ikke gør det lettere at
skabe en forståelse i det sagte).
Ole/TMU svarer, at hvis man laver en
parallel til varmen, så har FM to varmemålere, hvorfra der afregnes med
fjernvarmeværket. Derudover har alle
beboere en måler i deres lejlighed.
Alle målerne i lejlighederne bliver talt
sammen, og det resultat bliver holdt
op i mod det beløb, der betales for
fjernvarmen. Varmen bliver fordelt
efter de individuelle registreringer. Elafregningen vil foregå efter samme
princip, idet det etableres 26 elmålere, som afregnes med Dong samt
bimålere i samtlige lejligheder, der
holdes op mod dette tal.
John/Blok 14 konstaterer desuden, at
hvis blokrådet stemmer for denne
sag, og man så på et senere tidspunkt vedtager at investere i solcelleanlæg, så er der tale om en meget
stor investering, der vil betyde huslejekroner for beboerne i FM. Hvis en
sådan investering kører af sporet, kan
konsekvenserne blive uoverskuelige.
Derfor mener John, at spørgsmål
vedr. holdbarhed for solceller og øvrige installationer også er vigtige parametre at tage med i vurderingerne.
Han er nervøs for utilsigtede budgetoverskridelser ved fremtidig installation af solceller, så han ønsker en re-

degørelse for, hvordan det sikres, at
dette ikke sker.
Ole/TMU understreger, at det, der er
til afstemning i dag, omfatter målerne. For begge projekter gælder det, at
de budgetter, der udarbejdes, også er
dem, der indarbejdes i blokrådssagen, og dermed er de en del af afstemningstemaet. Såfremt afgivne tilbud samt beløb afsat til uforudsete
udgifter ikke kan laves inden for det
aktuelle budget, vil det kræve endnu
en afstemning i blokrådet.
Henrik/dirigent konstaterer, at der
ikke er yderligere spørgsmål, hvorfor
der stemmes.
Afstemning
Sagen vedtages med 25 stemmer for,
1 stemme imod og ingen blanke stemmer.
BR-sag 504.b:
Indkøb til Bladudvalget
Tove/Bladudvalget (BU) præsenterer
sagen. Hun understreger afslutningsvis, at det indkøbte hardware selvfølgelig tilhører Bladudvalget og ikke de
respektive medlemmer.
Steffen/31C har boet i FM side 1994,
og han har altid været meget tilfreds
med bladet. Han spørger, om det er
en apple- eller windowsflade, man vil
arbejde fra.
Berit/BU svarer, at det i de sidste 9 år
har kørt på en windowsflade (Microsoft Word). Inden da blev meget af
skrivearbejdet lavet i sekretariatet,
hvorefter det blev printet og klistret
sammen. Berit mener, at man også
dengang arbejdede i Word. Nu sker
dette elektronisk med en Wordskabelon, som Berit selv har udviklet,
og det endelige dokument bliver
uploaded til trykkeriet.
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Steffen/31C spørger, om de pc’ere,
der står i Servicecentralen, kan anvendes?
Berit/BU oplyser, at det ikke er undersøgt.
Henrik/BR-FU fortæller, at det tidligere har været debatteret, at man ikke
kunne forlange, at frivillige skulle
sidde og arbejde i Servicecentralen.
Jørgen/410F hæfter sig ved, at det
stort set er samme forslag, der stilles
denne gang, som ved mødet i januar.
Han mener ikke, BU har taget hensyn
til den debat, der tidligere har været.
Desuden nævner han, at selvom
sagen fremlægges som ikke at have
nogen huslejekonsekvenser grundet
besparelser på tryk af blad, så mener
han, at det stadig er penge, som bruges og derfor koster beboerne penge.
Jørgen kommenterer også, at de
26.000 kr. budgetteret til uddannelse
i InDesign burde være lagt ind som
en del af budgettet i sagen.
Tove/BU svarer, at hun anser det
som korrekt, at beløbet til uddannelse af udvalgsmedlemmer tages fra
kontoen ”kurser”, da disse penge netop er reserveret til uddannelse og
kurser for beboerdemokrater. Der er
altså allerede budgetteret med penge
til denne slags, hvorfor de ikke skal
indgå som en del af Blokrådssagen.
Thomas/143F giver Jørgen ret i, at
sagsfremstillingen ikke bærer meget
præg af den debat, der har været tidligere – herunder udgiften til kurser
som en del af sagen. Hvis sagen bliver
vedtaget, så ligger det altså implicit,
at der bruges 26.000 kr. mere, end
der afspejles i beslutningstemaet.
Erik/80F er ikke enig. Hvis man
stemmer for at købe licenser til InDesign, så giver det ikke mening ikke
også at bekoste den udgift, der rent
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faktisk gør medlemmerne i stand til
at arbejde i programmet. Han fortæller også, at der er afsat penge i budgettet til enhver uddannelse af beboerdemokrater. Hvis man ønsker andel
i disse, søger man herom et passende
sted – eksempelvis i BR-FU.
Morten/Blok 12 er også enig i, at den
fremlagte sag ikke afspejler tidligere
debat. Der var 2 eksperter på området, der meldte sig til at yde rådgivning til Bladudvalget – deres tilgang
var, at det kunne gøres for det halve.
Dette er ikke afspejlet i sagen. Han
ser en udfordring i, at beløbet afsat til
kurser afspejler det antal medlemmer, der er i Bladudvalget pt. Det er
et åbent udvalg, så hvad gør man
fremadrettet, hvis der melder sig en
masse nye folk – skal de så også have
computere og på kursus?
Tove/BU svarer, at det ville være dejligt, men hun tvivler på det vil ske –
historien taget i betragtning. Tanken
er ikke, at der skal indkøbes mere
udstyr, men derimod at der var 4 gode arbejdsstationer, hvor både macog pc-brugere blev tilgodeset. Tanken
var også, at det blev ført over til en
platform, der var bredt tilgængelig.
Tove fortæller, at det kun er hende,
man kan bebrejde, hvis blokrådssagen ikke afspejler den tidligere debat.
Hun deltog desværre ikke på det møde, hvor debatten var, men hun har
læst referatet. Tove har undersøgt ved
Anne Brønnum (økonomimedarbejder) vedr. kontering af kurser, og hun
mente, at de skulle konteres under
konto 119 ”kurser”, hvorfor det er anført sådan i sagen.
Erik/80F ser det som en nødvendighed, at man indkøber udstyr til udvalget – dette vil også medføre, at alle
udvalgsmedlemmer fremover har adgang til det historiske materiale. Selvfølgelig skal der stilles ordentligt ud-

