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MIDTPUNKTET 533

Indhold
Ejendomskontoret har åbent om formiddagen
Juleferie, mødeindkaldelse, lukket dør, polit-app', uddannelse,
kommune-app', oversigt
Få både app' og chokolade den 13. januar
Gi' dit besyv med sidst i januar
Når juletræet drysser, når krudtet er brændt af, når vejen er glat
Vær med til at foreslå, hvad der skal bruges penge på i 2020-21
Noget til dig, som er helt elektrisk
Noget til dig, som alligevel skal rydde op
Vroouuummm og Aaahhh
Kold sommer giver mindre overskud på varmeregnskabet
Glade børn til julefest
Referat af Blokrådsmødet 3. december 2019
Indre gangstrøg koster på vandregnskabet
Praktiske oplysninger

ÅBNINGSTIDER
JUL & NYTÅR
VASKERI
24. december åbent
25. og 26. december åbent
31. december åbent til kl. 16
1. januar lukket

EJENDOMSKONTOR
23. december kl. 8 – 10
24. december lukket
25. og 26. december lukket
27. december kl. 8 – 10
30. december kl. 8 – 10
31. december lukket
1. januar lukket
2. januar kl 8 -10

BLOKRÅDSSEKRETARIAT
23. december lukket
Lukket mellem jul & nytår
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
JULEFERIE I BLOKRÅDSSEKRETARIATET
Nogle af jer kvikke beboere har sikket bemærket, at blokrådssekretærens navn
afslører en familiær tilknytning til de af julemandens hjælpere, der har særligt
travlt i den søde juletid. Derfor er Sekretariatet lukket mellem jul og nytår, så fru
Nissen kan passe sine juleforpligtelser. Se nærmere om åbningstider på side 3.

DET ÅRLIGE AFDELINGSMØDE – 2. UDKALD
Der afholdes ordinært afdelingsmøde

torsdag den 5. marts 2020 kl. 19 i Servicecentralen,
Paltholmterrasserne 15
Afdelingsmødet afholdes inden Blokrådsmødet samme dag.
Alle beboere er velkomne!

INGEN ÅBEN DØR I DECEMBER
Der afholdes ikke Åben Dør i december. Strategiforum ønsker alle en god jul.
SÅDAN ANMELDER DU TIL NORDSJÆLLANDS POLITI
De fleste er bekendt med muligheden for at anmelde til politiet telefonisk på ’114’
eller ’112’.
Hvis henvendelsen ikke er hastende, og man vil undgå evt. kø på linjen, kan
man med fordel kontakte Nordsjællands politi elektronisk på en af følgende 3
platforme:
1. Mail: skriv til NSJ@politi.dk
2. App: Tip politiet via App'en "Politi".
1. Hjemmeside: På siden www.politi.dk,
kan du også tilgå " tip politi - funktionen".

Hent app’en
Politi
i App Store
eller
GooglePlay

Telefoniske henvendelser håndteres i politiets servicecenter, og elektroniske henvendelser i Centralvisitationen.
Uanset hvilken platform, der anvendes, bliver henvendelsen registreret i politiets sagsbehandlingssystem "POLSAS".
Det er vigtigt, at ”POLSAS” viser et så realistisk billede af virkeligheden, som
muligt. Derfor opfordrer Nordsjællands Politi alle til at anmelde konstaterede
ulovligheder, mistænkelige forhold og utryghedsskabende hændelser.
Alt bliver registreret, og det samlede billede af anmeldelser i et givent område
har betydning for, i hvilken grad politiets ressourcer bliver prioriteret i det pågældende område.
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KOM PÅ KURSUS SOM BEBOERDEMOKRAT
Kurserne er tiltænkt aktive beboerdemokrater, f.eks. blokrådsrepræsentanter og
udvalgsmedlemmer. Send en mail til Uddannelsesudvalget (uddannelsesudvalg@farum-midtpunkt.dk), hvis du er interesseret i et af nedenstående kurser:
Kursus
Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar
og den almene sektors organisering
Forstå økonomien – budget og regnskab
Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar
og den almene sektors organisering
Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar
og den almene sektors organisering

Ansøg senest

Dato(er)

Tidspunkt

21.01.2020

04.02.2020

17:15 - 21:30

11.02.2020

25.02.2020 + 27.02.2020

17:15 - 21:30

21.05.2020

04.06.2020

17:15 - 21:30

20.08.2020

03.09.2020

17:15 - 21:30

Disse kurser afholdes i KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh. K.
Du kan se dem på
https://www.kab-bolig.dk/bestyrelse/kurser-og-uddannelse/tilmeld-dig-kursus.
Klik på [Tilmeld kursus] under ”Uddannelse”, som åbner en ny side med oversigt.
Bemærk! Du må ikke selv tilmelde dig et kursus.
TIP KOMMUNEN OM UTRYGGE OPLEVELSER
I app’en Furesø Borgertip kan du tippe kommunens
Hent app’en
SSP-konsulent om episoder, hvor du har følt dig uFuresø
Borgertip
tryg. Det kan for eksempel være en gruppe unge, som
i App Store
har opført sig højrøstet eller uhensigtsmæssigt. Med
eller
afsæt i dit tip kan SSP-konsulenten ta’ en snak med
GooglePlay
de unge eller fokusere på et særligt område.
KOMMISSORIUM FRA BOLIGNETUDVALGET
Bolignetudvalget har sendt deres opdaterede kommissorium til Forretningsudvalget. Kommissoriet vil blive rejst som blokrådssag snarest muligt.
FÅ OVERBLIK OVER HUSLEJEKONSEKVENSER VED BR-BESLUTNINGER
Forretningsudvalget har udarbejdet en oversigt, der skal gøre det nemmere for dig
at følge med i huslejestigninger som følge af vedtagne blokrådssager.
Oversigten er tænkt som et fast indlæg i Midtpunktet, så du til hver en tid kan
holde dig orienteret.
BR-sag
513.a

Aktivitet
Driftsbudget 2018/2019
(Herunder sag 511.a)

524.b

Driftsbudget 2019/2020

5xx

Driftsbudget 2020/2021

5xx

Driftsbudget 2021/2022
(Indtil videre sag 510.b)

% / år
kr./ m2/år.
% / år
kr./m2/år
% / år
kr./m2/år
% / år
kr./m2/år

2018/2019
1,47
12,96

2019/2020

2020/2021

2021/2022

1,49
13,34
??
??
2,0
17,50
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KONTAKT EJENDOMSKONTORET
– NÅR DET PASSER DIG
Vidste du, at du nu både kan indmelde og følge opgaver via app’en
KAB – Mig og Min bolig?

