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Indhold
Der er telefontid eller lukket … men dugen kan vaskes
Corona, møder, nyt FU-medlem, fru Nissen, kontakter, overblik
Spræl med farverne
Smalle eller brede gavldøre?
Mail fra Bladudvalget
Corona, meld opgaver ind i god tid,
sorte streger, affaldssortering, fejepligt
Sidste Åben Dør i år
Kun en isvinter kan mindske overskuddet
Vi har brugt ca. 13% mindre vand end sidste år
Blokrådssager
Referat af Blokrådsmødet 3. november 2020
Praktiske oplysninger

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

EJENDOMSKONTOR
Telefontider
kl. 9.30 – 11.30 & kl. 12.30 - 14
23. december telefontid
24. – 27. december lukket
28. december telefontid
29. december telefontid
30. december telefontid
31. december lukket
1. januar lukket
Vi kontaktes også via app og på mail.

BLOKRÅDSSEKRETARIAT
Lukket mellem jul & nytår
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
COVID-19 – SEKRETARIATET KONTAKTES
FORTSAT PRIMÆRT VIA MAIL OG TELEFON
Sekretariatet træffes fortsat primært via mail og telefon. Der holdes åbent for personlige henvendelser, men kun efter aftale. Det betyder, at sager, der vurderes til
at kunne håndteres elektronisk, vil blive håndteret den vej.
Telefontiden er fortsat udvidet til alle hverdage fra kl. 9 – 14.
BUDGETMØDE I JANUAR 2021
Alle beboere i Farum Midtpunkt inviteres til møde om Farum Midtpunkts driftsbudget 2021 – 2022. Mødet afholdes

torsdag d. 14. januar kl. 19 i Servicecentralen,
Paltholmterrasserne 15
Udvalgenes budgetønsker blev forelagt Blokrådet og var til afstemning på blokrådsmødet d. 3. november 2020, hvorefter de er blevet indarbejdet i budgetudkastet.
På budgetmødet har du mulighed for at få svar på spørgsmål til budgettet samt
komme med eventuelle input.
DET ÅRLIGE AFDELINGSMØDE – 1. UDKALD
Der afholdes ordinært afdelingsmøde

torsdag den 4. marts 2021 kl. 18.30
i Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15
Afdelingsmødet afholdes inden Blokrådsmødet. Alle beboere er velkomne!
NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Den 1. december 2020 indtræder Anette/456D fra Blok 46 i Forretningsudvalget.
Anettes funktionsperiode løber til udgangen af maj 2022. Vi glæder os til at byde
Anette velkommen. Samtidig takker vi Oskar/10I fra Blok C for hans indsats igennem de sidste 18 måneder.
KONTAKTPERSONER I BLOKKENE – MELD ÆNDRINGER IND
Næsten alle blokke har tidligere meldt kontaktpersoner ind til Sekretariatet, så
både sekretariat og drift er bekendt med disse. Hvis der foretages ændringer i, hvem
der er kontaktpersoner i de enkelte blokke, må I meget gerne melde dette ind til
Sekretariatet – tak
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.
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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
524.b

Aktivitet
Driftsbudget 2019/2020

535.a

Driftsbudget 2020/2021

5xx

Driftsbudget 2021/2022

2018/2019
% / år
kr./m2/år
% / år
kr./m2/år
% / år
kr./m2/år

2019/2020
1,49
13,34

2020/2021

2021/2022

1,34
12,22
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Undersøgelse:
Dørbredde i terrassehusenes nye gavldøre
Af: Niels/112E
Som valgt beboerrepræsentant i følgegruppen for projekt Indre Gangstrøg
søger jeg en tilkendegivelse af, hvordan beboerne i hver enkelt BLOK forholder sig til en sag om, hvilken åbningsbredde byggesagens nye gavldøre i terrassehusene bør opfylde.
Debatten startede med, at en beboer
klagede over, at den monterede nye
dørs åbningsbredde ikke var stor nok
til, at vedkommendes store ladcykel
kunne passere. Det viste sig, at også
en stor dagpleje flerbørns-barnevogn
vil være forhindret i gennemkørsel.
Udfordringen er, at en ny gavldør med
den størst mulige døråbning tillader
en sådan passage til det indre gangstrøg. Men da de eksisterende svingdøre i gangstrøget har samme bredde
som den netop installerede gavldør, så
skal der findes en plads i gangstrøget
før første indre svingdør til opbevaring
af store ladcykler/dagplejebarnevogne. Et alternativ kan være det aflåste
trådbur under blokken.

Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt
lejernes brugsværdi ved at kunne
henstille disse store ladcykler og
dagplejebarnevogne i det indre
gangstrøg bør medføre en udskiftning til en ny gavldør med en ekstra
bred døråbning.
Det spørgsmål må afhænge af problemets omfang. Derfor bedes hver
blok opgøre antallet af berørte lejere
og JA/NEJ tilkendegive, om husmødet støtter en udskiftning af de eksisterende nye gavldøre grundet de
her nævnte problemer, eller af andre oplevede fejl og mangler, som
gerne må oplyses. Dette for at sikre,
at beboernes stillingtagen kan fremlægges for følgegruppen. På den måde varetager jeg det givne mandat
bedst muligt.
Oplysningerne bedes sendt til:
niels.kjerulff@gmail.com
PS: oplæg til stillingtagen er blevet
censureret af Blokrådets Forretningsudvalg.


Censur?
Af Berit/Bladudvalget
Nedenfor ses den mail, som resulterede i ovenstående artikels påstand om censur.
Hej Niels,
Da din artikel involverer brug af Blokrådets mailadresse – og dermed også Blokrådssekretærens
arbejdstid – har Blokrådssekretariatet på vegne af
Bladudvalget forespurgt Blokrådets Forretningsudvalg, om dette er i orden. De to medlemmer af
BR-FU, som også er medlemmer af Følgegruppen
for Indre Gangstrøg, har besvaret henvendelsen
med kopi til Bladudvalget, og de mener – som flertallet af BR-FU – ikke, at det er i orden, og at du
derfor må bruge din egen mailadresse til eventuelle svar. Et medlem af BR-FU mener, at henvendelsen rettelig burde stiles til projektlederen.