styr til rådighed – alternativt vil man
udelukke en masse gode kræfter,
hvilket vil være en skam for demokratiet.
Anne/75D fortæller, at hun var en af
dem, der stillede sig tvivlende over for
anskaffelsessummen på det tidligere
møde. Hun var også en af de eksperter, der afholdt møde med udvalget.
Hun understreger dog, at det aldrig
har været på tale, at InDesign ikke
skulle være løsningen – hun synes
derimod, det er det eneste logiske
valg. Hun giver Morten ret i, at indkøbene kunne være reduceret til det
halve, men man må også bakke op
om drivkraften til at udføre frivilligt
arbejde, og derfor blev husmødet i
hendes blok enige om at stemme for.
Bo/401A siger, at kursusudgiften
hurtigt kan eskalere, hvis der er flere
medlemmer, der træder ind. Alle skal
jo kunne arbejde i programmet. Netop
derfor er det måske en god idé at holde fast i et officebaseret program som
Word, da de fleste kan navigere i det.
Ingvar/55E anslår, at normalværdien
på det stykke arbejde som Berit har
lavet i forbindelse med bladet er på
ca. 6-10.000 kr./måned. De indtil nu
anvendte programmer taget i betragtning, opfatter han bladet som formidabelt. Det er et meget tidskrævende
stykke arbejde.
InDesign er et fantastisk program,
men det er svært at lære. Det giver
dog ikke mening at holde fast i Word,
når man tænker fremtidig kommunikation.

