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til blokrådsmødet tirsdag den 5. december 2017 kl. 19:30
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra 2. november 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. Driftsregnskab 2016-17
b. Renovering af Indre Gangstrøg
c. Tryghedsfremmende foranstaltninger
6. Eventuelt

(s 12)
(s 15)
(s 18)

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne
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27
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35
40
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Indhold
Sidste chance i år
Vaskebrik og -kursus; opgaver inden jul;
glatføre…; juletræer; knallertbure
Så skal julemanden på overarbejde
Frem med kalender … og måske en kuglepen?
Julens åbningstider
Masser af datoer at huske – og noget om opslag
Der er informationer på din nye elmåler
Mild oktober gav flot resultat
Blokrådssager
Vi er gode til at spare på vandet
Referat af blokrådsmødet 2. november 2017
Pengene pibler ind i sparebøssen
Praktiske oplysninger

MIDTPUNKTET 510

ÅBEN DØR
D. 30. NOVEMBER
KL. 17 -19
I SERVICECENTRALEN

Stil spørgsmål, og kom med gode idéer,
så vi sammen kan bygge videre på et Farum Midtpunkt,
hvor der er trygt og plads til alle.
Mød op, når det passer dig i ovenstående tidsrum,
og få en snak med:

Nordsjællands Politi
Forebyggelseskonsulenten
SSP i Furesø kommune
Furesø kommunes Ungeafdeling
Blokrådet
Arrangementet er det sidste i år.
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
MELD OPGAVER IND I GOD TID INDEN JUL
Da vores håndværkere også holder jul, vil opgaver kunne ekspederes hurtigere,
hvis de meldes ind i god tid inden jul. Så hvis du har noget, der skal meldes ind,
så gør det snarest. Se Ejendomskontorets åbningstider i julen på side 7.
GLATFØREBEKÆMPELSE
Farum Midtpunkt er af det offentlige pålagt en fejepligt, og det betyder, at vi skal
have folk ude og glatførebekæmpe i tidsrummet fra kl. 6 til 22, når der er risiko
for glat føre. Fejepligten betyder, at vi skal være i gang med at rydde – ikke at hele
Farum Midtpunkt skal fremstå som slikket – fra kl. 6.
Husk, at du både i og udenfor Farum Midtpunkt skal færdes efter forholdene, om
du er til bens, på cykel eller i bil.
NYT BETALINGSSYSTEM I VASKERIET
Vaskeriet er ved at blive sat i stand, og alle vaskemaskiner bliver udskiftet. Dette
har medført et nyt betalingssystem, og dit gamle vaskekort skal udskiftes med en
ny vaskebrik. Hvis du ikke allerede har hentet din nye vaskebrik, så kig forbi
Ejendomskontoret, så du kan få den og blive køreklar i vaskeriet.
Der vil være demonstration i brug af maskiner og betalingssystem

onsdag d. 6. december
Det foregår i vaskeriet på nedenstående tidspunkter:
Beboere i terrassehusene Bybæk og Paltholm .................................................. kl. 1300 og kl. 1700
Beboere i terrassehusene Nygård og Birkhøj .................................................... kl. 1400 og kl. 1800
Beboere i Vestblokkene (Blok A, B og C) ........................................................... kl. 1500 og kl. 1900
VASKERIET ER LUKKET OVER NYTÅR
Vaskeriet er lukket d. 31. december fra kl. 16 samt hele d. 1. januar.
KNALLERTBURE
Mange af blokkenes knallertbure trænger til at
blive fejet og ryddet op. Så foren jer med en kost
og en masse naboer, så I kan få burene til at
fremstå pæne.
BORTSKAFFELSE AF JULETRÆ
Når julen er ovre, og det ellers så fine juletræ har
mistet de fleste af sine nåle, så sæt det ved siden
af containerne til småt brændbart eller pap for
enden af stamvejen.
Husk at tage alt julepynt af, så træerne
kan genanvendes til flis – det er ikke fis!
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Børnenes julefest 2017
Af Børne- og Ungdomsudvalget

Lørdag d. 9. december og søndag d.10. december
afholder Børne- og Ungdomsudvalget traditionen tro julefest i Farum Midtpunkt.
Festen er for børn i alderen 0-14 år, og den holdes over 2 dage, så flest muligt
kan være med til festlighederne. Det foregår i Selskabslokalerne, Nygårdterrasserne 206.
Hvis du vil deltage, skal du udfylde tilmeldingsblanketten nedenfor og aflevere
den til Børne- og Ungdomsudvalget i Servicecentralen
torsdag d.30. november eller mandag d. 4. december mellem kl. 18-20.
Tilmeldingsblanket
0-14 år

Voksne

Lørdag d. 9. december
Hold 1: Klokken 11-13

_______

_______

Hold 2: Klokken 14-16

_______

_______

Søndag d. 11. december
Hold 1: Klokken 11-13

_______

_______

Hold 2: Klokken 14-16

_______

_______

Navn(e) og alder: ____________________________________________________
Adresse: _________________________ Tlf.: _____________________________
Børn under 7 år skal være i følgeskab med en voksen.
Du skal huske at medbringe din deltagerbillet, som du får ved tilmelding.
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Kalender 2018 for Blokrådet og »Midtpunktet«
Af Blokrådets Forretningsudvalg & Bladudvalget

Blokrådets kalender 2018
Blokrådet og Midtpunktet

Husmøde

Måned

BR-møde

Januar

ti 2.

to 11.

512

to 25.

Februar

to 1.

to 8.

513

to 22.

Marts *)

to 1.

ma 12.

514

ti 27.

April

ti 3.

to 12.

515

to 26.

Maj

to 3.

Juni

to 7.
FERIE

ma 14.
516
to 31.
BR SOMMERFERIE

Juli

Afleveringsfrist MP nr. Udkommer Dato

ma 9.

517

to 26.

518

ti 28.

519

ti 25.

August

to 2.

September

ti 4.

ma 13.
ti 11.

Oktober

ti 2.

to 11.

520

to 25.

November

to 1.

521

ti 27.

December

ti 4.

ma 12.
ti 11.

522

to 27.

*) Afdelingsmøde 2018: to 1. marts

Tid/sted

Første BR-møde i 2019: to 3. januar

Bemærk: Første BR-møde i 2018 er
allerede den 2. januar.

(denne gang dog kun én uge i februar).

Blokrådets
Forretningsudvalg
og
Bladudvalget har sammen fastlagt
datoer for blokrådsmøder samt afleveringsfrister og udgivelsesdatoer for
»Midtpunktet« i 2018 (se Blokrådets
Forretningsorden § 4).

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

Der skal være mindst en uge mellem
blokrådsmøde og afleveringsfrist, men
i langt de fleste tilfælde er der 7 hverdage, så:
 når der har været BR-møde en
tirsdag, er der afleveringsfrist om
torsdagen i den følgende uge
(denne gang dog tirsdag i september og december).
 når der har været BR-møde en
torsdag, er der afleveringsfrist om
mandagen i den næstfølgende uge

For BR-sagers vedkommende gælder
yderligere, at et kort sagsresumé skal
foreligge til afleveringsfristen, så Forretningsudvalget kan fastlægge rækkefølgen af blokrådssagerne, samt at
eventuelle huslejekonsekvenser skal
være beregnet og medtaget ved endelig aflevering.
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I kolonnerne yderst til højre i skemaet
kan du notere din egen bloks husmødedatoer.


JULENS
ÅBNINGSTIDER
VASKERIET
24. december åbent
25. & 26. december åbent
31. december åbent til kl. 1600
1. januar lukket

EJENDOMSKONTORET
d. 27. december, kl. 8 - 10
d. 28. december, kl. 8 - 10
d. 29. december, kl. 8 – 10
d. 2. januar, kl. 14 - 18

BLOKRÅDSSEKRETARIATET
Lukket mellem jul & nytår
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
ÅBEN DØR
Kom og gå i dialog med politi, kommune, forebyggelseskonsulent og boligselskab

torsdag den 30. november
mellem kl. 1700 og 1900
i Servicecentralen.
Du kan komme forbi, når det passer dig, i ovennævnte tidsrum og slutte dig til
dialoggrupperne med de forskellige repræsenterede.
Psst! Det er sidste arrangement i år.
HUSK AT MELDE BUDGETØNSKER IND
Tiden for det årlige budgetmøde for samtlige beboere og udvalg nærmer sig. Det
betyder, at alle udvalg skal finde ud af, hvad de skal bruge af penge i kommende
budgetår (2018- 2019).
Budgetønskerne skal være Blokrådssekretariatet i hænde senest

fredag den 1. december 2017
BUDGETMØDE I JANUAR 2018
Alle beboere i Farum Midtpunkt inviteres til møde om Farum Midtpunkts driftsbudget for 2018 - 2019

mandag den 11. januar 2018
kl. 1900
i Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
DET ÅRLIGE AFDELINGSMØDE – FØRSTE UDKALD
Der afholdes ordinært afdelingsmøde

torsdag den 1. marts 2018 kl. 1900
i Servicecentralen
Afdelingsmødet afholdes inden Blokrådsmødet. Alle beboere er velkomne!
NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Blok 42 har meldt, at de stiller med et medlem – vi har dog endnu ikke været så
heldige at få oplyst navnet på medlemmet. Vi glæder os til at hilse på dig.
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SEKRETARIATET HOLDER LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR
Nogle af jer kvikke beboere har sikket bemærket, at blokrådssekretærens navn
afslører en familiær tilknytning til de af julemandens hjælpere, der har særligt
travl i den søde juletid. Derfor er Sekretariatet lukket mellem jul og nytår, så fru
Nissen kan passe sine juleforpligtelser.
OPSLAG PÅ OPSLAGSTAVLER FORSVINDER
I nogle blokke oplever beboere og gårdmænd, at opslag på opslagstavlerne bliver
taget ned, umiddelbart efter de er blevet sat op. Opslag fungerer som en vigtig informationskanal til alle beboere, og derfor skal det understreges, at beboere ikke
skal fjerne disse. Gårdmændene sørger for at sætte dem op samt tage dem ned,
når de ikke længere er aktuelle.
KUNSTUDVALGET SØGER HANDYMÆND OG -KVINDER

Vi søger handymænd og -kvinder til en lille hyggelig opgave på et par timer med
at gøre vores eksisterende billeder klar til ophængning.
Så kom og hjælp os med at sætte øskner og kroge i alle de billeder vi har – så vi
kan gøre det smukt i vores fælles store selskabslokale

torsdag den 18. januar 2018 kl. 1700
i Servicecentralen
Kl. 1900 samme aften er der møde i kunstudvalget, og vi håber at flere kunstinteresserede har lyst til at være med i udvalget.
Vi glæder os til at se Jer
Med venlig hilsen
Kunstudvalget
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Sådan aflæser du din elmåler
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder
I alle blokke (bortset fra Blok 12 og 13) er der blevet skiftet elmålere. Her kan du
se, hvilke informationer du kan finde på din elmåler, og hvordan du finder dem.
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2017 – 2018
Forventet

Aktuelt

2016-17

4000

3500

Vurdering af oktober:
Vi klarede måneden fint med
en besparelse på ca. 7½ % i
forhold til budgettet.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i oktober var på
Budgettet for oktober var på
Besparelsen var således på
Flot resultat i oktober! Farum Midtpunkt klarede oktober fint, selv om vi
i sidste udgave af »Midtpunktet« udråbte oktober måned til at være den
sværeste måned i året for at få forbruget til at stemme overens med
budgettet.
Besparelsen i forhold til budgettet var
på ca. 7½ %. Den milde oktober havde 176 graddage, hvor ”normalen”
ligger på 207.