Derudover mener BR-FU ikke, at du kan skrive artiklen som medlem af FGIG, men at du bør skrive
den som privatperson.
Bladudvalget skal derfor opfordre dig til at ændre
mailadressen og præsentere dig som privatperson.
(… afleveringsfrist …)
Venlig hilsen
Berit, 38 2.S
»Midtpunktet«, ansvarshavende
Mobil: 2144 3493
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
COVID-19 – VI KONTAKTES FORTSAT
PRIMÆRT VIA APP, MAIL OG TELEFON
Vi har åbnet op for personlige henvendelser, men kun efter aftale. Det betyder, at
sager, der vurderes til at kunne håndteres elektronisk, vil blive håndteret den vej.
Der bliver svaret på mail og henvendelser via app’en ”Mig og Min Bolig” alle hverdage – der vil være hurtige svartider, hvilket i princippet vil sige, at man kan forvente svar samme dag eller senest dagen efter.
Telefontiden er fortsat udvidet, så vi kan kontaktes
alle hverdage fra kl. 09.30 til 11.30 og 12.30 til 14.00.
Bemærk! Vi har ofte meget travlt på telefonerne, så hvis du har mulighed for at
kontakte os via app eller mail, opfordrer vi til dette.
ÅBNINGSTIDER PÅ EJENDOMSKONTORET OVER JUL OG NYTÅR
Julen rammer også Ejendomskontoret – se mere om åbningstider over jul og nytår
på side 3.
Husk at melde opgaver ind i god tid, da håndværkerne også holder juleferie.
VASKERI LUKKET OVER NYTÅR
Se åbningstider på side 3.
SORTE STREGER PÅ DE FINE NYE GANGSTRØG
I husordenen står der ikke noget om cykelkørsel eller lignende på gangstrøgene,
men vi har store udfordringer med at få sorte spor fra opbremsninger fra løbehjul
af gulvene. Derfor opfordrer vi jer til, at I passer på de nye fine gulve i jeres blokke.
AFFALDSSORTERING – PILOTPROJEKT
Projektet kører fortsat fint – dog er der et mindre antal henvendelser omkring larm
fra tømning, låg der smækker og lugtgener. Disse tilbagemeldinger er med til, at vi
kan gøre den endelige løsning endnu bedre for alle jer beboere, da det gør os klar
over, hvad vi skal have fokus på.
På nuværende tidspunkt er vi i gang med at implementere de adfærdsinterventioner (plakater, videoer mv.), som kommunikationsfirmaet Operate har lavet.
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I vil alle kunne tage et kig på 3 korte videoer, som svarer på mange af de spørgsmål,
beboerne har haft til affaldssortering. Videoerne er tilgængelige på hjemmesiden
under
(http://www.farum-midtpunkt.dk/Farum-Midtpunkt/Projekter/Affaldssorteringpilotprojekt.aspx).
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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ÅBEN DØR
D. 26. 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 Enhed for unge og voksne
Blokrådet
10

SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I OKTOBER
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2020
Forventet

Aktuelt

2019

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 31. oktober 2020:
Fjernvarmeudgift: 9.341.526 kr.
Opkrævet aconto: 10.827.005 kr.
Overskud:
1.485.749 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i oktober:
Forbrug
Budget
Besparelse

1.541 MWh
1.739 MWh
198 MWh

I oktober tager vi for alvor hul på fyringssæsonen, og det er altid lidt
spændende om den bliver mild eller ej.
Dette års udgave startede meget lunere end normalt, men endte på en
middeltemperatur som kun var 0,4 °C
over normalen. Ikke desto mindre kan
vi glæde os over, at forbruget i oktober
ligger 11,4 % under budgettet.
Samlet set over hele året ligger forbruget pt. 10 % under budgettet. Så

Samlet forbrug pr. ultimo oktober:
Forbrug januar-oktober 15.760 MWh
Budget januar-oktober 17.519 MWh
Besparelse
1.759 MWh
langt så godt. Nu skal der på det nærmeste en isvinter til, i de sidste 2 måneder, for at ødelægge det positive billede.
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BR-MØDE 543

BR-sag 543.a:
Driftsregnskab 2019-20
Forslagsstiller: KAB

Eventuelle spørgsmål til regnskabet
kan også mailes til:
blokraad@farum-midtpunkt.dk.

Sammen med dette nummer af bladet
er udsendt et komprimeret regnskab:
et ’læse-let-regnskab’.

Driftsregnskabet vil ikke blive gennemgået punkt for punkt på blokrådsmødet, men der kan selvfølgelig stilles
spørgsmål til driftschef Bettina Jarl
Darlslund og økonomimedarbejder
Anne Brønnum Kristensen fra KAB.

Bemærk! Driftsregnskabet viser et
overskud på 3.654.688 kr., som afskrives på egenfinansiering vedrørende de foreløbige udgifter vedr. 30
ældreboliger,
Seniorbofællesskab,
Energiteknisk Handleplan og Asfaltfuger.
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.

I nedenstående gennemgang redegøres for regnskabets vigtigste punkter.
Stamoplysninger
om bebyggelsen
Farum Midtpunkt havde i regnskabsåret 2019-20 1.580 boliger, heraf 26
ungdomsboliger.
Under erhvervslejemål hører lægerne,
tandlægen, Nærbiksen og Spisehuset.
Herudover er der institutioner, fællesfaciliteter, garagebure og lagerrum mv.
UDGIFTER
Nettokapitaludgifter
Ydelsen på 26.502.676 kr. dækker
ydelse på oprindelige lån på 860.670
kr. og 25.642.007 kr. er ydelse til udamortiserede lån. Ydelsen er budgetteret til 26.504.000 kr.
Offentlige og
andre faste udgifter
Ejendomsskatterne
er ca. 210.000 kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes at reguleringsprocenten for grundskyld i 2019 = 0. I
budgettet for 2019/20 var der regnet
med en 7 %-stigning.
Vandafgiften (inkl. miljøafgift) er budgetteret til 1.000.000 kr. Udgiften er
ca. 795.000.000 kr. lavere end budgetteret.
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Renovation (inkl. miljøafgift) er budgetteret til knap 5.312.000 kr. Udgiften er ca. 10.000 kr. mindre end budgetteret.
Forsikringer er ca. 122.000 kr. mindre.
Afdelingens energiforbrug er ca.
935.000 kr. lavere end budgetteret.
Administrationsbidrag til Furesø Boligselskab er administrationsbidraget
til KAB samt udgifter til drift af Furesø
Boligselskab. Udgiften er ca. 47.000
kr. mindre end budgetteret.
De offentlige og andre faste udgifter er på 28.666.670 kr. mod budgettets 30.687.000 kr.
Variable udgifter
Renholdelse er budgetteret med
16.018.000 kr. og her en besparelse
på ca. 1.430.000 kr.
På side 10 – note 4 i det store regnskab
– specificeres udgifterne således:
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,
pension, m.v. ca. 930.000 kr. mindre
end budgetteret.
Rengøring: dækker primært udgifter
til rengøring indre gangstrøg, spuling
af spindeltrapper, rengøringsfirmaer,