Henrik/dirigent går til afstemning.
Afstemning
Sagen vedtages med 15 stemmer for,
9 imod og 2 blanke stemmer.
6. Eventuelt
Anne/75D opfordrer til, at arbejdet
for et attraktivt Farum Midtpunkt for
bl.a. børnefamilier fortsættes. Hun
håber, folk melder sig til de initiativer, der måtte komme af tryghedsskabende karakter.
Maiken/Blokrådssekretær oplyser, at
der i forbindelse med den årlige
sankthansfest er brug for flere beboere til at servicere i forbindelse med
udskænkning til festen. Erik/80F og
Lis/80F melder sig øjeblikkeligt. 
Andre interesserede kan kontakte
blokrådssekretariatet.
Mogens/437A oplyser, at der i morgen (læs d. 5. maj) er et arrangement
om tryghed i Kulturhuset kl. 21 arrangeret af Natteravnene. Han opfordrer folk til at komme og være med.
Hans/Strategiforum opfordrer til, at
man møder op til det møde omkring
tryghedsfremmende arbejde i FM,
som BR-FU indkalder til. Det kommer
både til at omhandle netværksgrupper, nabohjælp mm.
Henrik/dirigent takker for et godt
møde.


BR-MØDER 2017
3. januar
| 4. maj
2. februar
| 6. juni
7. marts
| juli mødefri
4. april
| 3. august

| 5. september
| 5. oktober
| 2. november
| 5. december
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
2 værelser i blok B.

Personlige henvendelser:
Mandag

1400 – 1800

Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat.
Leje sker gennem Ejendomskontoret.
Værelserne er møblerede, har dynetæpper
og hovedpuder; toilet med håndbruser.
Beskedent, men pænt.
Værelserne er røg- og dyrefri.

Telefoniske henvendelser:
Tirsdag og torsdag

1230 – 1330

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk

”BLØDE GÅRDMÆND”
Anita
telefon: 2058 6048
hverdage

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Beboerne kan træffe BR-FU i Servicecentralen mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1830
(se datoer i kalenderen s. 35)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Berit
38 2.S
Hanni
55E
Anne-Charlotte 239A
Leif
242B
Henrik
428D

Blok
12-13
14
31
32
43

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 11
01.06.18 – 30.11.19
Blok 22
01.09.17 – 28.02.19
Blok A
01.03.18 – 31.08.19
Blok 42
01.12.17 – 31.05.19
Besked om medlemskab af BR-FU skal gives
i god tid, da turen ellers skal gå videre til næste blok.

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.

kl 0700 – 1500

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
ParkNet Support
telefon: 3690 6000
eller læs:
http://bolignetudvalget.wordpress.com
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

0900 – 1800
1000 – 1400

DAGINSTITUTIONER
Børnegalaxen Farum
(privat institution)
Nygårdterrasserne nr. 225A
tlf: 4499 9295
Furesø Kommunale Børnehave
Nygårdterrasserne 209A
tlf: 4495 3964
Kærnehuset
Paltholmterrasserne 6A
tlf: 7235 8550

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Personlige henvendelser:
Mandag og torsdag:
Tirsdag og fredag:
Onsdag:

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket

Du kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne.
Husk navn, adresse og telefonnummer.
Kontakt via email kan forventes besvaret
Mandag til torsdag
0730 – 1430
Fredag
0730 – 1300

FOREBYGGELSESKONSULENT
Michael: Telefon:
3045 8033
Mail:
forebyggelse@kab-bolig.dk
EL-DELEBIL
Greenabout:
www.greenabout.dk/gam1/farum-midtpunkt
FORKORTELSER
Udvalg og følgegrupper:
(å) = åbent udvalg
BNU
Bolignetudvalget
BOU
Boligudvalget
(å)
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BU
Bladudvalget
(å)
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
(å)
FAU
Friarealudvalget
(å)
FGIG
Følgegruppen for Indre Gangstrøg
MFU
Markedsføringsudvalget
(å)
STRU
Strukturudvalget
(å)
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
(å)
ØU
Økonomiudvalget
Andre forkortelser:
ABF
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BR
Blokrådet
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
EJK
Ejendomskontoret
FURBO Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
MP
Beboerbladet »Midtpunktet«
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne

GENBRUGSFORRETNINGEN KIG IND
Paltholmterrasserne 2A
Mail: ojlindeskov@msn.com

Åbningstider:
Mandag:
1600 – 1800
Onsdag:
1400 – 1800
Første lørdag i måneden:
1200 – 1500
Vi køber ikke, men tager med glæde imod
næsten alt.
Kig Ind 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 100
kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr
ved udlevering af katten til
ejeren.
På facebook frem- og efterlyses katte på:
- debatgruppe
- de gyldne blokke
- kat i farum
Mail: fm-kat@sol.dk.
Mails læses en gang i døgnet
Henvendelse:
Annelise og Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste torsdag i måneden kl. 1900
Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A

Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
Kontakt Jan Malmros
telefon 2891 1184

Nørklerne
Nygårdterrasserne 215A
Mandag aften el. onsdag formiddag
Kontaktpersoner:
Anne Harrysson
telefon 5190 0950
Vibeke Boyesen
telefon 2256 7742
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 215A
For alle beboere i Furesø Boligselskab
over 50 år.
Alle tirsdage kl. 1300 samt
1. og 3. torsdag i måneden kl. 1400
Formand:
Torben Saunte Schjerning telefon: 2612 6350
Tyrkisk Forening
Nygårdterrasserne 207A
Formand: Abidin Amik

telefon: 2628 4458

LADESTANDERE TIL EL-BILER
Paltholmterrasserne 7 i P-arealet
E.ON:
www.eon.dk
LÆGEHUSET
Nygårdterrasserne 204A

tlf. 4495 4545
www.farumlaege.dk

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212A
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405
Åbningstider
Mandag – fredag
0900 – 1900
Lørdag:
0900 – 1800
Søn- og helligdage: 1000 – 1800
Udbringning 25,- kr.
Ring onsdag eller fredag
kl. 1000 – 1200 og få varerne
bragt om eftermiddagen.
Dankort-automat. Lynlotto og tips.
Købmand: Seref Baran

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler
og afbrydes med tilfældige mellemrum.
Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.

TELEFONI
evercall (ParkNet):
Kontakt support på
telefon 4440 4040
for yderligere information og priser.
se evt.
http://parknettelefoni.evercall.dk

TV
YouSee telefon: 8080 4040
www.yousee.dk
TV-pakker leveret af YouSee:
Oprettelse, pakkeskift
eller flytning
399,- kr.
Opgradering til mellem- eller fuldpakke gratis
Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:

145,00 kr./md
325,00 kr./md
425,00 kr./md

Abonnement betales kvartalsvis forud.
YouSee TV & Film:
kræver minimum grundpakke;
kontakt YouSee direkte.

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206A
Selskabslokalerne
lejes ved henvendelse
til Ejendomskontoret.
Plads til 60 personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej,
køl/frys, 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).

Der må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer
i parkeringsarealerne.
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr.
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.
Alle elevatorer i vestblokkene aktiveres med
nøglebrikken til egen blok.
Tilladelse til opsætning af parabol fås hos
driftschefen i KAB.
Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).

34

SSG DØGNVAGT
Vagttelefon ved vandskade, skade efter
brand, elevatorstop, manglende vand eller
varme og lignende katastrofer:
Telefon: 7020 8126
Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået
skade, som ikke kan vente til ejendomskontorets åbningstid.

SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon:
4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag
Fredag og lørdag
Søndag

KALENDER FOR JUNI 2017
Dato Begivenhed

00

00

12 – 23
1200 – 0200
1200 – 2100

Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan
spille backgammon og billard.
Restauratører: Sabine og Christian

TANDLÆGE
Nygårdterrasserne 233A
tlf. 4495 4200
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk

Tidspunkt

Sted

1.
2.
3.
4. Pinsedag
5. 2. pinsedag – Grundlovsdag
6. BR-møde

19:30

SC

7.
8.
9.

UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING
i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
Paltholmterrasserne 11
telefon: 7268 4460
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23A
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 505 OG 506
MP 505 husstandsomdeles 30.05.17
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

1.700
Farum Midtpunkt
00

13.07.17 kl. 18 :
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 506, der udkommer 27.07.17.
Overholdes afleveringsfristen ikke,
kan Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: blokraad@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, usb-stick eller cd.
Ansvarshavende:
Berit/38 2.S
Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.

10.
11.
12. Tryghedsmøde

19:00 – 21:00 SC

13. Fugletur i FM

19:00 – 21:00 v/SC

23. Sankt Hans fest

18:00 – 23:30 alder-

Sten-

plads

KALENDER FOR JULI 2017
13.

Frist for MP 506
BU

18:00
18:30

SC
SC

14.
15.
16.
17. Evt. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. MP 506

Husstandsomdeles

28.
29.

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK
Farum Midtpunkts officielle hjemmeside.
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat

30.
31. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

35