1.486 MWh (megawatt timer)
1.605 MWh
119 MWh
Tager vi højde for forskellen i graddage, kommer vores forbrug til at ligge
lidt over budgettet: Ca. 3½ %!
Når disse linjer læses, er vi godt inde
i varmesæsonen. Ser vi på graddagene, sker der en stigning på 65 % fra
oktober til november. Derfor mærker
vi sikkert, at varmeapparaterne arbejder hårdere for at opretholde en
tilfredsstillende rumtemperatur.
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BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 510.a:
Driftsregnskab 2016-17
Forslagsstiller:
KAB og Blokrådssekretariatet
Sammen med dette nummer af bladet
er udsendt et komprimeret regnskab:
et ’læse-let-regnskab’.
Bemærk! Driftsregnskabet viser et
overskud på 1.426.475 kr., som afskrives på egenfinansiering vedrørende ombygning af Servicecentral, solcelleanlæg og el-måler, rotter i blok
25 og E-sportsarrangement med
971.222 kr. og overføres til opsamlet
resultat med 455.253 kr.
Hvis du er interesseret i et komplet
eksemplar af driftsregnskabet, kan
det hentes enten på Ejendomskontoret, i BR-sekretariatet eller på Farum
Midtpunkts hjemmeside. Du kan også rekvirere det i elektronisk form ved
at sende en mail til blokraad@farummidtpunkt.dk
Eventuelle spørgsmål til regnskabet
kan også mailes til:
blokraad@farum-midtpunkt.dk.
Driftsregnskabet vil ikke blive gennemgået punkt for punkt på blokrådsmødet, men der kan selvfølgelig
stilles spørgsmål til afdelingsleder
Palle Rye og økonomimedarbejder
Anne Brønnum Kristensen fra KAB.
I nedenstående gennemgang redegøres for regnskabets vigtigste punkter.
I gennemgangen henvises til sidetallene i driftsregnskabet og tilhørende
noter.

BR-MØDE 510

SIDE 1 OG 2
Stamoplysninger om bebyggelsen
Farum Midtpunkt havde i regnskabsåret 2016-17 1.580 boliger, heraf 26
ungdomsboliger.
Under erhvervslejemål hører lægerne, tandlægen, Nærbiksen og Spisehuset. Herudover er der institutioner,
fællesfaciliteter, garagebure og lagerrum mv.
SIDE 3
ORDINÆRE UDGIFTER
Nettokapitaludgifter
Ydelsen på 26.510.032 kr. dækker
ydelse på lån på 868.029 kr., og
25.642.003 kr. er ydelse til udamortiserede lån.
Ydelsen
var
budgetteret
til
26.511.000 kr.
Offentlige og andre faste udgifter
Ejendomsskatterne er ca. 304.000 kr.
lavere end budgetteret. Dette skyldes
at reguleringsprocenten for grundskyld i 2017 = 0. I budgettet for 2017
er der regnet med 7 %-stigning.
Vandafgiften (inkl. miljøafgift) er budgetteret til 1.250.000 mio. kr. Udgiften er ca. 817.000 kr. lavere end
budgetteret.
Renovation (inkl. miljøafgift) er budgetteret til knap 4.007.000 kr. Udgiften er ca. 178.000 kr. højere end
budgetteret.
Forsikringer er ca. 444.000 kr. mindre.
Afdelingens energiforbrug er ca.
1.302.000 kr. lavere end budgetteret.
Dette skyldes bl.a. diverse energibe-
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BLOKRÅDSSAGER
sparende foranstaltninger på alle
gangene og på gangstrøgene, samt
etablering af LED-belysning i Parealerne.
Administrationsbidrag til Furesø Boligselskab er administrationsbidraget
til KAB samt udgifter til drift af Furesø Boligselskab. Udgiften er ca.
43.000 kr. mindre end budgetteret.
De offentlige og andre faste udgifter
er på 28.518.944 kr. mod budgettets
31.252.000 kr.
Variable udgifter
Konto 114 – Renholdelse
Se side 10 – note 3, dækker:
1 Ejendomsfunktionærer: lønninger
til ”gårdmænd”, personalet på ejendomskontoret, andet driftspersonale
samt kommunikationsmedarbejder.
Der er også indtægter på denne konto: f.eks. refusion af løn ved sygdom
og kurser. På kontoen bogføres også
overarbejdstimer i forbindelse med
snerydning samt udgifter til sikkerhedsorganisation
og
fællestillidsmand, arbejdsskadeforsikring, sundhedsforsikring m.v.
2 Rengøring: dækker primært udgifter
til rengøringsfirmaer, vinduespudsning mv. En mindre besparelse på ca.
76.000 kr.
5 Traktoromkostninger:
indeholder
udgifter til diesel, vejsalt, urea og
vægtafgifter. Er ca. 113.000 kr. mindre end budgetteret.
8 Renholdelse diverse: udgifterne er
ca. 40.000 kr. større end budgetteret.

BR-MØDE 510

Tilbage til side 3
Konto 115 – Almindelig
vedligeholdelse
Udgifterne på konto 115 omfatter ikke-planlagte udgifter – eksempelvis
reparation cykelrum, udbudsmateriale ”dårlige øjer”, rottefælder m.v.
Regnskabet viser i lighed med tidligere år udgifter under det budgetterede.
Konto 116 – Planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser
Udgifterne på konto 116 er afholdt af
afdelingens henlæggelser.
I 2016-2017 er budgetteret med
40.779.000 kr. til formålet – der er
brugt 28.152.335 kr.
Konto 117 – Istandsættelse
ved fraflytning mv.
Udgifterne (B-ordning) dækkes
henlæggelser.

af

Der er afholdt udgifter for 1.753.271
kr. til den del af istandsættelsen, som
afdelingen skal betale i fraflyttede lejligheder. Beløbet er dækket af henlæggelser.
Kontoen til indvendig vedligeholdelse
vedrører den enkelte lejligheds individuelle vedligeholdelseskonto. Kontoen
kan anvendes til male- og gulvlakeringsarbejder.
På kontoen til indvendig vedligeholdelse er anvendt 1.057.920 kr. Beløbet er dækket af henlæggelser.
Konto 118 – Særlige aktiviteter
Drift af fællesvaskeri
Udgifterne udgør 367.785 kr. mod
budgetterede 407.000 kr. Indtægter-
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BR-MØDE 510

ne (brugerbetalingen) har været på
840.987 kr.
Ikke alle udgifter vedrørende vaskeriet er medtaget, f.eks. vand- og vedligeholdelsesudgifter. Så overskuddet/
nettoindtægten på 472.202 kr. ikke er
retvisende i forhold til omkostningerne ved at drive vaskeriet.

ringens størrelse beregnes efter pris
pr. m².

Drift af møde- og selskabslokaler
Udgifterne udgør 298.936 kr. mod
budgetterede 88.000 kr. Lejeindtægten er på 26.042 kr. og tilskud fra
Genbrugsen på 136.911 kr.
Også her gælder det, at ikke alle
omkostningerne ved at drive selskabslokalerne er udgiftsført. Det vil
sige at underskuddet på 133.983 kr.
ved at drive selskabslokalerne angiveligt er lidt større end anført. Heraf
udgør 76.455 kr. øget el-forbrug, der
skyldes Ejendomskontorets brug af
lokalerne, medens Servicecentralen
blev ombygget.

De samlede ordinære udgifter er på
114.419.693 kr.

Konto 119 – Diverse udgifter
Udgifterne er på 1.855.927 kr. mod
de budgetterede 2.167.000 kr.
Kontoen dækker udgifter til beboerdemokratiet med mere. På side 12,
note 8 er udgifterne udspecificeret. I
lighed med tidligere år er diverse udgifterne mindre end budgetteret.
Konto 119-8999 Afsat til uforudsete
udgiftsstigninger er udelukkende et
budgettal og anses for at være en buffer for eventuelle prisstigninger.
SIDE 4
Henlæggelser
Henlæggelserne er opsparingen til at
imødegå årets udgifter med. Opspa-
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På side 15, note 12 – er en specifikation på henlæggelserne.
De samlede henlæggelser
41.777.693 kr.

er

på

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder er 893.746 kr. mod
budget på 1.856.000 kr. I budgettet
for 2016-17 var der medtaget en låneydelse på 962.000 kr. til ombygning af Servicecentralen, som ikke
blev realiseret.
126 Afskrivning på forbedringsarbejder er lidt højere end budgetteret.
127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader er ca. 7.788.000 kr. højere.
129 og 130 Tab ved fraflytning og lejeledighed er dækket af henlæggelser.
131 Renteudgifter
1.673.447 kr.

beløber

sig

til

134 Ekstraordinære udgifter udgør
1.094.975 kr. og er specificeret i note
10 på side 13
De
ekstraordinære
udgifter
på
42.379.416 kr. er ca. 9.600.000 kr.
større
end
de
budgetterede
32.765.000 kr.
De samlede udgifter er på i alt
156.799.392 kr., og medtaget årets
overskud er tallet 158.225.868 kr.