Vi hjælper dig med at komme på app’en
og klæder dig på til trygt at gøre brug af den fremover.

Mandag d. 13. januar kl. 14 – 18
sidder vi klar i Servicecentralen
til at hjælpe dig med at komme på app’en.
Medbring din telefon og dit NemId, eller det brev, du har
modtaget fra KAB med brugernavn og login.

Der er chokolade til alle, der kommer forbi
og får installeret app’en.
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ÅBEN DØR
D. 30. JANUAR
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 Enhed for unge og voksne
Blokrådet
Næste arrangement afholdes d. 27. februar
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
ÅBNINGSTIDER PÅ EJENDOSMKONTORET OVER JUL OG NYTÅR
Julen har også ramt Ejendomskontoret – se mere om åbningstider over jul og nytår på side 3.
BORTSKAFFELSE AF JULETRÆ
Når julen er ovre, og det ellers så fine juletræ har mistet de
fleste af sine nåle, så afskaf det på genbrugsstationen. Hvis du
ikke har mulighed for dette, 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.
FYRVÆRKERI
Når nytåret skydes ind, så husk at holde fyrværkeriet
væk fra fodboldbanen (kunstgræsplænen) og Aktivitetspladsen.
Nytårsaften nyder vi at se på de mange flotte raketter,
men dagen derpå er afbrændt krudt knap så pænt – så
start nytårsdag med at trække lidt frisk luft, mens du
samler dit afbrændte krudt sammen.
Og husk at affyring kun må ske
i perioden d. 27. december – 1. januar.
VASKERI LUKKET OVER NYTÅR
Vaskeriet er lukket over nytår – se eksakte tider på opslaget side 3.
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 ryddet 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. Det
betyder også, at
du skal holde dig
til de steder på
stierne og gangstrøgene, hvor der
er ryddet.
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Kom til
driftsbudgetmøde
torsdag den
9. januar 2020
klokken 1900
i Servicecentralen
Det er her, du kan komme med input til
Farum Midtpunkts driftsbudget 2020/2021.
Udvalgenes budgetønsker har været behandlet
på blokrådsmøderne i oktober og november
og vil være indarbejdet i budgettet.

Alle beboere er velkomne!
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Ny el-delebilsordning – er det noget for dig?
Af Ejendomskontoret

Er du interesseret i at være med i en el-delebilsordning?
Der har tidligere været en el-delebilsordning i Farum
Midtpunkt, men denne aftale er ophørt, da firmaet
ikke længere yder denne service.
Ejendomskontoret er derfor ved at undersøge mulighederne for, at vi igen kan få en el-delebil i Farum
Midtpunkt.
Vi har i den forbindelse været i dialog med Nordsjællands delebiler, som er en
non-profit forening.
For at gøre brug af ordningen skal man melde sig ind i foreningen. Nordsjællands
delebiler kan stille en el-delebil til rådighed i Farum Midtpunkt, hvis de får 10
nye medlemskaber blandt beboerne i Farum Midtpunkt.
Ved indmelding betales et depositum på 2.000 kr., som man får tilbage, når man
melder sig ud. Derudover betales et månedligt abonnement på 245 kr. og en pris
pr. time samt pr. kørt kilometer (se tabel nedenfor).
Ejendomskontoret ønsker at vejre stemningen for en sådan ordning, så hvis det
har din interesse, så meld det ind til os ved at skrive en mail til
ek-farummidtpunkt@kab-bolig.dk
senest d. d. 20. januar 2020.
I mailen skal du i emnefeltet skrive ”el-delebilsordning”, og i selve mailen skal du
oplyse dit navn og din adresse.
Som medlem af foreningen, kan du også gøre brug af de andre biler, de har. Foreningen råder over 15 biler af forskellig størrelse – 4 af dem er til rådighed i Farum.
Du kan læse mere om Nordsjællands delebiler på deres hjemmeside
www.nsjd.dk.

Bilstørrelse

Pris pr. time

Pris pr. km

0-12

>12

0-100

>100

Mini

18

9

1,60

1,35

Lille

18

9

2,50

2,15

Mellem

18

9

3,00

2,55

Stor

18

9

3,45

2,95

Mini

18

9

1,60

1,35
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LOPPEMARKED
I FARUM MIDTPUNKT
Servicecentralen

Lørdag d. 1. februar 2020 kl. 11-15
holder vi loppemarked i Servicecentralen.
Tøm ud i depotrummet og skosamlingen, eller kom med dine
hjemmelavede kreationer og hyg dig med dine naboer!
Det er allerede nu muligt for alle beboere i Farum Midtpunkt at booke en stand til
denne dag. Standene er gratis, og de bliver tildelt efter ’først til mølle’-princippet.
Send en mail hvor du oplyser dit lejlighedsnummer, og hvad du vil sælge til
frederikkeemilieneedham@gmail.com allerede nu for at få en stand.
Sidste frist for booking af stand er d. 17. januar 2020.
De bedste loppehilsner fra arrangørerne
Neel, Annemarie og Frederikke
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Ris og ros til Driften
Af Finn, 275E

F35-jetjagere eller bare bladblæsere?
Det lyder som en jetjager, hver gang
gårdmændene går i gang med de famøse bladblæsere. Det starter før
klokken 08:00 om morgenen og slutter??? Jeg forstår da godt, at gårdmændene skal have høreværn på når
de startes, men hvad med beboerne?
Dengang jeg var ”dreng”, gik gårdmanden med en kost, en skovl og en
trillebør, fejede bladene sammen, op i
trillebøren og kørte dem til et sted.