BR-MØDE 543

vinduespudsning mv. En besparelse
på ca. 270.000 kr., hvilket til dels
skyldes, at rengøringen af de indre
gangstrøg varetages af ansatte, og udgiften medtages under ejendomsfunktionærer.
Traktoromkostninger: indeholder udgifter til diesel, vejsalt, urea og vægtafgifter. Er ca. 9.000 kr. større end budgetteret.
Snerydning og udryddelse af skadedyr
er der brugt ca. 22.000 kr. mere end
budgetteret.
Renholdelse diverse: udgifterne er ca.
206.000 kr. mindre end budgetteret.
Planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser
Udgifterne er afholdt og dækket af afdelingens henlæggelser.
I 2019-2020 er budgetteret med
36.331.000 kr. til formålet – der er
brugt 27.645.039 kr.
Istandsættelse
ved fraflytning mv.
Udgifterne (B-ordning) dækkes af henlæggelser.
Der er afholdt udgifter for 1.376.559
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 1.742.363 kr. Beløbet
er dækket af henlæggelser.
13
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Særlige aktiviteter
Drift af fællesvaskeri
Udgifterne udgør 387.322 kr. mod
budgetterede 406.000 kr. Indtægterne
(brugerbetalingen) har været på
771.431 kr.
Ikke alle udgifter vedrørende vaskeriet er medtaget f.eks. vand- og vedligeholdelsesudgifter. Det vil sige at
overskuddet/nettoindtægten
på
384.109 kr. ikke er retvisende i forhold til omkostningerne ved at drive
vaskeriet.
Drift af møde- og selskabslokaler
Udgifterne udgør 74.300 kr.mod budgetterede 117.000 kr. Lejeindtægten
er på 36.061 kr.
Også her gælder det, at ikke alle omkostningerne ved at drive selskabslokalerne er udgiftsført. Det vil sige at
underskuddet på 38.239 kr. ved at
drive selskabslokalerne angiveligt er
lidt større end anført.
Diverse udgifter
Udgifterne er på 1.466.454 kr. mod de
budgetterede 2.333.000 kr.
Kontoen dækker udgifter til beboerdemokratiet med mere. På side 12, note
9 er udgifterne udspecificeret. I lighed
med tidligere år er diverse udgifterne
mindre end budgetteret.

BR-MØDE 543

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger er udelukkende et budgettal og
anses for at være en buffer for eventuelle prisstigninger.
Variable udgifter
udgør 17.948.967 kr. mod budgetteret 20.824.000 kr.
Henlæggelser
Henlæggelserne er opsparingen til at
imødegå årets udgifter med. Opsparingens størrelse beregnes efter pris pr.
m².
På side 13, note 10 og 11 – er en specifikation på henlæggelserne.
De samlede henlæggelser
44.784.863 kr.

er

på

De samlede ordinære udgifter er på
117,903.175 kr.
Ekstraordinære udgifter
Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder er 806.148 kr. mod et
budget på 805.000 kr.
Afskrivning på forbedringsarbejder
er mindre end budgetteret.
Ydelser vedr. lån til bygningsskader
er ca. 4.324.329 kr. mindre, som dels
skyldes mindre indeksering og dels
omlægning af lån.
Tab ved fraflytning og lejeledighed
er dækket af henlæggelser.
Renteudgifter
beløber
sig
til
2.462.828 kr. Dette er hovedsageligt
renteudgifter på byggelån og renteudgift på mellemregning (negativ rente
på indestående).
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Korrektioner fra tidligere år udgør
132.653 kr. og består af lejerefusioner
vedr. vandskader og opgjorte reservationer.
De ekstraordinære udgifter på
61.791.803 kr. er ca. 2.326.197 kr.
mindre
end
de
budgetterede
64.118.000 kr.
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af lån og indgået vedr. tidligere afskrevne fordringer.
Ekstraordinære indtægter udgør
25.816.184 kr. mod de budgetterede
26.809.000 kr.
Samlede
indtægter
udgør
183.349.666 kr. mod 186.905.000 kr.

De samlede udgifter er på i alt
179.694.978 kr., og inklusive årets
overskud på 3.654.688 kr. er tallet
183.349.666 kr.

BALANCEN
Består af aktiver (tilgodehavender) og
passiver (henlæggelser og gæld) – og er
et øjebliksbillede af Farum Midtpunkts økonomi.

INDTÆGTER
Ordinære indtægter
Boligafgifter og leje på 156.168.751
kr. er husleje for boligerne, hyblerne,
erhvervslejemål, institutioner, kældre
og garagebure mv.

Huslejekonsekvenser
Huslejekonsekvenser: Ingen – de har
fundet sted for mere end et år siden.

Renteindtægterne er kun renteindtægter af frivillige forlig 35.727 kr. , da
der er negativ rente af indestående og
derved en renteudgift. Der var dog
budgetteret med 2.497.000 kr.
Andre ordinære indtægter udgør leje
af antenneplads, som har givet os en
indtægt på 73.205 kr.
Med indtægterne fra vaskeriet og selskabslokalerne kommer de ordinære
indtægter op på 157.533.482 kr., hvilket er ca. 2.563.000 kr. større end
budgetteret.
Ekstraordinære indtægter
Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte er ca. 308.000 kr.
mindre end budgetteret.
Korrektioner tidligere år – 315.296
kr. består af gevinst ved konvertering

Afstemningstema:
Blokrådet tager driftsregnskabet for
2019-2020 til efterretning.
BR-sag 543.b: Plantekummer på
Vestgangstrøget
Forslagsstiller: Friarealudvalget
Plantekummerne på Vestgangstrøget
blev indført under den første miljøsag
i slutningen af firserne. Kummerne er
lavet af fiberbeton og udført i 3 former.
En rund form, en aflang samt de små
halvmåneformede, som står op ad betonbrystningerne. De blev designet
specielt til bebyggelsen. Kummerne er
forsynet med et vandreservoir i bunden. For at forhindre at dette revner i
frostvejr, er kummerne forsynet med
en bundprop, så de kan tømmes, når
det bliver vinter.
Bundpropperne går ofte i stykker, ligesom kummerne ofte revner. Et andet
problem med kummerne er, at side15
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kanten runder indad øverst oppe. Det
gør det meget svært at få en rodklump
op af kummen, når et træ eller en
busk skal udskiftes. Ofte går kummen
i stykker ved udskiftning af planter, ligesom de ofte hen ad vejen revner i
bunden. Derfor har driften længe ønsket at få gjort noget ved disse problemer.

BR-MØDE 543

med en af cortenstål. Vi vil således efter en årrække få alle kummerne udskiftet. For at billedet ikke skal blive
for broget op langs gangstrøget samles
de nye kummer, så de så vidt muligt
står sammen.