BLOKRÅDSSAGER
SIDE 5
INDTÆGTER
Ordinære indtægter på 151.733.859
kr. er husleje for boligerne, hyblerne,
erhvervslejemål, institutioner, kældre
og garagebure mv.

BR-MØDE 510

Huslejekonsekvenser:
Huslejekonsekvenser: Ingen – de har
fundet sted for mere end et år siden.
Afstemningstema:
Blokrådet tager driftsregnskabet for
2016-2017 til efterretning.

Renteindtægterne er 2.541.903 kr.
større end budgetteret.
Andre ordinære indtægter udgør leje
af antenneplads som har givet os en
indtægt på 68.445 kr.
Med indtægterne fra vaskeriet, selskabslokalerne, og indsamling af indkøbsvogne kommer de ordinære indtægter op på 155.410.147 kr., hvilket
er ca. 1.054.853 kr. større end budgetteret.
Med de ekstraordinære indtægter
2.815.720 kr. – der er specificeret i
note 11 på side 13 – kommer indtægterne op på 158.225.868 kr.
SIDE 6-8
Aktiver og passiver – et øjebliksbillede
af Farum Midtpunkts økonomi.
SIDE 9-22
Note-apparat. Der er i gennemgangen
henvist til noterne.
SIDE 27
Oplistet oversigt over konti med afvigelser.
VEDHÆFTET LANGTIDSBUDGET
Her kan man følge udviklingen gennem de næste ti år.

BR-sag 510.b:
Renovering af Indre Gangstrøg
Forslagsstiller:
Følgegruppen for Indre Gangstrøg
Hermed præsenteres forslag om renovering af de indre gangstrøg i Farum
Midtpunkt. Forslaget er udarbejdet i
følgegruppen, hvor der også er deltagelse af projektleder fra KAB og tekniske rådgivere.
Opsamling
Projektet blev præsenteret i november
udgaven af »Midtpunktet« og på BRmøde nr. 509 den 2. november 2017.
Selve projektet blev gennemgået – både hvordan de nye gangstrøg er opbygget og ser ud, men også hvordan
projektet forventes gennemført. Her
er der store udfordringer, da nogle af
arbejdsprocesserne betyder, at der på
bestemte dage ikke er adgang for andre end håndværkerne. Det vil sige,
at beboerne ikke har uhindret adgang
til og fra boligen i den almindelige arbejdstid.
Budgettet for projektet blev gennemgået, og her var der ønsker om uddybning af budgetposterne. Ligeledes
var der ønsker om uddybning af beløb
til kommende driftsudgifter og af reduktionen af henlæggelserne.
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Planlægning og udførelse
Arbejdet i en blok udføres i moduler
og sektioner. En sektion er de 3-4
husnumre, som er placeret omkring
en spindeltrappe. Hvert husnummer
er et modul. (Se skema i blokrådsreferatet på side 31).
Der er mange delopgaver, og under
nogle af dem er der begrænset adgang
til og fra boligen. Her er en overordnet
beskrivelse af arbejdsgangen i et modul med særlig vægt på de dage, hvor
der er begrænset adgang til boligerne:
Først skal byggepladsen etableres, og
så begynder arbejdet. Fliser og grus
fjernes, og her er det ikke muligt at
færdes for andre end håndværkerne.
Så går der nogle dage med forberedelser, og så kommer endnu nogle dage
med begrænset adgang. Her lægges
isolering og armeringsjern, og derefter
støbes betonlaget.
Derefter kommer nogle dage med andre opgaver, før fliserne lægges, og
når det sker, er der kun adgang for
håndværkere. Når fliserne er hærdet,
skal der fuges mellem fliserne, og her
er der igen begrænset adgang.
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Spindeltrappen vil være spærret i
nogle perioder. På nogle dage vil det
blot være i arbejdstiden, men under
selve renoveringen af vægge og lofter
ved spindeltrappen, vil der i en periode på omkring 2 uger ikke være adgang. De andre spindeltrapper i blokken vil være åbne i den periode.
Nogle beboere kan have særlige behov
for færdsel til og fra boligen, og her vil
projektet forsøge at hjælpe. Før arbejdet går i gang, vil der blive holdt
informationsmøder, og der vil blive
varslet om de forskellige processer
mm., når arbejdet går i gang.
Arbejdet i en blok forventes at vare
omkring 6 måneder. I Vestblok A vil
der være en længere byggetid.
Budget
Budgettet er opdelt i tre hovedpunkter: håndværkerudgifter, administrative omkostninger og gebyrer.
Budgettet for håndværkerudgifter er
baseret på estimater over de forskellige delopgaver. De dyreste delopgaver
er lægning af klinker, belysning,
støbning af betonlag og fjernelse af de
eksisterende fliser og grusunderlag.
Håndværkerudgifterne
Tømrer
11,6
Murer
56,6
Smed
3,0
Maler
7,7
El
30,6
Byggeplads,
miljø, vinter mm.
19,5
I alt
129,0

Gangplader udlagt på armeringsjern

Uden for almindelig arbejdstid vil der
blive udlagt gangplader, så beboerne
kan færdes til og fra boligen.
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mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

mio. kr.
mio. kr.

Administrative omkostninger
Rådgiver, tryk mm.
5,7 mio. kr.
Byggesagshonorar,
1 års og 5 års mm.
3,0 mio. kr.

BLOKRÅDSSAGER
Revision, forsikring mm. 0,7 mio. kr.
Låneomkostninger
5,8 mio. kr.
I alt
15,2 mio. kr.
Gebyrer
Byggeskadefonden mm.
Samlet anlægssum

1,6 mio. kr.

145,8 mio. kr.

Det samlede budget kan afhentes på
ejendomskontoret.
Finansiering – huslejekonsekvens
Det samlede budget er i alt 145,8
mio. kr. Det foreslås at lånefinansiere
hele projektet – bortset fra prøvefeltet,
der er dækket af henlagte midler.
Den årlige låneydelse vil være 7,8
mio. kr. og heraf vil 5 mio. kr. være
dækket gennem en nedsættelse af
henlæggelserne.
Dette vil give en huslejestigningen på
1,6 %, hvilket betyder en månedlig
stigning på 66 kr. (56 m2 bolig), 89
kr. (75 m2 bolig) og 154 kr. (130 m2
bolig) indtil lånet er tilbagebetalt efter
30 år. Stigningen gennemføres, når
projektet er afsluttet.

FINANSIERING
30 årigt realkreditlån
Henlæggelsesmidler
til prøvefelt mm.
I alt

142,9 mio. kr.
2,9 mio. kr.
145,8 mio. kr.

Årlig låneydelse
Driftsbesparelse
belysning
Nedsættelse af
henlæggelser
I alt årlig ydelse
Svarer til en lejestigning på

7,9 mio. kr.
0,5 mio. kr.
-5,0 mio. kr.
2,4 mio. kr.
1,6 %
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Byggebranchen lige nu
Byggeriet kører med fuld kraft og med
så meget fart, at der tales om byggeboom. Det betyder, at entreprenørerne er travlt beskæftiget, og derfor måske ikke målrettet søger nye opgaver.
Det kan have den konsekvens, at tilbuddene på arbejdet bliver højere end
det budgetterede.
En budgetoverskridelse skal principielt behandles af Blokrådet. En anden mulighed er at vedtage accept af
en mindre budgetoverskridelse, sådan at byggestart ikke udskydes.
Følgegruppen foreslår derfor, at Blokrådet forhåndsgodkender en mulig
overskridelse af licitationsresultatet
på op til 10 mio. kr.
En sådan overskridelse vil give en
huslejekonsekvens på 17,50 kr. pr.
m2 årligt, hvilket svarer til 2 % stigning i stedet for 1,6 %. Det giver en
lejestigning på 82 kr. (56 m2 bolig),
109 kr. (75 m2 bolig) og 190 kr. (130
m2 bolig) pr. måned.
Driftsudgifter
De nye gangstrøg vil ændre indtrykket af de indre gangstrøg. De eksisterende fliser har karakter af et fortov,
mens de nye fliser har karakter af et
klinkegulv. Derfor kan det antages, at
forventninger til renholdelse vil stige.
Det – kombineret med, at de nye fliser
skal vaskes i modsætning til de eksisterende, der bliver fejet og støvsuget
– vil give øgede driftsudgifter.
Afdelingen gennemfører jævnligt udbud af renholdelses/ rengøringsopgaver, og renholdelse af gangstrøgene vil
kunne indgå i dette.
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Men der er også andre muligheder –
f.eks. kan renholdelsen varetages af
afdelingens ansatte i stedet for et eksternt firma.
Det er endnu ikke afklaret, hvilken
løsning, der vil være den bedste.
Henlæggelser
Henlæggelserne foreslås reduceret
med 5 mio. kr., som dækker en del af
låneydelsen.
På langtidsbudgettet er der afsat midler til gangstrøg, til lovliggørelse af
fælles el-installationer mm. Disse aktiviteter bliver udført i projektet, så
der skal ikke hensættes længere. Der
er afsat midler til maling af de indre
gangstrøg hvert 5. år, og én turnus er
indeholdt i projektet.
Tidsplan
Når sagen er vedtaget i Blokrådet,
sættes projektet i gang. Først skal der
projekteres færdigt, og derefter skal
opgaven udbydes til entreprenører.
Samtidig skal Furesø Kommune godkende låneoptagelsen og projektet.
Byggestart forventes til september
2018, og byggeperioden forventes at
være 1½ - 2 år.
Projektering
december 2017 – februar
Udbud og licitation
marts 2018 – juni
Kontrakt og forberedelser
juli 2018 – august
Byggestart
september