Nu skubbes bladene fra den ene ende
af kælderen, fortovet og ind i buskadset, hvorefter de blæser tilbage igen,
så snart det blæser/stormer.
Jeg håber da, at gårdmændene får
”høretillæg”, for når de bliver gamle,
mister de hørelsen – eller – måske går
de tilbage til de gamle dyder – trillebør, kost og skovl. Så kunne vi der
sover længe ozze være i fred for disse
”F35-jetjagere”.

Tak for en god reparation
Hej. Jeg vil for en gangs skyld rose
dem, der har lavet ”gummilisterne”
mellem betonblokkene på Vestblokgangstrøget.
Det er da første gang, det ser ud til at
holde. De øvrige gange er det lavet om
efter kort tid, da belægningen er
”smuldret”, og omkring ristene er asfalten/betonen brudt op med store
gener til følge.
Nu håber jeg så, de holder til efter
vinter og er lige så gode at køre/gå
på.
Tak til håndværkerne – uanset, hvor
de kommer fra. Det er dejligt med et
stykke veludført arbejde.
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… Hvad det så kostede denne gang,
blander jeg mig ikke i.

SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I NOVEMBER
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2019
Forventet

Aktuelt

2018

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 30. november 2019:
Fjernvarmeudgift: 11.695.640 kr.
Opkrævet aconto: 12.102.438 kr.
Overskud:
406.798 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i november:
Forbrug
Budget
Besparelse

2.307 MWh
2.589 MWh
282 MWh

Samlet forbrug pr. ultimo november:
Forbrug januar-november 19.081 MWh
Budget januar-november 20.094 MWh
Besparelse
1.013 MWh

Middeltemperaturen i november flugtede pænt med normalen på 6,2 °C
(DMI). Det gav en relativ stor besparelse på 10,9 % i forhold til månedens
budget.
Samlet set for hele perioden januarnovember er der lige nu en besparelse
på 5 % i forhold til budgettet.
Hvad økonomien angår, forudser
KAB’s prognose et overskud ved årets
udgang på ca. 350.000 kr.
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Kurve, kugler, fugle
fugle, flag – op og ned og for og bag
Af Pia, Bladudvalget
Bladudvalgets fotograf var
på pletten, da BørneBørne og Ungdomsudvalget holdt julefest i
Servicecentralen for Farum
Midtpunkts glade børn.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 532 3. DECEMBER 2019

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra november 2019
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Driftsregnskab 2018-19
6. Eventuelt

(Henrik/428D)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(BNU)
(afstemning:)
(20/0/2)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Leif
Else Marie
Tove
B
Pia
C
Oskar
11
Kirsten
12
Morten
og 13 Hans
15
Ernst
Anne
21
Helene

Adresse
216B
202B
201G
20D
10I
34F
38 2.S
38 2.R
73E
75D
111F

Blok Navn
Jan
22
Niels
26
Jakob
31
Allan
34
Esben
36
Asger
41
Rie
Lene
43
Henrik
45
Mark
46
Charlotte

Adresse
109C
116A
161B
233F
275D
296A
408F
404B
428D
446D
451A

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Bettina og Anne, KAB

Berit/38 2.S får ordet umiddelbart efter, at mødeklokken har lydt, med en
kommentar til proceduren. Hun mener,
det er en fejl, hvis blokrådssagen ikke
sættes til afstemning. Regnskabet plejer altid at blive sat til afstemning, og
der foreligger jo også den mulighed, at
der er nogen, der ikke vil tage regnskabet til efterretning.
Berits kommentar skaber forvirring i
Forretningsudvalget, da ikke alle medlemmer er bekendt med (og i øvrigt heller ikke er enige i) beslutningen om, at
der ikke skal uddeles stemmekort.
Efter Berits bemærkning uddeles
stemmekort.

1. Godkendelse af dirigent
Henrik/428D godkendes som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

be-

3. Godkendelse af
referat fra november 2019
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster ved mødet.
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4.b Ejendomskontoret
Trappereposer
–udskiftning af linoleum
Bettina/KAB oplyser, at de ved sidste
blokrådsmøde lovede, at der ville komme mere information omkring processerne i forbindelse med udskiftning af
gulvbelægning på reposerne i blokkene.
Arbejdet i Blok C er nu afsluttet, og
derfor er driften blevet lidt klogere på
arbejdsgange, tørretider mv. i forbindelse med, at det nye gulv skal lægges.
Processen er som følger:
 Gammelt linoleum fjernes
 Spartling af gulvet – tørretid 1 time
 Betonfriser (kanter omkring trapperepos) slibes og males
 Der lægges ny gummibelægning –
tørretid 2-3 timer
 Kanter fuges
Arbejdet påbegyndes i blokkene, efterhånden som gangstrøgsprojektet i de
respektive blokke er afleveret.
Der kan ikke gives en lang varslingsfrist, da arbejdet ikke kan startes, før
der er foretaget aflevering af gangstrøget samt mangeludbedring.

ring blandt personalet med henblik på
at øge effektivisering og samarbejde.
Af en for nylig foretaget trivselsmåling, ser det ud til, at organiseringen i
teams har haft en positiv effekt. Målingen er rigtig god, og der er – sammenlignet med målingen i 2017 – sket forbedringer i forhold til arbejdsmiljø, effektivitet, kommunikation og ledelse.
Hos medarbejderne spores både positiv udvikling i forhold til engagement,
indstilling og arbejdsglæde.
Berit/38 2.S spørger, om der er noget,
de har fået dårligere målinger på?
Bettina/KAB svarer, at det udelukkende er gået op på alle parametre. Det er
ikke ensbetydende med, at der ikke er
noget at arbejde med. Særligt samarbejdet i teamstrukturen kræver tilvænning for nogle. Der er medarbejdere,
der har været ansat i 20, 30 og 40 år,
og de har altid været vant til en struktur, hvor man arbejdede mere individuelt. Med det sagt, så har medarbejderne generelt taget godt imod den nye
organisering.