Gamle plantekummer revner i bunden

Den foreslåede løsning er at beholde
de 3 former, men at få kummerne lavet
i et andet materiale. Kummerne kan
udføres i cortenstål, hvilket jo ikke er
et ukendt materiale i Farum Midtpunkt. Det vil løse begge problemer.
Vi har i længere tid haft et par af de
store runde kummer udført i corten
stående foran Servicecentralen, således at vi alle har haft god tid til at se
dem i miljøet. Hverken FAU eller driften har fået negative tilbagemeldinger
om cortenkummerne.
Huslejekonsekvenser
Hvert år afsættes der penge til udskiftning af 3 – 4 plantekummer. Vores forslag går ud på, at når en af de gamle
kummer går i stykker, udskiftes den
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Ny plantekumme

Plantekummerne i corten er lidt billigere end de gamle af fiberbeton. Hertil
kommer en lille besparelse i tid og frekvens af fremtidig udskiftning. Udskiftningen kan således foretages
uden huslejeforhøjelser.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at driftsafdelingen
over en årrække kan udskifte plantekummerne på Vestgangstrøget til
kummer med samme form udført i
cortenstål.

BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 543.c: Renovering af
legepladsen på Sankt Hans Torv
Forslagsstiller: Friarealudvalget
Den store legeplads på Sankt Hans
Torvet trænger til en udbygning og forbedring. Pladsen bruges ofte af en lille
gruppe forældre og deres børn. Pladsen bruges også ofte af daginstitutionen Verdens Børn. Der er således
jævnligt mange småbørn på pladsen
samtidigt. Friarealudvalget har i en
periode besøgt pladsen, ligesom vi har
talt med brugere af pladsen. Det, der
mest af alt mangler, er steder at sidde
sammen, når børnene for eksempel
skal spise eller samles til fælles aktiviteter.

BR-MØDE 543

det med banen og bordet i pavillonen
er stort set en driftssag (vedligeholdelse), men begge sager kan også afholdes inden for budgettet på kr. 50.000.
Friarealudvalget fik på forrige budget
afsat kr. 50.000 til renovering og forbedring af den store legeplads på
Sankt Hans Torv. På grund af situationen med Covid 19 har Blokrådet vedtaget, at pengene kunne overføres til
det nu værende budget. Sagen giver
derfor ikke anledning til huslejestigninger eller overskridelse af budgettet.

Placering af bord-bænkesæt

Nyt bord-bænkesæt

Ud fra de opnåede erfaringer foreslår
Friarealudvalget, at der indkøbes og
opsættes et bord og bænkesæt. Borde
og bænke er udformet i en halvmåneform og derfor velegnet til undervisning eller andre fælles aktiviteter.

Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at legepladsen på
Sankt Hans Torvet udbygges og renoveres, som beskrevet ovenfor. Til dette
formål frigives de 50.000 kr.

Herudover trænger den lille boldbane
til at få selve banen rettet op og forsynet med et frisk lag grus. Og inde i pavillonen står der et bord, der trænger
til at blive repareret.
Huslejekonsekvenser:
Bord og bænkesæt koster 30.600 kr.
med udbringning og montering. Arbej17

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 542 3. NOVEMBER 2020

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra oktober 2020
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
b. Budgetønske BR-FU
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Budgetønske BU
Budgetønske BOU
Budgetønske BUU
Budgetønske UU
Budgetønske Katteprojektet
Ny BR mødefrekvens fra 2021

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

(afstemning:)
(Hans: 20/0/0,
Thomas: 19/0/1)
(ÆF: 4/12/3,
Opr.: 19/0/0)
(19/0/0)
(19/0/0)
(19/0/0)
(19/0/0)
(18/1/0)
(ÆF: 6/9/2,
Opr.: 5/11/1)

6. Eventuelt
STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Leif
Tove
Ditte
Leif
11
Steffen
???
12
Morten
og 13 Hans
14
Birger
15
Ernst
16
Erik

Adresse
216B
221B
217B
216B
31C
28F
38 2.S
38 2.R
58A
73E
80F

Blok Navn
Lis
21
Niels
Helene
22
Lene
Peter
24
Thomas
33
Janine
Palle
36
Nikita
Maiken
43
Henrik

Adresse
80F
112E
111F
121B
120A
143F
258F
258F
290E1
290F
428D

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Maiken, Blokrådssekretariatet

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

be-

3. Godkendelse af
referat fra oktober 2020
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster ved mødet.
4.b Ejendomskontoret
Henrik/dirigent oplyser, at Maiken/
blokrådssekretær har nogle informationer med fra driften, da Palle ikke er
til stede ved aftenens møde.
Maiken/Blokrådssekretær orienterer
om, at Palle efter aftale med driftschefen ikke er ved aftenens møde grundet
den aktuelle Covid-19 situation, idet
han betragtes som særligt udsat.
Rotter
Maiken/Blokrådssekretær oplyser, at
hun har en opfølgning med i forhold til
sidste blokrådsmøde, hvor der blev debatteret rotter.
Der er konstateret mange rotter i Farum Midtpunkt, og dette er et generelt
problem på landsplan. Driften har talt
med Furesø kommune, og der er aftalt
møde imellem drift og kommunen fredag d. 13. november 2020. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en
handleplan, som vendes med FAU, inden den bliver endeligt vedtaget.
Hun oplyser også, at driften siden
2018 har haft fuldt fokus på kloakrotter, og at der ligger en bekæmpelsesplan med rottespærrer i kloakkerne. I
bekæmpelsesplanen har man inddelt
Farum Midtpunkt i 7 zoner, og man er
nu nået til og er i gang med zone 4.
Næste år forventes det, at der er gennemført rottebekæmpelse i alle kloakker – der vil på dette tidspunkt være
opsat rottespærrer ud mod alle kommunens hovedkloakker.

Peter/Blok 22 spørger, om man er begyndt rottebekæmpelsen fra zone 1 og
derefter arbejder sig op mod zone 7 –
eller er zone 4 den sidste zone?
Maiken/ Blokrådssekretær svarer, at
hun vil tro, at de er startet i zone 1 og
afslutter i zone 7.
Thomas/143F husker, at man startede bekæmpelse ved Blok C, hvor
man lukkede af med fælder udefra.
Herefter bevægede man sig ind under
resten af bebyggelsen.
Hjemmeside
Maiken/Blokrådssekretær fortæller, at
bestyrelsen i Furesø Boligselskab for
et år eller mere siden besluttede, at afdelingerne i selskabet skulle have hver
deres hjemmeside. Palle og Maiken
har efter mange møder med en digital
konsulent i KAB fået opsat en grundform i skabelonen, og der er lagt diverse indhold ind. Vi er nu så langt
med siden, at den er blevet præsenteret for organisationsbestyrelsen, som
har godkendt formen og den videre
proces. Efterfølgende har Bladudvalget været præsenteret for en testversion, og der er kommet rigtig god feedback særligt i forhold til indholdet.
Det betyder, at siden på nuværende
tidspunkt mangler at blive finpudset.
Palle og Maiken vil undersøge i KAB,
hvordan en såkaldt ”cut-over plan”
bedst udføres – altså hvordan man
bedst overgår fra den gamle side til
den nye.
Affaldssortering
Maiken/Blokrådssekretær fortæller, at
projektet stadig kører fint – dog er der
stadig et mindre antal henvendelser
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omkring larm fra tømning, låg der
smækker samt lugtgener.
Der mangler fortsat at blive rettet op
på asfalten for foden af affaldscontainerne, så det får fald mod afløbet.
Ved det kommende TMU-møde tages
emnet ”affaldssortering” op, og det
skal drøftes, hvordan der kan findes
økonomiske midler til at implementere
kildesortering ved alle blokke og i boligerne. Der ligger et groft skøn på godt
9 mio. kr. – i skønnet er der ikke medregnet omkostninger i forbindelse med
forskellige sorteringsmuligheder i boligerne.
På nuværende tidspunkt er vi i gang
med at implementere de adfærdsinterventioner (plakater, videoer mv.), som
kommunikationsfirmaet Operate har
lavet, i de tre blokke og ved de to affaldsøer. Udover plakater er der blevet
produceret 3 korte videoer. Videoerne
er blevet til på baggrund af nogle af de
spørgsmål, som beboerne i pilotblokkene har haft, til hvordan man sorterer affald, og videoerne kan derfor give
svar på en masse af de spørgsmål, som
man måtte have. Videoerne er tilgængelige på hjemmesiden www.farummidtpunkt.dk under FARUM MIDTPUNKT, [PROJEKTER], [AFFALDSSORTERING –
PILOTPROJEKT]. En af de kommende
dage vil der også blive omdelt en flyer