2018
2018
2018
2018

Afstemningstema 1:
Blokrådet godkender projektet om
renovering af de indre gangstrøg med
en forventet huslejekonsekvens på
18
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14,20 kr. pr. m2 årligt, hvilket svarer
til 1,6 % stigning.
Såfremt afstemningstema 1 vedtages,
stemmes efterfølgende om afstemningstema 2:
Afstemningstema 2:
Hvis licitationsresultatet overstiger
budgettet med maksimum 10 mio.
kr., gennemføres projektet uden ny
behandling i Blokrådet.
Et samlet budget på 155,8 mio. kr. vil
give en huslejekonsekvens på 17,50
kr. pr. m2 årligt, hvilket svarer til 2 %
stigning.
BR-sag 510.c: Tryghedsfremmende
foranstaltninger
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
Baggrund
Som en del af et tidligere tryghedsfremmende tiltag (vedtaget ved BRmøde 412, januar 2009) besluttede
beboerne i Farum Midtpunkt, at dørene til de indre gangstrøg skulle aflåses. Der blev etableret adgangskontrol (ADK) i form af dørtelefoner, så
beboerne kunne få adgang med nøglebrik til egen blok, og besøgende
kunne ringe på fra dørtelefonen.
Adgangskontrollen har især i indeværende år (2017) været udsat for
massivt hærværk – på nuværende
tidspunkt er der knap 40 defekte
dørstationer. Det betyder også, at store dele af Farum Midtpunkts indre
gangstrøg står ulåste. Beboerne er
generet af uvedkommende i gangstrøgene, der ryger og sælger hash. Dette
skaber utryghed for mange.
Udskiftning/reparation af én enkelt
adgangskontrol med dørtelefoni kan
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beløbe sig til omkring 15.000 kr., og
erfaringen viser, at der umiddelbart
efter reetablering af disse bliver øvet
hærværk mod dem igen. Derfor er
løsningen ikke blot at udskifte disse,
da det ikke har den ønskede effekt,
samtidig med at det er en økonomisk
tung post, som skal finansieres af beboerne i Farum Midtpunkt.
Blokrådets holdning
På Blokrådsmøde 507 og 508 blev det
debatteret, hvilke fremtidige tiltag
BR-FU skulle arbejde videre med i
blokrådssagen (jf. referater i MP508
og MP509). I tidligere debatoplæg tog
man udgangspunkt i en løsning, der
er lavet i Blok 34, og som har vist sig
at være effektiv. Blokrådet besluttede
under begge debatter, at BR-FU skulle arbejde videre med følgende tiltag:
 Adgangskontrol i blokkene
 Adgangskontrol med vandalsikring
 Videoovervågning
 Forebyggende arbejde
Indholdet i denne blokrådssag vedrører de tre første punkter, da forebyggende arbejde dels skal ske i de drøftede tryghedsgrupper dels i det fortløbende arbejde i Strategiforum.
Fire løsningsforslag og huslejekonsekvenser
På baggrund af Blokrådets tilkendegivelser præsenteres 4 løsningsforslag
nedenfor. De fire forskellige løsningsforslag er afstemt med forebyggelseskonsulent og drift, og der er ydet vejledning fra leverandør.
I anlægssummen er medregnet uforudsete udgifter og honorar til KAB.
Udgifter til allerede udførte forsøg i
blokkene lyder på 209.000 kr. er fi-
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nansieret af driftsmidler fra sidste års
samt indeværende budget.
Nedenfor finder du en forklaring af de
enkelte begreber anvendt i tilbuddene.
Adgangskontrol
I denne post er der ikke medregnet
dels indkøb af dørstationer med dørtelefoni, da man på nuværende tidspunkt har nok intakte af disse til, at
der kan blive monteret 2 i hver blok,
dels udskiftning af eventuelt beskadigede kabler.
Udover selve etableringen af adgangskontrol (dvs. 2 dørtelefoner i
hver blok og briklæsere ved alle indgangsdøre), kodes alle døre, så de låser, hvis dørtelefonen eller briklæseren bliver ødelagt (det er altid muligt
at komme ud indefra).
Mekanisk sikring
Den mekaniske sikring af indgangspartierne mindsker risikoen for at døre kan sparkes ind eller låsen brydes
op. Sikringen i gavldørene er forskellig fra sikringen i dørene ved spindeltrappen, da dørene er henholdsvis
indadgående og udadgående.
I gavldøre består den mekaniske
sikring af et langskilt i rustfrit stål, et
massivt greb og rosetter, der blænder
låsen af (jf. billede i tilbud).
I døre ved spindeltrapper består
den mekaniske sikring af langskilte
med T-jern i rustfrit stål, massivt
greb og rosetter, der blænder låsen af.
(Bemærk:
De næste 7 sider er beskrivelser og
økonomi for de fire løsningsforslag.
Teksten fortsætter på side 27)
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LØSNING 1
AFLÅSNING
Dørtelefoner
(2 stk. i hver blok)

Briklæsere
(ved alle indgangsdøre)

20

Mekanisk sikring
(ved alle indgangsdøre)
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VIDEO
Ved alle døre

På gavle

Økonomi, løsning 1
Anlægssum (pr. år i 5 år)

2.517.318 kr.

Adgangskontrol (ADK)
Mekanisk sikring
Video

1.284.277 kr.
122.484 kr.
691.004 kr.

Driftsomkostning (pr. år i de første 3 år)
Driftsomkostning (pr. år efter de første 3 år)

564.480 kr.
282.240 kr.

Huslejekonsekvenser
Anlægssum (2.517.318 kr. over 5 år)
Driftsomkostning (564.480 kr./år i 3 år)
Driftsomkostning (282.240 kr./år efter 3 år)*
Nuværende driftsomkostninger (140.000 kr./år)
Driftsomkostning ÷ nuværende driftsomkostning
(kr. pr. md. i første 3 år/ kr.pr. md. efter 3 år)

Stor lejlighed

Lille lejlighed

30,59 kr./md.
34,34 kr./md.
18,12 kr./md.
8,51 kr./md.
25,79kr. pr. md./
8,64 kr. pr. md.

16,94 kr./md.
19,00 kr./md.
9,50 kr./md.
4,71 kr./md.
14,29 kr. pr. md./
4,79 kr. pr. md.

*der tages forbehold for almindelige prisstigninger.
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LØSNING 2
AFLÅSNING
Dørtelefoner
(2 stk. i hver blok)

Briklæsere
(ved alle indgangsdøre)
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Mekanisk sikring
(ved alle indgangsdøre)
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VIDEO
Ved alle døre

Økonomi, løsning 2
Anlægssum (pr. år i 5 år)

2.144.936 kr.

Adgangskontrol (ADK)
Mekanisk sikring
Video

1.284.277 kr.
122.484 kr.
380.686 kr.

Driftsomkostning (pr. år i de første 3 år)
Driftsomkostning (pr. år efter de første 3 år)

328.320 kr.
164.160 kr.

Huslejekonsekvenser
Anlægssum (2.144.936 kr. over 5 år)
Driftsomkostning (328.320 kr./år i 3 år)
Driftsomkostning (164.160 kr./år efter 3 år)*
Nuværende driftsomkostninger (140.000 kr./år)
Driftsomkostning ÷ nuværende driftsomkostning
(kr. pr. md. i første 3 år/ kr.pr. md. efter 3 år)

Stor lejlighed

Lille lejlighed

26,07 kr./md.
19,95 kr./md.
9,07 kr./md.
8,51 kr./md.
11,44 kr. pr. md./
1,47 kr. pr. md.

14,44 kr./md.
11,05 kr./md.
5,53 kr./md.
4,71 kr./md.
6,34 kr. pr. md./
0,81 kr. pr. md.

*der tages forbehold for almindelige prisstigninger.
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LØSNING 3
AFLÅSNING
Dørtelefoner
(2 stk. i hver blok)

Briklæsere
(ved alle indgangsdøre)
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Mekanisk sikring
(ved alle indgangsdøre)
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VIDEO
Ved dørtelefoner

Økonomi, løsning 3
Anlægssum (pr. år i 5 år)

1.814.776 kr.

Adgangskontrol (ADK)
Mekanisk sikring
Video

1.284.277 kr.
122.484 kr.
105.552 kr.

Driftsomkostning (pr. år i de første 3 år)
Driftsomkostning (pr. år efter de første 3 år)

138.240 kr.
69.120 kr.

Huslejekonsekvenser
Anlægssum (1.814.776 kr. over 5 år)
Driftsomkostning (138.240 kr./år i 3 år)
Driftsomkostning (69.120 kr./år efter 3 år)*
Nuværende driftsomkostninger (140.000 kr./år)
Driftsomkostning ÷ nuværende driftsomkostning
(kr. pr. md. i første 3 år / kr.pr. md. efter 3 år)

Stor lejlighed

Lille lejlighed

22,05 kr./md.
8,40 kr./md.
4,20 kr./md.
8,51 kr./md.
- 0,11 kr. pr. md./
- 4,31 kr. pr. md.

12,22 kr./md.
4,65 kr./md.
2,33 kr./md.
4,71 kr./md.
- 0,06 kr. pr. md./
- 2,39 kr. pr. md.

*der tages forbehold for almindelige prisstigninger.
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LØSNING 4
AFLÅSNING
Briklæsere
(ved alle indgangsdøre)

Mekanisk sikring
(ved alle indgangsdøre)

Økonomi, løsning 4
Anlægssum (pr. år i 5 år)

1.688.113 kr.

Adgangskontrol (ADK)
Mekanisk sikring

Huslejekonsekvenser
Anlægssum (1.688.113 kr. over 5 år)
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1.284.277 kr.
122.484 kr.

Stor lejlighed

Lille lejlighed

20,51 kr./md.