Alle beboere, der er berørte, orienteres
direkte omkring ”spærretider”.
Bettina oplyser, at Blok C bliver færdig
i løbet af ugen, og det er gået gnidningsløst.
Berit/38 2.S bemærker, at Blok C har
været eksemplariske både i forhold til
gulvbelægning på reposer og i forhold
til gangstrøgsprojektet. Man kunne
måske forestille sig, at det ikke går lige
så gnidningsfrit i andre blokke.
Bettina/KAB svarer, at det er muligt,
men hvis problemerne kommer, så tager de det derfra.
Trivselsmåling
Bettina/KAB fortæller, at hun sidste år
i november lavede en total omorganise16

El-delebil – interesse?
Bettina/KAB fortæller, at der tidligere
har været en delebils ordning i Farum
Midtpunkt, men at denne er ophørt, da
firmaet ikke længere yder denne service.
Driften har været i dialog med nonprofit foreningen Nordsjællands Delebiler, som tilbyder forskellige muligheder,
og derfor ønsker driften at vejre stemningen for det at gøre brug af en sådan
ordning blandt beboerne i Farum
Midtpunkt.

Følgende muligheder foreligger:
 Ejendomskontoret melder sig ind i
foreningen og kan benytte de eksisterende biler – der er 15 i alt i foreningen, hvoraf de 4 er til rådighed i
Farum.
 Ejendomskontoret iværksætter en
kampagne i samarbejde med Nordsjællands Delebiler i Farum Midtpunkt for at få min 10 nye delebilister på. Når det er opnået, sørger
Nordsjællands Delebiler for, at der
står en el-delebil til rådighed i Farum Midtpunkt. Farum Midtpunkt
stiller lade-faciliteter og parkering til
rådighed.
 Ejendomskontoret finansierer helt
eller delvist en elbil i Farum Midtpunkt igennem Nordsjællands Delebil. Bilen kan reserveres til Ejendomskontoret på specifikke dage
(bl.a. ved syn af boliger i andre afdelinger) og kan benyttes af øvrige delebilister udenfor denne fastsatte
periode. Bilen kan leveres med kort
varsel.
For at gøre brug af tjenesten kræver
det, at man melder sig ind i foreningen.
Der betales et depositum på 2.000 kr.,
som man får tilbage, når man melder
sig ud. Derudover betales et månedligt
abonnement på 245 kr. og en pris pr.
time samt pr. kørt kilometer (se skema
nedenfor).
Bilstørrelse
Mini
Lille
Mellem
Stor

Pris pr. time
0-12
>12
18
9
18
9
18
9
18
9

Pris pr. km
0-100 >100
1,60
1,35
2,50
2,15
3,00
2,55
3,45
2,95

der til de enkelte biler) til en Aygo, der
holder under blok 34. Esben er stor
fortaler for løsningen. Det fungerer, og
det er ikke ret dyrt.
Bettina/KAB oplyser, at foreningen også har en kassevogn og andre større
biler til rådighed. Hun foreslår, at det
bliver sat et opslag i et af de kommende
numre af »Midtpunktet« for derved at
vejre stemningen.

VANDSTATUS
Situationen pr. 30. november 2019
Samlet forbrug for hele Farum Midtpunkt:
2019:
2018:
3
3
Jan 14.260 m
14.384 m
3
3
Feb 12.292 m
12.067 m
3
3
Mar 14.384 m
13.082 m
3
3
Apr 14.100 m
14.310 m
3
3
Maj 14.694 m
12.896 m
3
3
Jun 13.560 m
13.890 m
3
3
Jul
13.082 m
13.547 m
3
3
Aug 15.159 m
13.795 m
3
3
Sep 15.150 m
13.440 m
3
3
Okt 17.081 m
14.136 m
3
3
Nov 12.960 m
12.630 m
Gennemsnit pr. døgn:
2019:
3
Jan 460 m
3
Feb 464 m
3
Mar 464 m
3
Apr 470 m
3
Maj 474 m
3
Jun 452 m
3
Jul
422 m
3
Aug 489 m
3
Sep 505 m
3
Okt 551 m
3
Nov 432 m

2018:
3
466 m
3
447 m
3
422 m
3
477 m
3
416 m
3
463 m
3
437 m
3
445 m
3
448 m
3
456 m
3
421 m

Samlet set er forbruget 6,2 % højere end i samme periode sidste år.

I forhold til sidste fremlagte løsning har
Bettina fået tilbud på leasing af hhv. en
Renault Zoe og en Nissan Leaf.

Som det fremgår af tallene, er der efter sommerferien sket en stor stigning i forbruget. Det kan
direkte henføres til det igangværende arbejde
med gangstrøgene, hvor der jo bruges vand til
betonblanding mv.

Der er ikke truffet nogen beslutning
endnu, da det afhænger af, om der er
interesse for det blandt beboerne.

I forhold til samme periode i referenceåret 2007
er besparelsen på ca. 21 %.