til bebeboerne i pilotblokkene, hvor
der gøres opmærksom på videoerne
samt en henvisning til, hvor man kan
finde dem.
Palle og Maiken har afholdt møde med
Furesø kommune og der er indledt et
samarbejde med både kommune og
Stavnsholt- og Lyngholmskolen om
uddannelse af børneambassadører.
Børnene er bosiddende i Farum Midtpunkt og allerede nu kan man et par
gange om ugen møde dem sammen
med en af Farum Midtpunkts ambassadører ved containerne mellem Blok
14 – 16. Ambassadørerne står klar til
at svare på spørgsmål om affaldssortering, og de hjælper også helt konkret
med at tage et kig i skraldeposen, så I
kan blive endnu bedre til at sortere
(der omdeles information om dette til
beboerne i de tre blokke). I arbejdet
med børneambassadører er der også
indtænkt muligheden for, at dette kan
omfatte børn/unge med særlige behov. Lommepengeprojektet tænkes
ind, hvor det er muligt – Furesø Boligselskab er orienteret om dette.
På kommende blokrådsmøde vil
Palle give en status på, hvordan
mængden af affald i de forskellige fraktioner fordeler sig.
Thomas/TMU spørger, om driften er
bekendt med et problem i sydenden af
Blok 15, hvor en beboer konsekvent
bruger affaldskurven uden for blokken
i stiniveau til sit affald?
Maiken/Blokrådssekretær svarer, at
det har de hørt om.
Thomas/TMU spørger, om man har lokaliseret problemet, så man eventuelt
kunne få forebyggelseskonsulenten til
at tage en bekymringssamtale med
vedkommende?
Maiken/Blokrådssekretær kan ikke
sige så meget om det, men ved at der
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er fokus på det fra driftens side, og
muligvis er der også kontakt til forebyggelseskonsulenten. Hun nævner,
at det er et problem, som også er kendt
i andre blokke – altså at de hullede
skraldekurve i gangstrøgsniveau bliver brugt til husholdningsaffald.
Birger/58A kommenterer, at problemet sikkert er løst, for affaldsspanden
er væk.

er dog mange forhold, som der skal tages hensyn til, og det bliver nødt til at
blive udført i samarbejde med rådgivere. Hvis man eksempelvis ændrer
højden på gummibånd, kan det måske
medføre lugtgener eller rotteproblemer. Maiken oplyser, at man netop
har valgt at køre et pilotprojekt for at
samle erfaringer, som man kan tage
højde for, når projektet skal rulles ud
over hele Farum Midtpunkt – her-

Asger/Blok 36 siger, at de har talt om
muligheden for, at man genetablerer
det lille låg på spandene?

VANDST ATUS

Hans/FAU præciserer, at de affaldskurve, der er opsat nu, ikke har været
født med låg. Der har tidligere været
opsat spande med låg, men disse blev
fravalgt, da de var besværlige at
tømme. Med det sagt, kan det godt
være, at man skal lave om på det – tiderne forandrer sig jo.
Ernst/Blok 15 har på deres husmøde
talt om støj ved blandt andet tømning
af containerne. De vil gerne vide, hvornår der bliver handlet på dette? Der er
flere beboere, der er trætte af larmen –
især dem der bor i lejlighederne ved
stamvejen. Der er larm fra lågene fra
kl. 7 morgen til 11 aften. Ernst mener,
at der er en aftale om, at tømning skal
være efter kl. 7 – dette overholdes ikke.
Maiken/Blokrådssekretær svarer, at
hun dags dato har haft en lang samtale med en beboer fra Blok 15 om de
problemer, som nogle af beboerne oplever. Maiken siger til Ernst, at hun
ikke kan svare på forhold omkring
tømning, men at hun også er bekendt
med støjgener fra lågene (jf. orienteringen ovenfor). Det er vigtigt, at I ved, at
vi gør alt, hvad vi kan for at finde en
løsning, men det er ikke bare lige til. I
telefonsamtalen med beboeren lagde
han op til, at man skiftede alle gummibånd til nogle, der var tykkere. Der

Situationen pr. 31. oktober 2020
Samlet forbrug for hele Midtpunktet:
Måned:
2020:
2019:
Jan
13.516 m3
14.260 m3
Feb
11.803 m3
12.991 m3
3
Mar
13.020 m
14.384 m3
Apr
13.680 m3
14.100 m3
3
Maj
13.330 m
14.496 m3
Jun
12.360 m3
13.560 m3
3
Jul
12.090 m
13.082 m3
3
Aug
11.997 m
15.159 m3
Sep
12.000 m3
15.150 m3
3
Okt
11,780 m
17.081 m3
Jan-Okt 125.576 m3
144.462 m3
Gennemsnit pr. døgn:
Måned:
2020:
Jan
436 m3
Feb
407 m3
Mar
420 m3
Apr
456 m3
Maj
430 m3
Jun
412 m3
Jul
390 m3
Aug
387 m3
Sep
400 m3
Okt
380 m3