11,36 kr./md.
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Videoovervågning
Prisen inkluderer kameraer, opsætning, licens og udvidelse af server,
hvilket er nødvendigt, hvis der skal
kobles et stort antal ekstra kameraer
på. Opsætning af video opfylder gældende lovgivning samt retningsliner
på området. Etableringen sker i samråd med forebyggelseskonsulent, drift
og leverandør.
Driftsomkostninger
Driftsomkostningerne er årlige, og
udgiften til disse er fortløbende. De
årlige driftsomkostninger består i en
serviceaftale, som indeholder vedligehold af kameraer og dertilhørende
udstyr. Ved udøvelse af hærværk mod
kameraer, skal Farum Midtpunkt
kun dække udgiften til kameraerne
og dermed ikke eventuel kabelføring
og fejlsøgning på server.
Serviceaftale er bindende i de første
3 år, og udgiften er her beregnet ud
fra en enhedspris på 240 kr./kamera.
I den efterfølgende periode er udgiften
beregnet efter en enhedspris på 120
kr./kamera – dog tages der her forbehold for almindelige prisstigninger.
Driftsomkostninger på nuværende
løsning lyder på 140.000 kr./pr. år.
For at illustrere den reelle stigning er
denne udgift fratrukket i beregningerne.
Om afstemningen
Afstemningstemaerne er sat op, så de
tages fra det dyreste til det billigste.
Hvis afstemningstema 1 vedtages,
bortfalder afstemningstema 2, 3 og 4.
Hvis afstemningstema 1 forkastes,
stemmer Blokrådet om afstemningstema 2 … og så fremdeles. Det betyder altså, at når et afstemningstema
vedtages, så bortfalder de efterfølgende afstemningstemaer.
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Afstemningstema 1:
Blokrådet vedtager løsning 1
(se s. 20)
Afstemningstema 2:
Blokrådet vedtager løsning 2
(se s. 22)
Afstemningstema 3:
Blokrådet vedtager løsning 3
(se s. 24)
Afstemningstema 4:
Blokrådet vedtager løsning 4
(se s. 26)

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. okt. 2017
Døgnforbruget for hele Farum Midtpunkt de
seneste 3 måneder:
August:
September:
Oktober:

436 m3/døgn
447 m3/døgn
444 m3/døgn

Forbruget ligger fortsat i et stabilt leje (den
opmærksomme læser vil se, at forbruget i
sep. er justeret i forhold til sidste vandstatus
– det skyldes, at der havde indsneget sig en
fejl i vores regneark).
Udviklingen i vandforbrug for Midtpunktet
under ét ser således ud.
Oktober 2017 i forhold til
okt. 2016 – besparelse:

ca. 8 %

Regnskabsåret 2017/18
i forhold til regnskabsåret
2016/17– besparelse:

ca. 4 %

Regnskabsåret 2017/18
i forhold til referenceåret
2006/07– besparelse:

ca. 25 %

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 509 2. NOVEMBER 2017

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra oktober 2017
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Nyt fra Ejendomskontoret
c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg
d. Nyt fra andre udvalg
e. Debat: Renovering af indre gangstrøg
f. Debat: Knallertbure
5. Blokrådssager:
a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse

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

(afstemning:)
(Erik: 19/1/6,
Henrik: 25/1/0)

6. Eventuelt
STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Martha
Mehmet
Nikolaj
11
Kirsten
Steffen
12
Morten
og 13
14
Hanni
Ingvar
15
Anne
16
Erik
21
Niels
22
Lonnie
Agnete

Adresse
205B
204B
215D
34F
31C
38 2.S
55E
55E
75D
80F
112E
114F
116A

Blok Navn
24
Thomas
Flemming
26
Bente
Jakob
31
Anne-Charlotte
33
Anita
41
Jette
Palle
42
Jørgen
Randi
43
Henrik
44
Mogens
Tove

Adresse
143F
136A
168D
161B
239A
257B
409D
409D
410F
410F
428D
437A
431D

Gæster: Bente Heltberg og Mathilde S. Nielsen, KAB, Peter Jerichau, Domus
A/S, Henrik T. Nielsen, Dominia A/S
Uden stemmeret: Bettina Jarlslund, KAB

1. Godkendelse af dirigent
Hanni/BR-FU byder velkommen. Det
er hendes sidste BR-møde i FU-regi,
så hun takker Forretningsudvalget og
driften for et interessant og godt
samarbejde. Henrik/BR-FU godkendes som dirigent.
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Henrik/dirigent præsenterer BR-FUpanelet og byder velkommen til de
fremmødte gæster, som vil blive præsenteret af projektleder Bente/KAB,
inden de går på.
Henrik siger, at han under sidste
punkt under ”Nyt fra Blokrådets For-

retningsudvalg” samt under behandling af BR-sag 509.a lader Berit overtage dirigentrollen for at undgå eventuelle spørgsmål om inhabilitet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes med
mærkninger:

be-

Henrik/BR-FU forklarer, at der er
rykket lidt rundt på rækkefølgen i
dagsordenen sammenlignet med den
officielt udmeldte dagsorden i Midtpunktet. Punkt 4.e. ”Renovering af
indre gangstrøg” er rykket til punkt
4.a.
3. Godkendelse af
referat fra oktober 2017
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Debat: Renovering af indre gangstrøg. (se debatoplæg i MP509 s.
13 – rykket fra punkt 4.e)
Gæster: Bente Heltberg og Mathilde
S. Nielsen (KAB), Peter Jerichau (Domus A/S) og Henrik T. Nielsen (Dominia A/S).
Bente/KAB præsenterer sig selv og
Mathilde som projektledere og de to
tekniske rådgivere Peter og Henrik,
som har bistået følgegruppen i arbejdet.
Bente forklarer, at de på vegne af
følgegruppen vil fremlægge forslaget
om renovering af indre gangstrøg. Intentionen er, at sagen bliver rejst på
kommende BR-møde.
I præsentationen af sagen vil de fire
gæster supplere hinanden. Bente
lægger op til, at spørgsmål, der ikke
er relateret til forståelsen, tages efter
oplægget.
I fremlæggelsen vil de komme ind
på følgende punkter:

 Baggrund og introduktion
(v/ Bente)
 Projektet – hvad (v/Peter)
 Logistik – hvordan
(v/Henrik og Bente)
 Fællesrum – hvem (v/Bente)
 Tidsplan – hvornår (v/Bente)
 Økonomi – hvor meget (v/Bente)
Baggrund
Bente/KAB fortæller om udfordringerne ved de eksisterende gangstrøg.
De nuværende fliser er medtaget og
svære at rengøre. Derudover er der
udfordringer ved spindeltrapperne, da
der drypper salt ned fra træbeklædningen, når den bliver våd. Belysningen fremstår dunkel. Disse forskellige
parametre er baggrunden for at
Blokrådet i sin tid besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen besøgte forskellige leverandører og så på forskellige gulvbelægninger. Efterfølgende blev der nedsat
en egentlig følgegruppe. Det er følgegruppen, projektledere og rådgivere,
der dels har etableret prøvefeltet i
Blok 24, dels har arbejdet videre med
projektet i forhold til, hvordan renoveringen logistisk kan foregå samt om
økonomien i projektet.
Projektet
Peter/Domus Arkitekter fortæller, at
de foreslog at få lavet et prøvefelt i sin
tid, som kunne bruges som reference
til den endelige udskiftning af godt 5
km. indre gangstrøg i Farum Midtpunkt. De har lært meget af prøvefeltet både med hensyn til overflader og
belysning.
I prøvefeltet er der lagt ny belægning
– dels er fortovsfliserne udskiftet til
en slidstærk keramisk flise (farven
bliver evt. lidt mørkere) dels er konstruktionsopbygningen ændret, så
den nu er lukket med fuger, hvilket
gør den tæt (også lydmæssigt). Den
eksisterende gulvopbygning består af
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et grusunderlag med en fortovsflise
på, hvorfor den ikke er tæt – hverken
lydmæssigt eller for væsker. Den nye
konstruktion består af isolering, fiberdug, betonlag, fliser og fugning og
er bedre både i forhold til trinstøj, slitage, drift og vedligeholdelse. Tyngden
af den nye konstruktion er blevet beregnet til at være lettere end den nuværende.
I lofterne er der blevet hængt flådelofter i træbeton op, hvilket har forbedret akustikken. I loftskonstruktionen er der indbygget belysning (200
lux, jf. Bygningsreglement 2015).
Væggene er blevet malet i en lys
farve – der er fire farver, som blokkene kan vælge imellem.
Berit/38 2.S forklarer yderligere, at
det er husmødet i den enkelte blok,
der bestemmer farven på væggene.
Faktisk kan de vælge en hvilken som
helst farve, ud over de fire standardfarver – det er der dog ikke mange,
der benytter sig af.
Peter/Domus fortsætter med at forklare, at i trapperummene ved spindeltrapperne bliver den eksisterende
træbeklædning udskiftet med træbeton (robust og akustikregulerende) og
cortenprofiler til lysarmaturerne.
I fællesrummene (de rum, hvor
gulvbelægningen er identisk med den
i gangstrøget) føres den nye gulvbelægning også ind – dette kan kræve,
at der skal opføres nye vægge.
Logistik
Henrik/Dominia fortæller, at der ligger en stor udfordring i at arbejdsprocesserne forhindrer færdsel, hvorfor logistikken er en stor del af projektet, og mange forskellige løsningsmodeller er overvejet.
Blokkene deles i sektioner omkring
spindeltrapperne, og sektionerne opdeles i 4 moduler.
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I nogle perioder vil spindeltrappen
været spærret for færdsel, da her skal
transporteres materiale op og ned, og
da vægge og loft skal renoveres.
Henrik eksemplificerer dette med
udgangspunkt i en grafisk oversigt (se
s. 31). I den grafiske oversigt illustrerer de røde felter, de dage hvor beboerne, der bor i modulet, ikke kan
komme til og fra deres bolig i tidsrummet kl. 8 -16. Aflukningen sker i
forbindelse med, at eksisterende belægning skal fjernes, og ny belægning
skal støbes. De gule felter illustrerer,
når en spindeltrappe i det enkelte
modul er lukket for passage i tidsrummet kl. 8 -16, hvilket sker i forbindelse med borttransportering af
fliser mv. De grønne felter indikerer
fuld adgang til både gangstrøg og
spindeltrappe. Under arbejdet vil det
altid være muligt at benytte en af de
andre spindeltrapper. Antallet af ”røde dage” er begrænset til 7dage pr.
modul. Arbejdet i den enkelte blok
tager cirka et halvt år, og der arbejdes i tre blokke ad gangen.
Bente/KAB supplerer Henrik ved at
sige, at lukkedage selvfølgelig bliver
varslet, ligesom de blev, da prøvefeltet
blev lavet.
Når der er spærret, kan det skabe
udfordringer i forbindelse med hjemmehjælp,
sygepleje,
madlevering,
natarbejde børnepasning, hundeluftning mv. Mulige løsninger på dette vil
blive undersøgt nærmere, før arbejdet
starter. Der findes mulighed for lån af
arbejdsplads i Servicecentralen, beboerhotel samt lokale til legestue.
Inden arbejdet opstartes vil der blive afholdt informationsmøder om
praktiske forhold som adgangsveje,
cykelparkering og fællesrum. Desuden vil der blive gennemgået tidsplaner for de enkelte blokke. Hvordan
informationsmøderne bliver afviklet
er endnu ikke fastlagt.