Esben/275D fortæller, at han er fadder
(red. bemærk: der er tilknyttet en fad-

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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Berit/38 2.S vil gerne vide, hvor meget
beboerne anvendte den tidligere eldelebil i forhold til Ejendomskontoret.
Bettina/KAB svarer, at hun ikke har tal
på det.
Esben/275D oplyser, at der både er en
7-personersbil, en kassevogn, en bus,
større biler og små biler.
Berit/Bladudvalget spørger, om der
kan sættes en mailadresse, hvor man
kan melde ind på annoncen?
Bettina/KAB svarer, at hun vil sørge
for at melde denne ind til bladudvalget.
Spørgsmål til driften
Anne/Blok 15 spørger, om det er muligt, at der kan komme låg på de skraldespande, der er på stierne? Der er
mange, der bruger dem til at smide
skraldeposer ud i, og det medfører, at
fuglene går i dem. Måske ville dette
kunne mindskes, hvis der kom låg på.
Bettina/KAB svarer, at hun vil se på
det.
Ernst/Blok 15 oplyser, at de har opsat
udendørs askebægre ved spindeltrapper og gavle i blokken. Disse er dog ikke blevet tømt i meget lang tid. Ernst
opfordrer til, at gårdmændene tømmer
dem, og i øvrigt til, at der i forbindelse
med renovering af gangstrøgene bliver
opsat askebægre ved indgangspartier i
alle blokke, da de mindsker gener med
cigaretskod på jorden.
Bettina/KAB svarer, at det ikke er en
del af budgettet på renoveringssagen,
men hun vil kigge på det i forbindelse
med kommende budget.
4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Kommissorium fra
Bolignetudvalget
Oskar/BR-FU oplyser, at Bolignetudvalget har sendt deres opdaterede
kommissorium til Forretningsudvalget.
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Kommissoriet vil blive rejst
blokrådssag snarest muligt.

som

Sekretariatet og Blokrådets
Forretningsudvalg holder juleferie
Oskar/BR-FU informerer om, at Blokrådssekretariatet holder julelukket fra
d. 23. december til og med d. 1. januar.
Dette betyder også, at der ikke afholdes
møde i Blokrådets Forretningsudvalg
mandag d. 30. december. Alle ønskes
en god jul.
4.d Andre udvalg
Bolignetudvalget (BNU)
Esben/BNU oplyser, at YouSee ændrer
deres tv-kanaler pr. 1. januar 2020, da
der ikke foreligger en aftale mellem
dem og Discovery. Tv-kanaler fra Discovery vil derfor ikke være en del af YouSees
tv- og streamingtilbud fra årsskiftet. Kanalerne bliver udskiftet med følgende kanaler:
 Cmore – Stars (fuld pakke)
 Cmore –First (fuld pakke)
 Cmore – Hits (fuld pakke)
 Cmore – Series (fuld pakke)
 Viasat Action (fuld pakke)
 Viasat Premiere (fuld pakke)
 Viasat Family (fuld pakke)
 Viasat Hits (fuld pakke)
 Viasat Ultra HD (mellempakke)
 TV2 Play (grundpakke)
 TV2 Sport (mellempakke)
Esben fortæller, at de arbejder på at få
andre udbydere med til næste blokrådsmøde – dette med henblik på igen
at kunne se Discovery-kanalerne.
Henrik/dirigent informerer om, at man
kan danne sig et overblik over kanalerne på YouSees hjemmeside.
Maiken/Blokrådssekretariatet oplyser,
at Forretningsudvalget netop har bedt
BNU om at afvente at invitere andre
udbydere, førend forhandlingerne er
endeligt afsluttet mellem YouSee og
Discovery. BNU har muligvis ikke set
denne mail, da den er sendt samme
eftermiddag.

Esben/BNU svarer, at forhandlingerne
er afsluttet.
Oskar/BR-FU svarer, at ifølge udmeldingen fra YouSee, så fortsætter forhandlingerne – de betragtes ikke som
afsluttet af YouSee.
Asger/BR-FU kommenterer, at det sidste, han har hørt og læst, er som Oskar
siger, at forhandlingerne fortsætter.
Derfor bør man afvente en endelig afslutning af disse, inden man inviterer
andre udbydere.
Niels/Blok 22 spørger, om det ikke er
en mulighed at få fibernet? Det ligger
ude på vejen, og det ville medføre en
højere hastighed og færre udfald.

nødvendigt, at blokkene har noget at
forholde sig til inden mødet. Som han
ser det, så vil et skift af leverandører
have en form for omkostning.
Berit/38 2.S opfordrer til, at Bolignetudvalget i samarbejde med Forretningsudvalget inviterer til et specifikt
debatmøde. Ved dette møde kunne andre leverandører blive inviteret. Mødet
kunne danne baggrund for et debatoplæg i Midtpunktet.
Hvis leverandører inviteres til et
Blokrådsmøde, vil det sandsynligvis
komme til at knibe med at nå
blokrådssagerne.
Niels/Blok 22 spørger, om alle beboere
er bundet til en bestemt leverandør?

Esben/BNU svarer, at der ikke er fiber i
lejlighederne. Han oplyser dog, at 300
MB til hvert lejemål, som man har på
nuværende tidspunkt, er meget højt.
Man skal virkelig streame fra mange
enheder for at nå 300 MB.

Esben/BNU svarer, at man er bundet i
den forstand, at boksene, der sidder i
blokkene er fra YouSee. Det betyder, at
hvis man ønsker at bruge en anden
udbyder, så kan man kun gøre det over
internettet.

Charlotte/451A mener ikke, det kan
skade at invitere andre udbydere. Så
kan man få en idé om, hvad de kan
tilbyde – det er nyttig viden, når forhandlingerne mellem YouSee og Discovery er færdige.

Allan/233F siger, at det vel er en aftale
mellem den enkelte beboer og udbyderen? Er det ikke kun kablingen, der er
fælles. Han understreger, at der ikke er
nogen tvang, hvilket Esben/BNU giver
ham ret i.

Berit/38 2.S siger, at de til tider oplever, at deres internet- og tv-forbindelse
har ”hikke”.
Esben/BNU svarer, at ’hikken’ skyldes
overgravning af kabler.
Berit/38 2.S forklarer, at hun med
’hikke’ mener små udfald, hvortil Esben/BNU svarer, at det kommer man
ikke uden om.
Henrik/428D oplyser, at man både på
Parknets- og YouSees hjemmeside kan
bede om at modtage information ved
driftsforstyrrelser og lign.
Henrik mener, det er vigtigt, at der
kommer et debatoplæg ud, inden der
inviteres udbydere til møde – det er
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Asger/296A mener, at det bør tydeliggøres overfor beboerne, at alle har mulighed for at se fjernsyn via internettet.
Hvis man derimod vil se fjernsyn via
fjernsynsstikket, så er det YouSee.