2019:
460 m3
464 m3
464 m3
470 m3
474 m3
452 m3
422 m3
489 m3
505 m3
551 m3

Forbruget i 2020 er indtil videre faldet
med 13,1% sammenlignet med sidste år.
I forhold samme periode i referenceåret
2006/7 er besparelsen stadig på ca. 30%
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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under låg, fald på asfalt, lugtgener,
tømning (tidspunkt og frekvens) m.v.
Lis/Blok 16 siger, at de tidligere har
fået lovning på, at indkastet til plastik
blev større, da man nu skal folde meget af plastikken sammen for at få det
ned.
Maiken/Blokrådssekretær svarer, at
hun troede, at indkastene var blevet
lavet større. Maiken følger op på dette.
Derudover kommenterer Lis om larmen fra lågene, at denne kan undgås,
hvis man tager i håndtaget og lukker
låget på almindelig vis.
Spørgsmål til driften
Indre gangstrøg
Janine/Blok 33 starter med at sige, at
de er glade for det flotte nye gangstrøg.
De har skrevet til følgegruppen vedr.
forskellige ting, men der kommer ikke
noget konkret svar – det synes de ikke
kan være rigtigt. De vil gerne have et
svar på, hvornår deres låse bliver omstillet, så de igen kan komme ind i deres rum.
Janine kommenterer også, at når linoleumsgulvet på reposerne bliver vasket, så efterlades det så vådt, at der
kommer kalkaflejringer på gulvene.
Palle/Blok 33 undrer sig over, at huller fra gamle postkasser og nøglebokse
ikke er blevet spartlet ud inden maling
af vægge. Palle har nu selv repareret
huller. De har spurgt til, om de kunne
få en lille dåse maling til udbedring af
huller, men her bliver de informeret
om, at de kan få farvekoden, og så skal
de selv købe malingen. De undrer sig
over den manglende fleksibilitet.
Peter/Blok 22 fortæller, at de i forbindelse med spørgsmål til indre gangstrøg tog fat i byggeledelsen, og her oplevede de en fantastisk dialog. Peter siger, at de er klar over, at de ikke skal
blande sig i, hvad der er skrevet
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kontrakt på, men det ville dog være
rart, hvis man fra driften kunne få ridset op, hvad der er med i kontrakten,
når man står som modtager af projektet fra blokken. Alternativt ved man jo
ikke, hvad der skal laves, og hvad der
ikke skal laves.
Thomas/ Følgegruppen for indre gangstrøg (FGIG) oplyser, at postkasserne
ikke var en del af projektet. Så hvis
man har fået den fjernet, har det ikke
været i projektet, at hullerne skulle
spartles.
Janine/Blok 33 siger, at det drejer sig
om huller fra nedtagne nøglebokse.
Thomas/FGIG svarer, at der sikkert
gælder det samme for disse som for
postkasserne – altså at huller skal udbedres af dem, der har taget dem ned.
Janine/Blok 33 svarer, at nøgleboksen
har været nedtaget i 6 år, så det undrer, at det ikke er blevet udbedret.
Birger/Blok 14 oplyser, at der i sommer blev nedtaget et midlertidigt cykelrum i P-arealet. Cyklerne, der stod
i rummet, er blevet fjernet, og der er
mange, der savner deres cykler. De
cykler vil de gerne have retur!
Lis/FGIG svarer, at alle beboere i blokken er blevet varslet, inden det midlertidige cykelrum er blevet nedlagt – her
har der også været informeret om, at
de skulle flytte deres cykler inden en
given frist.
Kirsten/FGIG svarer Blok 14, at de
skal henvende sig på Ejendomskontoret – de har cyklerne opmagasineret i
3 måneder.
Birger/Blok 14 svarer, at beboeren har
været på Ejendomskontoret, og Birger
har også selv set de opmagasinerede
cykler. Der står ikke andet end skrammel – de cykler, der havde en værdi, er

sjovt nok fjernet! Den varsling, man
henviste til fra Ejendomskontoret, var
meget ældre end den, der var gældende for cykelrummet.
Desuden forholder Birger sig kritisk
til 3 måneders-reglen – kan ens cykel
blive smidt ud efter 3 måneder, hvis
man ikke har brugt den? Det mener
han bestemt ikke, at man må.
Henrik/dirigent opfordrer til, at beboeren retter en ny henvendelse til Ejendomskontoret.
Birger/Blok 34 svarer, at de på deres
husmøde har besluttet, at de vil rejse
en blokrådssag om erstatning af de
forsvundne cykler.
Ventilation
Birger/Blok 14 fortæller, at nogle af
boligerne i sydenden af blokken er
stærkt generet af larm fra ventilation
ved plejecenteret i Blok 13. De har forsøgt at råbe Ejendomskontoret op,
men de bliver nærmest ignoreret. De
vil gerne have, at Ejendomskontoret
handler på sagen.
4.c Blokrådets Forretningsudvalg
BR-sag 541.b: Anmodning om opstilling af cykelstativer på Furesø
Boligselskabs grund
Ved sidste blokrådsmøde blev der rejst
og vedtaget et udsættelsesforslag til
ovennævnte sag. Dette er sendt til
kommunen, og de har meddelt, at de
har modtaget vores henvendelse, og at
der arbejdes på et svar.
Udsættelsesforslag
til BR-sag 540.e og f:
Kommissorium for Bolignetudvalget og Aftalevilkår og Netikette
Ved blokrådsmøde 540 blev der både
til BR-sag 540.e og 540.f fremsat og
vedtaget udsættelsesforslag, hvor man
anmodede om, at indholdet i hhv.
kommissorium samt aftalevilkår og

netikette blev sendt til KAB med henblik på juridisk vurdering. Dokumenterne er sendt afsted men er fortsat
under behandling.
Nyt medlem til
Blokrådets Forretningsudvalg
Pr. 1. december er det blevet Blok 46s
tur til at stille med et medlem til Forretningsudvalget. Blok 46 er blevet
varslet herom, og vi afventer svar fra
dem.
4.d Andre udvalg
Spørgsmål til
følgegruppen for indre gangstrøg
Jakob/Blok 26 fortæller, at de har besluttet at købe nogle pænere vægge i
stedet for de trådhegn, der har været
sat op. Jakob har hørt rygter om, at
man ville udarbejde forslag til vægge i
gangstrøget, men efter samtale med
driften kan han forstå, at der ikke er
nogen, der har taget ansvar for den
sag. Jakob konstaterer, at der må
være nogen, der ligger inde med nogle
erfaringer fra Birkhøj, da de har fået
opsat glasvægge i gangstrøget.
Thomas/tidl. PCB-følgegruppe svarer,
at da man lavede glasvæggene i Blok
46 (det er kun i denne blok, der er
glasvægge) var det som et forsøg på at
lave glasvægge, der var både brand- og
brudsikre, samtidig med at de var
pæne. Det betød, at man brugte alle
pengene til dette – de kostede cirka en
million kr. På grund af økonomien arbejdede man ikke videre med projektet.
Thomas/FGIG svarer, at det er korrekt, at der har været tale om, at der
skulle udarbejdes et katalog over muligheder. Det er en udfordring, idet de
østvendte rum, der er i blokkene, er
godkendt til cykelrum og ikke alt muligt andet. Hvis man ønsker at bruge
rummene til motionsrum eller andet,
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så er det nogle andre brandhensyn,
der skal tages, og så er vi oppe i en
økonomi, der svarer til en million kr.
for en blok. Det vil kræve, at man laver
et forløb om at lave nogle andre typer
af rum – det bliver ikke lavet i følgegruppen for indre gangstrøg.
Jakob/Blok 26 siger, at i Blok 26s tilfælde, så er der tale om et cykelrum,
så brandsikkerhedsmæssigt er der
ikke noget problem. De er indstillet på
at betale det selv – godt nok har de
ikke en million, men de vil gerne have
et aflåst rum til deres cykler.
Thomas/FGIG svarer, at det vel kan
ske ved, at de meddeler driften, at I
har overtaget vedligeholdelsen af rummet, og at de derfor ikke behøver at vaske gulvet der fremover. Det kan være,
at driften kan henvise til en håndværker, der kan udføre arbejdet?
Hans/FGIG fortæller, at alle de østlige
rum i blokkene (bortset fra det i syd,
også kaldet bornholmeren) er lavet for