Fællesrum
Bente/KAB oplyser, at fællesrummene (flisebelagt) er en del af projektet,
fordi nuværende fliser også er lagt i
disse. Fællesrum varierer i indretning
– nogle har bure, andre har vægge.
Anvendelsen af fællesrummene vil
være uændret, hvilket betyder, at
rummene stadig ikke vil være beregnet til længerevarende ophold. Hvad
der skal etableres efterfølgende af
vægge eller trådbure, er op til
husmødet i de enkelte blokke at beslutte. Genbrug af vægge og trådbure
er ikke en garanteret mulighed, og
derfor vil blokkene i nogle tilfælde
skulle bekoste nye vægge. Det bliver
også en opgave for blokkene selv at få
ryddet ovennævnte fællesrum, inden
arbejdet opstartes. Det kan evt. være
en mulighed, at cykler og lign. fra
fællesrummene flyttes på terrassen
eller i blokkenes selskabslokaler (læs:
det I kalder fællesrum) – en endelig
løsning ligger endnu ikke fast. Det er
altså ikke en del af projektet at rydde
fællesrummene.
Tidsplan
Bente/KAB orienterer om tidsplanen
for projektet.
 Blokrådssagen bliver rejst i december, så der her bliver truffet en
beslutning.
 Projektering sker fra december
2017 til februar 2018.
 Udbud og licitation foregår fra
marts 2018 – juni 2018.
 Kontrakt og forberedelse fra juli
2018 til august 2018.
 Byggestart i september 2018.
Sideløbende med ovenstående skal
kommunen godkende projektet –
herunder optagelse af lån.
Økonomi
Bente/KAB kommenterer på følgende
tal:
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BUDGET
 Håndværkere 129 mio. kr.
 Administration 15,2 mio. kr.
 Gebyrer 1,6 mio. kr.
 I alt 145,8 mio. kr.
Rådgiver har anslået udgifterne til
håndværkere på baggrund af prøvefeltet (der er taget højde for prisforskel på et lille prøvefelt og alle indre
gangstrøg).
FINANSIERING
 30 årigt lån 142,9 mio. kr.
 Henlæggelser 2,9 mio. kr.
(er brugt på prøvefeltet)
 I alt 145,8 mio. kr.
LEJEKONSEKVENSER
Ved optagelse af lån på 145,8 mio. kr.
er de årlige lejekonsekvenser:
 Låneydelse 7,9 mio. kr.
 El-besparelse 0,5 mio. kr.
 Reduktion af henlæggelser 5,0
mio. kr.
 Årlig ydelse i alt 2,4 mio. kr.
El-besparelsen er beregnet ud fra et
skift til LED-belysning (erfaringstal
fra Birkhøjterrasserne). Reduktion af
henlæggelser skal ses i forhold til, at
der allerede på nuværende tidspunkt
er afsat 2,4 mio. kr. på langtidsbudgettet til gangstrøgene, og renovering
af gangstrøgene vil medføre nogle besparelser i budgettet – herunder maling mv.
LEJESTIGNING 1,6 %
Projektet vil på baggrund af ovenstående tal medføre følgende månedlige
huslejekonsekvenser:
 54 m2 = 66 kr.
 75 m2 = 89 kr.
 130 m2 = 154 kr.
Projektet vil medføre en stigning i
driftsudgifter til rengøring. Der ligger
endnu ikke et tilbud på dette, men
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det skal lægges ind i afdelingens samlede udgifter til rengøring.
Bettina/KAB supplerer Bente med at
sige, at udgiften til rengøring af Birkhøjterrasserne ligger på 600.000 kr.
årligt. På baggrund af nuværende aftale er et overslag på en samlet pris 2
mio. kr. årligt. Bettina har regnet på,
hvad det vil have af konsekvenser for
udgiften, hvis rengøringen udføres
internt fremfor eksternt, som det er
nu. Det vil medføre ansættelse af cirka 1,5 mand og vil bringe udgifterne
ned til et niveau identisk med nuværende. Et andet alternativ kan være,
at man vælger ikke at få vasket gulvene.
Peter/Domus mener, at den nye flisebelægning vil kræve mindre hyppig
rengøring end belægningen i Birkhøj.
Spørgsmål til projektet
Anne/75D spørger til afrensning af
graffiti på træbetonen. Har man overvejet at bruge et produkt som Steni
Protego?
Peter/Domus svarer, at træbeton med
sin strukturerede overflade er sværere at rengøre end en Steniplade. En
Steniplade har dog til sammenligning
ingen akustisk funktion.
Anne/75D spørger, om man har overvejet et produkt som Termocell, som
er et hurtigttørrende letvægtsprodukt,
der har indbygget lydisolerende funktioner, og som prismæssigt er konkurrencedygtigt i forhold til almindeligt betondække.
Peter/Domus svarer, at han ikke kender Termocell, men mange af de hurtigtørrende produkter kan kun lægges
i et tyndt lag – og det er måske tilfældet? Anne svarer, men bliver afbrudt
af ordstyreren, som henviser til, at
det må være en intern snak mellem
Anne og følgegruppen.

Henrik/Dominia supplerer, at han
heller ikke kender til produktet, men
oplyser at tørretiden på det beton, der
er projekteret med, er 2-3 timer.
Peter/Domus siger, at de vil undersøge produktet Termocell, men efter et
kort tjek på nettet, ser det umiddelbart ud til, at det er et nyere uprøvet
produkt, og som rådgiver må man
ikke bruge uprøvede produkter. Peter
oplyser desuden, at indkøb af produkter grundet størrelsen af entreprisesummen skal i udbud. Ifølge konkurrencestyrelsen må der i udbudsmaterialet ikke fremgå navne på specifikke produkter, men de skal blot
beskrives. Derfor kan man som almen bygherre ikke blot vælge produkter frit.
Anne/75D nævner, at der bør tages
højde for kommunikation til ikkedansktalende beboere.
Jakob/161B siger, at belægningens
vægt tidligere har været debatteret,
men det er der tilsyneladende taget
højde for. Han håber også, at man
har tænkt på en effektiv ikkeabsorberende isolering på væggene
ved spindeltrapperne. Hertil svarer
Peter, at der bliver isoleret i den konstruktion, der opbygges bag trappetårnet.
Berit/38 2.S formoder, at MgO-plader
er bandlyst i projektet – og det er de
selvfølgelig.
Anne-Charlotte/239A refererer til, at
der er blevet talt om, at der skal laves
sten/fliser til belægningen. Hun håber, man vil bruge et produkt, der
eksisterer i forvejen, så det ikke skal
specialfremstilles.
Peter/Domus svarer, at det er et
standardprodukt.
Erik/80F/Følgegruppen
for
indre
gangstrøg (FGIG) tilføjer, at man i for-

bindelse med valg af fliser undersøgte, hvor de allerede lå. De ligger både
ude og inde mange forskellige steder i
DK – herunder i lufthavne, hospitaler
og indkøbscentre.
Anne-Charlotte/239A spørger, hvad
der skal ske med de gamle skaktrør
ved spindeltrapperne, hvortil Bente/KAB svarer, at de ikke er en del af
projektet.
Henrik/Blok 43 s spørger, hvor lang
en levetid belægningen har?
Peter/Domus svarer, at den forventede levetid for keramiske fliser er 50 70 år.
Bente/KAB supplerer, at fugerne dog
godt kan skulle efterses inden da.
Henrik/Blok 43 anmoder om, at de
afledte driftsomkostninger også bliver
indarbejdet i den endelige blokrådssag (anslået, men med de månedlige
huslejekonsekvenser).
Nikolaj/Blok A spørger, hvad man har
tænkt sig at gøre ved spindeltrapperne, så de ikke er våde og klamme.
Peter/Domus svarer, at selve trappen
ikke er en del af projektet.
Bente/KAB supplerer, at væggene ind
mod boligerne og lofterne er med i
projektet.
Nikolaj/Blok A undrer sig over, at
spindeltrapperne ikke er en del af
projektet.
Peter/Domus svarer, at de ikke var en
del af det kommissorium, som de fik
stillet, og derfor er de ikke en del af
projektet og økonomien.
Berit/38 2.S opfordrer Nikolaj til at
rette henvendelse til Teknik/Miljøudvalget om problemet med spindeltrapperne i Vestblokken.
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Thomas/143F/FGIG siger, at man
uagtet projektet tidligere har talt om
at hjemtage rengøringen – særligt i
forbindelse med udfordringerne i
Birkhøjterrasserne. Thomas mener,
at man bør perspektivere brugen af
henlæggelser til, hvad FM plejer at
henlægge til. Den netop nævnte problematik med spindeltrapperne i
Vestblokken mener han bør diskuteres på næste møde i FGIG.
Agnete/Blok 22 spørger, hvornår der
ligger en tidsplan klar for blokkene?
Bente/KAB svarer, at dette først ligger i processen, efter at entreprenøren har lavet en arbejdsplan. Selvom
der i udbuddet er en plan for, hvordan rådgiver siger, det kan lade sig
gøre, så har entreprenøren også noget
spillerum. Og derfor vides det endnu
ikke. Det ligger højst sandsynligt 2 år
ude i fremtiden.
Anne-Charlotte/239A spørger, hvad
man gør omkring ind- og udflytninger, hvortil Bente/KAB svarer, at man
koordinerer det med driften.
Thomas/143F/FGIG oplyser, at skulle
der opstå behov for flugtveje under
arbejdet, så er det bare via byggepladsen. Han oplyser i forbindelse
med udbud, at erfaringen (jf. plantekasser) viser, at man skal være forsigtig med at være for specifik i sit udbudsmateriale.
Hanni/55E spørger om man virkelig
ikke har søgt kommunen om tilladelse til projektet endnu (jf. tidligere udtalelser)?
Bente/KAB svarer, at proceduren er
sådan – man kan ikke gøre det før.
Dette vedrører økonomien i projektet.
Peter/Domus supplerer, at der har
været en forhåndsdialog med kommunen, så de er orienteret om den
tekniske del af projektet.
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Henrik/Blok 43 er positiv overfor, at
der er åbenhed om de udfordringer,
der er i projektet.
Ingvar/55E henviser til, at han på
sidste
blokrådsmøde
rejste
et
spørgsmål vedrørende de igangværende retssager og FMs regnskaber,
der ikke er godkendt af kommunen.
Han bad om, at det blev forklaret for
beboerne i FM, hvad der ligger af muligheder i de to uafgjorte retssager,
som kan komme til at medføre huslejestigninger. Ingvar fortæller, at kommunalbestyrelsen er bekymret over
den måde, der er aflagt regnskaber
på. Oveni dette ønsker man nu kommunens godkendelse af yderligere et
lån på 145 mio. kr. Ingvar har talt
med 6 politikere fra kommunalbestyrelsen, og disse vil alle stemme nej til
yderligere belåning i Farum Midtpunkt grundet ovenstående.
Henrik/dirigent mener, at sagen blev
forklaret af Thomas/FURBO ved sidste BR-møde, og af hans forklaring og
aviserne ser man ikke den problemstilling, som Ingvar refererer til (jf.
Midtpunktet 509 s. 27). Det er ikke
muligt at forhåndskonkludere, om
kommunen vil støtte eller ej.
Jørgen/410F siger, at han er for projektet. Det er dog første gang, han ser
tal på det, og han efterspørger, at de
forskellige udgiftsposter bliver udspecificeret, så det bliver mere tydeligt,
hvad det er der koster. Jørgen erindrer, at der tidligere er blevet meldt et
beløb ud i størrelsesordenen af 80
mio. kr.
Bente/KAB svarer, at der tidligere er
lavet beregninger på baggrund af
Birkhøjterrasserne, men Birkhøj havde nogle andre forudsætninger, så
derfor var det svært at anslå et beløb.
De første overslag var dermed også
baseret på en anden løsning.