Særlige aktiviteter
– Drift af fællesvaskeri
Allan/233F synes, at der stod noget
om, at tallene ikke var endelige under
denne post?

Morten/38 2.S spørger, om det betyder,
at det kun er YouSee, der kan levere
kabel-tv?

Anne/KAB svarer, at der i udgiften ikke
er medtaget el- og vandforbrug samt
vedligehold og udskiftning af maskiner
i vaskeriet. Det står på andre konti, da
disse udgifter ikke er defineret ud fra
konto 118.

Esben/BNU svarer, at andre godt ville
kunne levere kabel-tv, men det vil kræve, at boksene i blokkene bliver skiftet.
Morten/38 2.S er bekymret for kapaciteten, hvis alle vælger at se tv over internettet.
Esben/BNU forklarer, at internettet er
sat op på en måde, så hvis der bliver
brugt mere, så kommer der mere. Hvis
vi eksempelvis forbruger 10GB, så sætter de den op til 15GB.
Morten/38 2.S spørger, om hans bekymring mht. kapaciteten er begrundet. Hvis beboere kun ser tv via nettet,
vil man så ikke ramme et loft?
Esben/BNU kan ikke garantere, at dette ikke vil ske.
Henrik/dirigent opfordrer til, at man
ikke fortaber sig i tekniske detaljer,
hvor ingen er helt sikre på svarene.
Netop denne debat belyser vigtigheden
af et debatoplæg.
Allan/233F oplyser afslutningsvis, at
man med 300MB kan have 20 fjernsyn,
der kører i HD-streaming.
5. Blokrådssager
BR-sag 532.a:
Driftsregnskab 2018-19
Henrik/dirigent anbefaler, at sagen
gennemgås punkt for punkt, hvor man
så kan stille spørgsmål undervejs.
Nedenfor noteres de punkter, hvortil der
er spørgsmål eller bemærkninger.
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Diverse udgifter
Jørgen/410F starter med at rose driften og personalet i marken – og så slår
han også lige et slag for den nye beboerapp – den virker, og den er smart!
Og nu til konto 119, som indeholder
beboerdemokratiets økonomi.
Jørgen har tidligere fået forklaret, at
Blokrådets dispositionskonto var at
sidestille med konto 119, men det er
den ikke. De penge, som Blokrådet bestemmer over, er indeholdt på konto
119.
Jørgen fortæller, at han tidligere har
været med i Økonomiudvalget, og i
henhold til det nye kommissorium var
udvalgets opgave at gennemgå Børneog Ungdomsudvalgets regnskaber. Det
er det eneste udvalg, hvor Økonomiudvalget godkender regnskaber. Alle andre udvalg kører over KABs administration.
Jørgen undrer sig over, at udgifterne i
forbindelse med fester afholdt af Børneog Ungdomsudvalget (BUU) alle er afstemt med et rundt tal? – Ingen af afstemningerne endte på et rundt tal, da
Økonomiudvalget gennemgik dem!
Anne/KAB svarer, at de runde tal skyldes, at hun har lavet regnskabet efter
acontobeløbet, da afstemningerne fra
Økonomiudvalget først er blevet overført, efter hun havde afsluttet regnskabet – det må vi gøre bedre til næste år,
siger Anne. Anne forklarer forsamlingen, at der er afsat et specifikt beløb til
de forskellige fester i BUU. Det, som de

ikke anvender, skal de føre tilbage til
kontoen i KAB.
Jørgen/410F forsætter sine spørgsmål.
Hvad angår Bladudvalget, så vil Jørgen
vove den påstand, at den eneste, der
har kendskab til tallene under denne
konto, er Berit. Posteringer har ikke
været inde over Økonomiudvalget.
Anne/KAB svarer, at de posteringer,
der går under denne konto er til tryk af
Midtpunktet.
Jørgen/410F fortsætter med sit næste
spørgsmål. Af regnskabet kan man se,
at TMU er udgiftsudført med 175.000
kr. Med erindring om en sag rejst af
TMU i juli i år (2019) fremgik det, at
der blev reserveret 100.000 kr. i regnskabet. Pengene blev ikke brugt, da
sagen ikke blev vedtaget, men i regnskabet er pengene brugt? Det forvirrer!
Anne/KAB svarer, at pengene blev reserveret, da der har været brug for
midler til konsulenter, der har at gøre
med energitekniske ting. Hun forklarer,
at overførslen fra det ene budgetår til
det andet ikke sker lige ved budgetårets afslutning (30.06), men derimod
først når hun laver regnskabet.
Henrik/dirigent opfordrer til, at man
møder op til budgetmødet i januar, hvis
man har input til budgettet. Det er her
tingene kan rettes til.

Jørgen/410F kommenterer på posten
Åbent Hus/Åben Dør. De to arrangementer er slået sammen til en post. Det
er som at blande pærer og bananer,
idet Åbent Hus er finansieret af Markedsføringsudvalget, og Åben Dør skal
konteres under beboermøder (konto
200). ”Åbent Hus” og ”Åbent Hus BUU”
henhører under Markedsføringsudvalget, og som Jørgen ser det, er de penge
udgiftsudført 2 gange.
Om Markedsføringsudvalget noterer
Jørgen sig, at de er udgiftsført med
150.000 kr., hvilket betyder, at alle
pengene er brugt. Hvor er pengene
henne, de er ikke brugt?
Anne/KAB svarer med hensyn til pengene fra Markedsføringsudvalget, at
der er lavet en aftale om, at de blev
hensat/reserveret, så når Markedsføringsudvalget kom med et projekt, så
var der penge til at dække udgifterne.
Pengene står på en opsparingskonto,
der hedder konto 303.
Anne vil kigge på posten Åbent
Hus/Åben Dør, så disse bliver adskilt.
Maiken/Blokrådssekretariatet er enig
med Jørgen i, at de to posteringer bør
adskilles. De bør ligge under hhv. Markedsføringsudvalget og beboermøder.
Jørgen/410F spørger, hvor mange penge, der står på den ovenfornævnte konto 303?
Anne/KAB mener, der står omkring
300.000 kr. Der har været afholdt nogle udgifter fra kontoen.
Jørgen/410F undrer sig over, hvordan
det kan lade sig gøre, når penge fra
kontoen kun kan frigives ved blokrådssag.
Allan/233F spørger, hvorfor, der er
blevet afsat penge til Markedsføringsudvalget på budgettet, hvis der er overført penge fra sidste år?
Anne/KAB svarer, at der sidste år var
et ønske om, at pengene skulle reserve21