blokkens penge af blokkens beboere.
Hans forklarer, at det ikke vides, om
der er søgt om tilladelse i kommunen i
forbindelse med etablering af disse
rum, som det egentlig er påkrævet. Da
de blev bekendte med dette i følgegruppen, blev det pludselig meget
svært at lave et katalog over mulige
løsninger. Fordi det kræver ansøgning
og tilladelse ved kommunen, blev man
i følgegruppen enige om, at der ikke
skulle laves noget om på gangstrøgene.
Hans understreger, at hverken følgegruppen eller Ejendomskontoret
kan tillade, at noget bliver sat op, da
der skal søges i kommunen, hvis man
bygger om.
Spørgsmål til
Bolignetudvalget (BNU)
Merete/17G spørger BNU, om de har
tænkt sig at gøre noget ved YouSeeabonnementet, idet det stiger i pris?
Samtidig fjerner de radioprogrammerne og ekstrakanalen. I forvejen betaler vi mere, end man gør i mindre boligafdelinger.
Leif/BNU svarer, at YouSee selv bestemmer, hvad de vil lægge af radiokanaler i TV-pakkerne. Han giver også
Merete ret i, at ekstrakanalen forsvinder fra årsskiftet. Leif nævner, at YouSee ikke er dyrere end andre tv-udbydere. Udvalget har været i dialog med
en anden udbyder, men denne kunne
ikke konkurrere med YouSees priser.
Udvalget afventer et nyt tilbud. De arbejder på at få Discovery tilbage igen.
Merete/17G undrer sig over, at når
man som kunde betaler forud, at de så
allerede d. 28. opkræver penge. Hvorfor bliver de ikke opkrævet til d. 1. ligesom alle andre gør?
Thomas/143F siger, at han netop har
fravalgt YouSee på grund af deres
elendige kundepolitik.
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Peter/120A spørger, hvad beboere betaler for grundpakken?
Leif/BNU svarer, at den koster 162,15
kr./md.
Peter/120A siger, at hans svigermor,
som bor på et plejehjem, hvor beboerne i antal udgør 2-3% af antallet i
Farum
Midtpunkt,
betaler
162
kr./md. – prisen må kunne forhandles
bedre i Farum Midtpunkt. Han opfordrer til en genforhandling.
Leif/BNU siger, at prisen pr. 1. januar
stiger til 172 kr./md.
Henrik/dirigent minder om, at BNU
forhandler på Farum Midtpunkts
vegne, men det er ikke udvalget, der
skriver under på kontakten.
5. Blokrådssager
BR-sag 542.a: Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
Afstemning
Hans vælges til Furesø Boligselskabs
bestyrelse med 20 stemmer for, ingen
stemmer imod og ingen blanke stemmer.
Thomas vælges til Furesø Boligselskabs bestyrelse med 19 stemmer for,
ingen imod og 1 blank stemme.
Henrik/dirigent oplyser, at inden sagerne behandles, har Maiken/Blokrådssekretær en kort orientering om,
hvad der henstår på Markedsføringsudvalgets konto.
Maiken/Blokrådssekretær siger, at beløbet oplyses, da det ofte har været debatteret, hvor meget der henstår. Beløbet er identisk med det, der blev oplyst i Midtpunktet 534 s. 18 – altså
825.147,67 kr.

BR-sag 542.b: Budgetønske BR-FU
Ændringsforslag til BR-sag 542.b
Forslagsstiller Blok 21
Sankthansfest til 50.000 kr. er tidligere fravalgt af Blokrådet grundet erfaringerne fra sidst afholdte arrangement, og det lykkedes ikke at få et udvalg til at påtage sig ansvaret fremover. At BR-FU i trods vil bruge pengene overrasker.
Blok 21 foreslår, at Sankthansfesten
ændres til et alternativt socialt arrangement for voksne, hvor de 50.000 kr.
kan frigives ved en BR-sag.
Afstemningstema
Blokrådet vedtager, at Sankthansfesten ændres til et alternativt socialt
arrangement for voksne, hvor de
50.000 kr. kan frigives ved en BR-sag.
BR-sag 542.b: Budgetønske BR-FU
ændres i forhold hertil.
Henrik/dirigent informerer om, at der
er kommet et ændringsforslag til sagen. Henrik giver først ordet til Blokrådets Forretningsudvalg, så de kan
præsentere deres budgetønske – derefter gives ordet til Blok 21, som er forslagsstiller til ændringsforslaget. Ændringsforslaget vil komme til afstemning før selve sagen.
Thomas/BR-FU opsummerer, at det er
de samme beløb og aktiviteter som sidste år. Thomas nævner, at der har været debat omkring sankthansfesten,
idet det har været svært at få folk til at
sælge øl og vand. I Forretningsudvalget vil vi lægge op til, at sankthansfesten tænkes mere som et familiearrangement, hvor man indgår i et samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget, så man også derved undgår et
sammenfald mellem de to arrangementer. Det vil Forretningsudvalget gå
i dialog med Børne- og Ungdomsudvalget om.
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Thomas oplyser, at der allerede er
afsat penge til sankthansfesten i indeværende budgetår, og så kan man jo
se, hvordan det kommer til at køre.
Forretningsudvalget har drøftet, om
man kunne erstatte festen med et andet arrangement, men deres holdning
er, at sankthansfesten bør bevares.
Hvis man mener, der er behov for
endnu et arrangement, så kan man jo
altid rejse en sag om dette.
Maiken/Blokrådssekretær siger i henhold til ændringsforslaget, at hun ikke
mener, at man kan konkludere, at
Blokrådet har fravalgt sankthans. De
har derimod stemt en sag igennem,
hvor man ønskede at nedsætte et
sankthansudvalg – at dette ikke lykkedes er en anden sag. Ved at fastholde
festen, vil man stadig have et arrangement, hvor driften og sekretariatet kan
stå for bål og bestilling af musik. Det
eneste driften ikke tager sig af er salg
af øl og vand. Til det kan man sige, at
hvis man ønsker at indgå i et samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget, så er de måske også forbeholdne
for salg af alkohol.
Med ændringsforslaget ser Maiken
en udfordring i, at man afsætter penge
til et arrangement, som man ikke har
nogen til at drive. Hvis man blot afsætter 50.000 kr. i budgettet til et unavngivet socialt arrangement, så vil det
kræve en blokrådssag for at få frigivet
midlerne. Med sankthansfesten har vi
et arrangement, som i realiteten kan
lade sig gøre, da drift og sekretariat
kan varetage de nødvendige opgaver
forbundet hermed, uden at det er krævet, at der nedsættes en gruppe.
Maiken kommenterer desuden, at
man skal huske på, at sankthansfesten er det eneste årlige arrangement,
hvor alle beboere er inviteret.
Nikita/290E1 er bekendt med, at en af
grundene til, at Børne- og Ungdomsudvalget flyttede deres fest til Aktivi26