Bente/KAB afslutter og spørger, hvad
de skal gå hjem med? Skal der laves
et nyt oplæg til Midtpunktet?
Erik/FGIG oplyser, at følgegruppen
har truffet en beslutning om, at debatoplægget skulle være forløber for
den endelige blokrådssag, og den beslutning mener han bør fastholdes.
Detaljer om budgettet vil fremgå af
blokrådssagen.
Morten/38 2.S tror, at Bente efterlyser et svar på, om forsamlingen er
klar til en blokrådssag i december?
Anne/75D fortæller, at hun ikke har
været en del af sagen, men at hun
har en uddannelse indenfor byggeri
og projektering. Hun forklarer, at det
ikke er muligt at give mere detaljerede oplysninger på nuværende tidspunkt. Derfor oplever hun ikke nogen
bekymring omkring processen.
Peter/Domus supplerer Anne med at
sige, at sagen er atypisk, idet de faktisk har detailprojekteret i og med, de
har lavet prøvefeltet. Deraf har de
kendskab til priserne, og de har også
lavet et detaljeret budget.
Bente/KAB beklager, at hun fik stillet
spørgsmålet på den måde. Budget
mv. kan sagtens udfoldes i sagen på
nuværende tispunkt, men en udskydelse af beslutningen til januar, vil
ikke gøre hende klogere på projektet.
Den afgrænsede opgave, der har været indtil nu, er løst, så for at man
kan arbejde videre, kræver det, at sagen vedtages. Det er klart, at det videre arbejde vil kræve, at den økonomiske ramme holder – alternativt
skal der rejses en ny sag.
Erik/FGIG fortæller, at de i planlægningen har taget højde for, hvornår
sagen skulle på, og det var inden mødet i januar, da der her også er budgetmøde.

Henrik/dirigent takker for præsentationen, og siger at Blokrådet ser frem
til at se den endelige blokrådssag
med de præciseringer, der er blevet
debatteret på dette møde.
4.b Nyt fra Ejendomskontoret
Vejbump
Bettina/KAB fortæller, at der efter
påbuddet om at fjerne vejbump er
blevet sat nogle midlertidige godkendte bump op. Bumpene er godkendt til
40 km/t., og der er sendt en anmodning til kommunen om, at disse bliver
godkendt som permanente.
Bente/168D fortæller, at de i hendes
blok har en ekspert i vejbump, som
har fortalt, at de midlertidige opsatte
vejbump maksimalt går til 20 km/t.
Bettina/KAB svarer, at både kommune og politi har besigtigede bumpene.
Projektleder og rådgiver er også inde
over, og vejbumpene er godkendt til
40 km/t.
Bente/168D svarer, at man ikke kan
køre med hastighed på 40 km/t over
vejbumpene uden at ende i loftet af

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. okt. 2017
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

1.871.306,2.037.026,165.720,-

Med den milde oktober fik vi lagt lidt mere til side i vores aconto varmeregnskab,
så vi nu har et overskud på
ca. kr. 165.000,-.
Følger resten af året et normalår, viser
prognosen for hele året en besparelse
på ca.
kr.
330.000,-.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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bilen, hvortil Bettina/KAB svarer, at
en godkendelse på 40km/t. ikke er
ensbetydende med, at man skal passere dem med den hastighed.

Rengøring af spindeltrapper
Bettina/KAB oplyser, at spindeltrapperne bliver spulet, og at arbejdet forventes at være udført i uge 46.

Ny digital platform
Bettina/KAB orienterer ligesom ved
sidste møde om, at Ejendomskontoret
skifter digital platform. Det betyder,
at administrationspersonalet ikke har
adgang til systemerne fra d. 23. – 27.
november. Beboere med ikke-akutte
problemer opfordres derfor til at henvende sig inden den 23. november, da
det vil lette arbejdsgangene. Mailsystem og telefon burde virke i perioden. Ejendomskontoret har normale
åbningstider i de pågældende dage.

Bente/168D spørger, hvor ofte spindeltrapperne bliver spulet?

Belysning på stier
Bettina/KAB oplyser, at alle lyskilder
i brystværnslamper er skiftet.
Rottespærrer
Bettina/KAB fortæller, at der er modtaget påbud fra kommunen om, at
opsætte trådnet omkring faldstammer. Dette er blevet udført.
Vaskeri
Bettina/KAB oplyser, at vaskemaskinerne på vaskeriet skal udskiftes, og
at Miele er blevet valgt som leverandør. Arbejdet opstartes i uge 46 og
fortsætter i uge 48 samt halvdelen af
uge 49. Nuværende vaskekort skal
også udskiftes ved henvendelse på
Ejendomskontoret, hvorfor bemandingen er øget i forbindelse med dette. Udover udskiftningen af maskiner
vil loft, lys og vægge også blive
istandsat (se mere info på opslagstavlerne i blokkene).
Tørretumblere udskiftes i næste
budgetår.
Hærværk/utryghed
Punktet føres ikke til referat.
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Bettina/KAB svarer, at hun mener,
det er en gang om året, medmindre
de er ekstra trængende.
Malerarbejde i
P-areal under Blok 46
Bettina/KAB fortæller, at afrensningen af maling i P-areal under Blok 46
er meldt færdigt.
Spørgsmål til driften
Niels/Blok 21 undrer sig over, at aflåsningen i deres blok ikke er blevet
reetableret, eftersom de har anmodet
om det flere gange. Han spørger om
det ikke er muligt bare at få briklæsere op?
Bettina/KAB svarer, at der bliver rejst
en blokrådssag snarest, der bl.a. omhandler fremtidig aflåsning. Der er en
hel del økonomi forbundet med dette,
hvorfor det er op til Blokrådet at beslutte, hvad der fremadrettet skal foretages. Ødelagte dørstationer er ikke
blevet reetableret, da erfaringen viste,
at der blev udøvet hærværk på dem,
så snart de var reetableret. Der er
blevet lavet forsøg i forskellige blokke,
og i blokrådssagen bruger man erfaringerne herfra.
Henrik/BR-FU supplerer Bettina ved
at sige, at der på de sidste to blokrådsmøder har været debatteret tryghedsfremmende foranstaltninger i Farum Midtpunkt. Debatoplæggene kan
man finde i de seneste to numre af
»Midtpunktet«.

4.c Nyt fra Blokrådets
Forretningsudvalg
Åben Dør d. 26. oktober
Torsdag d. 26. oktober blev tredje
Åben Dør afholdt. Der var fremmødt
ca. 7 beboere. Arrangementet evalueres i Strategiforum ved førstkommende møde. Næste og sidste Åben Dør i
år afholdes torsdag d. 30. november
kl. 17 – 19.
Vælgermøde d. 23. oktober
I forbindelse med kommende kommunalvalg havde BR-FU inviteret til
vælgermøde i Farum Midtpunkt d.
23. oktober. Med et fremmøde på
omkring 65 og en god debat i salen
var aftenen en succes.
Budgetmøde 2018 og budgetønsker
Den 11. januar 2018, kl. 19 afholdes
der møde om Farum Midtpunkts
driftsbudget 2018 – 2019. Budgetønsker fra udvalg skal være Blokrådssekretariatet i hænde senest d. 1. december.
Alle beboere er velkomne til mødet.
Nye medlemmer til BR-FU
Hanni (Blok 14) udtræder af BR-FU
med udgangen af november. BR-FU
takker hende for indsatsen og det gode samarbejde. Helgi (Blok 23) udtræder af FU før tid, hvorfor der er to
pladser, der skal besættes. Blok 42 er
varslet og Blok 23 er blevet spurgt,
om de kan stille med et nyt medlem i
den resterende periode.
Plakater på opslagstavler
I nogle blokke forsvinder plakaterne
fra opslagstavlerne næsten lige så
hurtigt, som de bliver sat op. Plakaterne fungerer som en informationskanal til beboere i Farum Midtpunkt,
og det er derfor vigtigt, at de ikke bliver fjernet. Gårdmændene sørger for
at sætte dem op samt tage dem ned,
når de ikke længere er aktuelle.