res. Så der ligger en opsparing i Markedsføringsudvalget.
Allan/233F siger, at der jo så må stå
det dobbelte, når pengene er overført til
det kommende budget.
Henrik/dirigent svarer, at pengene er
flyttet til det indeværende budget. Det
regnskab, der gennemgås er fra 201819. De budgetønsker, der blev vedtaget
i november er i forhold til budgettet for
2020-21.
Jørgen/410F læser op fra referatet fra
budgetmødet i 2019, hvor der står, at
pengene fra Markedsføringsudvalget
kun kan frigives ved blokrådssag.
Jørgen laver et regnestykke over Markedsføringsudvalget poster på tavlen:
I regnskabsår 15/16 er der udgiftsført
600.000 kr., og det kendte forbrug er
150.000 kr.
I regnskabsår 16/17 er der udgiftsført
300.000 kr., og der er brugt midler på
Åbent Hus lydende på 50.000 kr.
I regnskabsår 17/18 er der udgiftsført
0 kr., og der bruges 50.000 kr. til
Åbent Hus.
I regnskabet for 18/19 er der udgiftsført 150.000 kr., og der er Åbent Hus
udgiftsført 2 gange.
Det vil sige, at udvalget igennem de
sidste 4 regnskabsår udgiftsfører sig
med 1.050.000 kr., og det forbrug, som
blokrådet kender til, er 250.000 kr.
På side 16 i det ”store” regnskab udgiftsføres Markedsføringsudvalget også
med 224.852 kr. Hvordan stemmer det
overens med, at pengene fra udvalget
kun kan frigives ved blokrådssag?
Henrik/dirigent anbefaler, at Jørgen
stiller sine spørgsmål vedrørende Markedsføringsudvalget skriftligt til BR-FU,
så Blokrådet kan få en forklaring på,
hvordan tallene hænger sammen.
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Jørgen/410 F svarer, at han har stillet
spørgsmålet til KAB tidligere men uden
svar. Jørgen har ikke noget imod henlæggelser, men han ser et stort problem i, at beboerne ikke ved, de er der.
Det nytter ikke noget, at det kun er 3
mennesker i et udvalg, der ligger inde
med denne viden.
Anne/KAB forklarer i forhold til de tal,
som Jørgen har listet op, at der i årenes løb er blevet brugt af disse midler –
herunder de 224.852 kr., som Jørgen
også nævnte. Over årene er der altså
blevet brugt flere penge, end dem som
Jørgen har listet op i sit regnestykke.
Jørgen/410F svarer, at det ikke stemmer med, at pengene kun kan frigives
ved blokrådssager.
Henrik/dirigent opfordrer igen Jørgen
til at sende sit spørgsmål skriftligt til
BR-FU, så de i samarbejde med drift og
KAB kan udrede tallene, så alle kan få
indsigt i dem.
Maiken/Blokrådssekretariatet bemærker, at når spørgsmål vedr. økonomi
rettes til BR-FU, så bliver de sendt videre til KAB, da BR-FU og Sekretariatet
ikke er kompetente til at svare på
spørgsmål om dette.
Bettina/KAB supplerer Maiken og siger, at hun og Anne kommer med et
svar vedr. Jørgens spørgsmål om Markedsføringsudvalget.
Til Jørgens tidligere positive vurdering af beboer-app’en kommenterer
Bettina, at godt 570 beboere er på.
Hun oplyser desuden, at der kommer
en ny kampagne i januar for at få endnu flere på.
Maiken/kommunikationsmedarbejder
er begejstret for Jørgens positive feedback i forhold til beboernes brug af
app’en. Hun bemærker dog, at app’en
endnu ikke fungerer optimalt i forhold
til at udsende beskeder, og derfor bliver
den ikke brugt ligeså meget, som ønsket – endnu!

Ekstraordinære indtægter
Jakob/161B spørger, hvad det ekstraordinære er ved indtægterne under
denne post – hvor kommer pengene
fra?
Anne/KAB svarer, at det ekstraordinære ligger i, at det er penge, som man
ikke budgetterer med. Pengene kommer bl.a. fra afskrevne fordringer (fraflyttere, der er begyndt at afdrage på
gæld), og fra gamle forsikringssager,
hvor ophobede udgifter har været udgiftsført. De er så blevet indtægtsført i
det aktuelle regnskabsår. Det kan også
være penge, der er reserveret i byggeregnskaber, hvor der ikke kommer de
forventede udgifter. Det medfører, at
reservationerne bliver indtægtsført efterfølgende.
Henrik/dirigent konstaterer, at der ikke
er flere spørgsmål eller bemærkninger,
og sagen sættes til afstemning.
Afstemning
Driftsregnskabet tages til efterretning
med 20 stemmer for, ingen stemmer
imod og 2 blanke stemmer.
6. Eventuelt
Ernst/73E udtrykker en skepsis overfor
dem, der fører tilsyn med renoveringen
af de indre gangstrøg. Han fortæller, at
når man kontakter byggelederen i skuret, så sker der ingenting. Når man
skriver til KAB, får man derimod hurtigt svar – det er han godt tilfreds med.
Den daglige drift af projektet har været
under al kritik! Tømrerne har været
dygtige og har lavet deres arbejde perfekt – de har også været gode til at rydde op efter sig. Elektrikerne derimod
efterlader brandfælder på gangstrøgene
i form af byggeaffald, der ligger og flyder over hele weekenden – samtidig
med dette er spindeltrappen aflåst.
Det er ikke muligt at få fat i nogen over
weekenden – Ernst overvejer, om de
bare skal kontakte beredskabschefen?

KAB har tilkendegivet, at den måde
elektrikerne har efterladt området på,
ikke er i orden. Den daglige byggeleder
har han dog endnu ikke hørt fra.
Bettina/KAB svarer, at det ikke er korrekt, at der ikke føres tilsyn. Man kan
jo altid diskutere, om der føres nok tilsyn. Hun giver Ernst ret i, at der har
været nogle ting, som ikke har været i
orden. Bettina understreger, at byggelederen bliver sendt rundt på foranledning fra driften, når ting bliver indmeldt – og han har travlt. Med det sagt,
er Bettina enig med Ernst i, at det stadig ikke godt nok. Hun fortæller, at der
også er udfordringer i forhold til beboere, der ikke overholder afspærringer, og
det bliver der også handlet på. Der er
mange aspekter i at føre tilsyn, og der
bliver gjort en stor indsats for, at det
skal lykkes, men det er også en vanskelig opgave.
Anne/75D fortæller, at hun har oplevet, at der er blevet efterladt en trillebør fyldt med LED-ruller. Den stod på
gangstrøget uden opsyn hele weekenden. Hvem hæfter for svindet (for det
kunne man se, at der var) – beboerne
eller firmaet, der ikke har låst materialerne inde?
Bettina/KAB svarer, at Farum Midtpunkt udover entreprisen betaler for
ekstraarbejde. Svindet er ikke at betragte som ekstraarbejde, så et eventuelt svind vil entreprenørerne selv hæfte
for.
Henrik/dirigent takker for et godt møde
og ønsker forsamlingen en god jul og et
godt nytår.

BR-MØDER 2020
ti 7. jan.
| ti 5. maj
| ti 1. sep.
to 6. feb.
| to 4. juni
| to 1. okt.
to 5. mar.
| to 2. juli
| ti 3. nov.
to 2. apr.
| aug mødefri | ti 1. dec.
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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: 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 – 2000
(se datoer i kalenderen s. 27)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Blok
Oskar
10I
C
Pia
20D
B
Niels
112E
21
Asger
296A
36
Leif
216B
A
Minga
401F
41
Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 16
01.06.20 – 30.11.21
Blok 26
01.09.20 – 28.02.22
Blok 35
01.03.20 – 31.08.21
Blok 46
01.12.20 – 31.05.22
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.

”BLØD GÅRDMAND”
Anita
telefon: kontakt Ejendomskontoret
hverdage
kl 0700 – 1500
Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig.
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

DAGINSTITUTIONER
Kærnehuset (kommunal)
Paltholmterrasserne 6A
Verdens Børn (privat)
Paltholmterrasserne 20A
Børnegalaxen Farum (privat)
Nygårdterrasserne nr. 225A

0900 – 1800
1000 – 1400

tlf: 7235 8550
tlf.: 2629 3176
tlf: 4499 9295

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
Paltholmterrasserne 8 i P-niveau
(ved ladestanderne)
Greenabout:
www.greenabout.dk
FORKORTELSER
Udvalg og følgegrupper:
Se mailadresser på hjemmesiden under
[Beboer], [Beboerdemokratiet]
(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)
UU
Uddannelsesudvalget
(å)
ØU
Økonomiudvalget
Andre forkortelser:
ABF
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BR
Blokrådet
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:
1500 – 1800
Første lørdag i måneden:
1300 – 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
eller læs:
bolignetudvalget.wordpress.com
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
Mand. & torsd. aften el. onsd. formidd.
Kontaktpersoner:
Anne Harrysson
telefon 5190 0950
Vibeke Boyesen
telefon 2256 7742
Seniorklubben i Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 215A
For alle beboere i Furesø Boligselskab
over 50 år.
Alle tirsdage kl. 1300 samt
alle torsdage kl. 1400
Formand:
Niels Jørn Nielsen
telefon 2688 9139
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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

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

OMSORGSTANDPLEJE
Nygårdterrasserne 209 A telefon: 7235 6000
Mail:
tandplejen@fuesoe.dk
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).
SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206A
Lejes ved henvendelse til Ejendomskontoret.
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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).

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

SSG DØGNVAGT
Vagttelefon ved vandskade, skade efter
brand, elevatorstop,
manglende vand eller
varme og lignende problemer:
telefon: 7020 8126
Ved akut opstået skade, som ikke kan vente
til Ejendomskontorets åbningstid, kontaktes
SSG.

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER
Telefon:
72 16 43 96
i tidsrummet
08:00 – 22:00
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
Oplys anlægsnr. 820523

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

TV-pakker leveret af YouSee:
Oprettelse, pakkeskift,
fejlmelding 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.

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

KALENDER FOR JANUAR 2020
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1. Nytårsdag
2.
3.
4.
5.
6. Info Indre gangstrøg 18:00

SC

7. BR-møde

19:00

SC

8. BUU

19:30

SC

9.
10.
11.

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

12.
13. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

14. BOU

19:00

SC

15.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 533 OG 534
MP 533 husstandsomdeles 23.12.19
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

16.
17.

1.700
Farum Midtpunkt

16.01.20 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 534, der udkommer 30.01.20.
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.

Frist for MP 534
BU

18:00
SC
18:00 – 19:00 SC

Frist for booking af loppestand

18.
19.
20.

Frist for mail om delebil

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

28.
29.
30.

MP 534
Åben Dør

Husstandsomdeles
17:00 – 19:00 SC

31.
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