Skabelon til kommissorier
Ved forrige blokrådsmøde blev det
klart, at tidligere udarbejdede kommissorier for udvalgene enten er gået
tabt eller er så gamle, at de trænger
til en opdatering. Blokrådet tilsluttede sig, at alle udvalg skal udarbejde
nye kommissorier eller gennemse deres eventuelt eksisterende kommissorium, så de alle bliver opdaterede og
tidssvarende. Kommissorierne skal
efterfølgende forelægges Blokrådet til
godkendelse. På denne baggrund har
BR-FU udarbejdet en kommissoriumskabelon, som udvalgene bedes følge.
Skabelonen er sendt til udvalgene.
Status på kommende BR-sag
om tryghedsfremmende
foranstaltninger
BR-FU arbejder på at få den endelige
blokrådssag om tryghedsfremmende
foranstaltninger i Farum Midtpunkt
færdig. De formodentlig sidste input
til sagen er netop indhentet – sagen
vil blive rejst hurtigst muligt.
Indsigelse i forbindelse med
valg til Organisationsbestyrelsen
BR-FU har modtaget en indsigelse
om, at det ikke bør være muligt at
indgå i Organisationsbestyrelsen,
hvis man også er valgt til byrådet.
Med henvisning til vedtægterne for
Furesø Boligselskab § 11, stk. 3, afviser BR-FU indsigelsen. Af § 11, stk. 3
fremgår følgende:
”Medlem af bestyrelsen kan ikke være:
1) Borgmester i den tilsynsførende
kommune.
2) Formanden for det udvalg, hvortil
tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt.
3) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.”
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I øvrigt henvises til lovgivningen om
inhabilitet.

ger det bl.a. til midlertidig opbevaring
af cykler i forbindelse med oprydning
af cykelskurene.

4.d Nyt fra andre udvalg
Kunstudvalget (KU)
Kirsten/KU fortæller, at de har næste
kunstner på bedding – mere info følger på næste BR-møde.

Jette/Blok 41 ved ikke, om de overhovedet har et knallertbur?

Berit/38 2.S takker KU for den nuværende fremragende udstilling i Servicecentralen. Hun er spændt på
fremtidige udstillinger.

Jette/Blok 41 fortæller, at der er et
fællesbur, men det er et parkeringsbur.

4.e Debat: Renovering
af indre gangstrøg
(Debatteret under punkt 4.a)

Henrik/dirigent opsummerer, at budskabet, om at knallertburene bliver
brugt, er modtaget.

4.f Debat: Knallertbure
(se debatoplæg i MP509 s. 16)
Thomas/Blok 24 fortæller, at de har
talt om det på deres husmøde, og deres knallertbur bliver faktisk brugt til
knallerter. Eftersom der ikke må være
knallerter på de indre gangstrøg, så
mener de, der er behov for at bevare
knallertburene.

Berit/BR-FU oplyser, at baggrunden
for debatten er en tidligere debat,
hvor man talte om knallertburenes
samt parkeringsburenes tilstand. Berit mener, det kunne være en idé at
ændre aflåsningen af både knallertog parkeringsbure til en lås med brik.
Det ville gøre det nemmere for driften
at holde styr på, hvem der har adgang til de forskellige rum.

Kirsten/Blok 34 mener, at mange af
burene roder og derfor kunne trænge
til en oprydning. Man kan få brug for
burene til opbevaring af cykler, hvis
projektet om indre gangstrøg bliver
vedtaget.
Bente/Blok16 fortæller, at de også
bruger deres.
Mogens/Blok 44 siger, at de bruger
buret. Det trænger til en oprydning,
så det vil de gøre i blokken.
Anita/Blok 23 siger, at de også er
enige i, at knallertburene er nødvendige.
Niels/Blok 21 nævner, at de heller
ikke kan undvære deres bur. De bru38

Berit/38 2.S fortæller, at der i nogle
blokke er etableret et stort fællesbur –
måske har de det i Blok 41?

Erik/Blok 16 siger, at de heller ikke
kan undvære deres knallertbur.

Erik/80F siger, at nøglerne allerede
fås på Ejendomskontoret, så de har
adgang.
Thomas/143F og lejer af et garagebur
ser sig gerne fritaget for et briksystem, hvor andre kan få adgang til
parkeringsburene – dette var ikke
tanken, så lad os spare de penge.
Jakob/161B kommenterer også på
den store udgift til et evt. briksystem
– det vil medføre, at der skal trækkes
kabler mv.
Henrik/dirigent opsummerer, at der
stadig er behov for knallertburene,
men kommenterer på nødvendigheden af at opretholde selvjustits, så
burene fremstår pæne.

Bente/168D foreslår, at den enkelte
lejer (lejlighedsnummer) af et garagebur fremgår på buret, så man har
mulighed for at tage kontakt til dem.
Henrik/BR-FU mener, man kan få
dette oplyst ved at henvende sig på
Ejendomskontoret.
Thomas/143F forklarer, at der pågår
en proces, hvor driften informerer de
enkelte lejere af garageburene om,
hvad de må have stående i burene.
Henrik/BR-FU afrunder med at sige,
at driften er i gang med at gennemgå
garageburene. Herefter videregiver
han dirigentrollen til Berit/BR-FU.

5. Blokrådssager
BR-sag 509.a: Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
Berit/dirigent oplyser, at de to kandidater er præsenteret i »Midtpunktet« i
alfabetisk rækkefølge. Derefter spørger hun, om der er nogen, der har
bemærkninger til sagen, men det er
der ingen, der har.
Afstemning
Erik vælges med stemmefordelingen
19 stemmer for, 1 stemme i mod og 6
blanke stemmer.
Henrik vælges med stemmefordelingen 25 stemmer for, 1 stemme i mod
og ingen blanke stemmer.
Henrik/428D takker for valget.
Anne/75D siger efter afstemningen,
at hun af personlige årsager har valgt
ikke at genopstille på nuværende
tidspunkt.
Thomas/FURBO takker Anne for den
tid, hun deltog i arbejdet og byder
velkommen til Henrik som nyt medlem (note: Erik genopstillede). Thomas orienterer om, at der er repræsentantskabsmøde i november.

Berit/dirigent videregiver dirigentrollen til Henrik/BR-FU.
6. Eventuelt
Thomas/Blok 24 fortæller, at de på
husmødet har talt om udfordringen
ved musikanlægget i deres fællesrum,
og i den forbindelse spørger han, om
der er nogle blokke, der har erfaring
med at indstille en maksimal lydstyrke på et givent tidspunkt?
Henrik/Blok 43 fortæller, at de ikke
oplever problemer – folk har skruet
ned for lydstyrken omkring midnat.
Niels/Blok 21 fortæller, at de i forbindelse med tidligere problemer fik installeret en afbryder uden for lokalet,
så man kunne slukke for strømmen –
den er dog ikke blevet brugt.
Kirsten/34F siger, at der i Blok A har
været en automatisk sænkning af
lydstyrken kl. 1.00.
Nikolaj/Blok A kan oplyse, at de ikke
har sådan et system i Blok 31 – det
var han vidne til i weekenden.
Anne-Charlotte/239A spørger, hvorfor
han ikke kontaktede politiet?
Anita/257B svarer, at politiet ikke
rykker ud, fordi der spilles høj musik.
Anne/BOU spørger om medlemmerne
af boligudvalget lige kan stikke hovederne sammen efter mødet.
Henrik/dirigent takker forsamlingen
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

I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.

”BLØD GÅRDMAND”
Anita
telefon: 2058 6048
hverdage
kl 0700 – 1500
Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig.

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
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 – 200
0
(se datoer i kalenderen s. 43)

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

0900 – 1800
1000 – 1400

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Berit
38 2.S
Agnete
116A
Anne-Charlotte 239A
Henrik
428D

Blok
12-13
22
31
43

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 11
31.05.18 – 29.11.19
Blok 21
31.08.18 – 28.02.20
Blok A
28.02.18 – 30.08.19
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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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:
Tirsdag, torsdag og fredag:
Onsdag:

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket

Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:

1230 – 1330

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
KU
Kunstudvalget
(å)
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.

INTERNET (PARKNET)
Support
telefon: 3690 6000
Telefontid:
ma - fr 900 - 1230 & 1800 - 2100
Mail:
support@parknet
Web:
www.parknet.dk
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 Michael Rasch, 225G tlf.: 2993 0449
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

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.

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

Musikanlæg kan lånes.

LÆGEHUSET
Nygårdterrasserne 204A

Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

telefon: 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

PARKERING (ULOVLIG)
Mail:
drift@universparkering.dk
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.
 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).
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Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

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

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

TANDLÆGE
Nygårdterrasserne 233A telefon: 4495 4200
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk
TELEFONI (EVERCALL)
Support
telefon: 4440 4040
Telefontid:
ma - on 0900-1100 & 1400-1600
to
0900-1100 & 1600-1800
fr
0900-1100
Mail:
service@evercall.dk
Web:
www.evercall.dk

TV
YouSee telefon: 7070 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.

KALENDER FOR DECEMBER 2017
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1.
2.
3.
4.

Tilmelding julefest 18:00 – 20:00 SC
BR-FU
19:00 – 20:00 SC

5. BR-møde

19:30

SC

Vaske demonstr.
BUU

Se side 4
19:00

Vask
SC

9.

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

Julefest – Hold 1
Julefest – Hold 2

11:00 – 13:00 SL
14:00 – 16:00 SL

10.

Julefest – Hold 1
Julefest – Hold 2

11:00 – 13:00 SL
14:00 – 16:00 SL

VEDR. »MIDTPUNKTET« 510 OG 511
MP 510 husstandsomdeles 28.11.17

12.

Frist MP 511
BU

18:00
18:30

SC
SC

16:30

SC

6.

UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING
i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
Paltholmterrasserne 11
telefon: 7268 4460

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

7.
8.

11.

13. FAU

1.700
Farum Midtpunkt

12.12.17 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 511, der udkommer 22.12.17.
Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg på
papir, usb-stick eller e-mail.
Mail: bladudvalg@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 usb-stick.
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.

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

19:00 – 20:00 SC

19.
20.
21.
22.
23.
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
27.
28. MP 511

Husstandsomdeles

29.

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

30.
31. Nytårsaften
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