tetspladsen, netop var forbundet med
salget af alkohol.
Kirsten/34F og medlem af seniorklubben siger, at de i klubben meget gerne
vil have den årlige sankthansfest bevaret. De kunne godt tænke sig at
være med til arrangere den sammen
med Ejendomskontoret. Kirsten mener bestemt, at festen skal bevares.
Thomas/BR-FU siger, at det er nyt for
ham, at seniorklubben er villige til at
være med til at drive arrangementet.
Dette bekræfter jo blot, at vi skal bevare sankthansfesten som en post i
budgettet.
Henrik/dirigent giver herefter ordet til
Niels/Blok 21, som vil motivere ændringsforslaget.
Niels/Blok 21 siger, at de er trætte af
både orkestret og hele opbygningen af
festen. Ved arrangementet sidste år
kunne man se den manglende interesse – manglende ølsalg og deltagere
generelt. Derfor bør man lave noget
andet i stedet for at holde fast i en fest,
der ikke er opbakning til. Vi bør kunne
finde på noget mere idérigt!
Lene/121B siger, at hun har terrasse
lige ud til Stenalderpladsen, og hun
synes, det er enormt hyggeligt, når der
bliver holdt sankthans.
Henrik/dirigent sender forsamlingen
til summepause.
Der er 19 stemmeberettigede til stede
ved afstemningen.
Afstemning
Ændringsforslaget forkastes med 4
stemmer for, 12 stemmer imod og 3
blanke stemmer.
Den oprindelige sag vedtages med 19
stemmer for, ingen stemmer imod og
ingen blanke stemmer.

BR-sag 542.c: Budgetønske BU
Berit/BU oplyser, at det umiddelbart
ser ud til, at udgiften til hjemmeside
udgår af Bladudvalgets samlede budget – det vidste de dog ikke, da bladet
gik i trykken.

Maiken/kommunikationsmedarbejder
bemærker, at der er nogle forholdsvis
lange opsigelsesvarsler i forbindelse
med nuværende side, så hun synes,
det er fornuftigt at lade beløbet stå, da
vi ikke med sikkerhed ved, hvornår
posten udgår.

Ernst/73E henviser til sagen, hvor
huslejekonsekvensen står anført som
havende en påvirkning på 0,04 % dette kan han ikke få til at stemme,
når man sammenholder det med beløbene i de øvrige sager.

Afstemning
Bladudvalgets budgetønske vedtages
med 19 stemmer for, ingen stemmer
imod og ingen blanke stemmer.

Berit/BU svarer, at hun har brugt den
beregner, der også bruges i KAB. Berit
forstår det ikke.
Henrik/dirigent er enig i, at der må
være sket nogle regnefejl i forbindelse
med udregningen af huslejekonsekvenserne – dette kan man se, når
man sammenligner med de øvrige beregninger.
Thomas/BR-FU siger, at normalt svarer 1,5 mio. kr. til 1%.
Henrik/dirigent ser ikke noget problem i, at sagen sættes til afstemning,
da det anmodede beløb er korrekt.
Han opfordrer dog til, at beregningerne fremover eftertjekkes.
Ditte/Blok A mener ikke, at sagen kan
sættes til afstemning, når beløbet ikke
passer, da beløbet til hjemmesiden
ikke skal bruges.
Henrik/dirigent svarer, at den beslutning ikke er truffet endnu.
Thomas/Furesø Boligselskab forklarer, at hjemmesiden bliver lagt over i
boligselskabets regnskab. Men når
den nuværende hjemmeside fortsat er
i drift, er der dobbeltudgifter til dette.
Man kan ikke sige med sikkerhed, at
udgiftsposten forsvinder i det omtalte
budgetår.

BR-sag 542.d: Budgetønske BOU
Janine/258F spørger, om det er hvert
år, man afsætter penge til at udarbejde materiale af den ene eller anden
form?
Leif/BOU svarer, at udvalget pt. arbejder med kattehegn. Der er blevet lavet
nogle prøveopsætninger på mulige
hegn. Pengene skal bruges til udarbejdelse af tegninger samt betaling af prøveopsætning.
Henrik/BOU kommenterer, at de
endnu ikke er nået til pavilloner, så de
penge, der tidligere har været afsat til
dette ryger tilbage i kassen. Projektet
vil først blive taget op, når kattehegnene er på plads.
Janine/258F spørger, om det koster
75.000 kr. for et kattehegn?
Henrik/BOU svarer, at beløbet dækker
udgifter til ingeniører og arkitekter,
der skal udarbejde beregninger og tegninger. På den måde sikrer man sig, at
hegnene er lovmedholdelige.
Afstemning
Boligudvalgets budgetønske vedtages
med 19 stemmer for, ingen stemmer
imod og ingen blanke stemmer.
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BR-sag 542.e: Budgetønske BUU
Maiken/Blokrådssekretær kommenterer, at udvalget jo ikke har kunnet
holde så mange fester som ønsket i det
forgangne år. Hun oplyser, at deres
budgetønske er identisk med de beløb
der er afsat i indeværende budgetår.
Afstemning
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetønske godkendes med 19 stemmer for,
ingen stemmer imod og ingen blanke
stemmer.
BR-sag 542.f: Budgetønske UU
Afstemning
Uddannelsesudvalgets budgetønske
vedtages med 19 stemmer for, ingen
stemmer imod og ingen blanke stemmer.
BR-sag 542.g:
Budgetønske Katteprojektet
Afstemning
Katteprojektets budgetønske godkendes med 18 stemmer for, 1 stemme
imod og ingen blanke stemmer.
BR-sag 542.h:
Ny BR mødefrekvens fra 2021
Ændringsforslag til BR-sag 542h: Ny
BR-mødefrekvens fra 2021
Forslagsstiller Blok 43
Blok 43 er grundlæggende enig i flytningen af Blokrådsmøderne fra primo måneden til medio måneden – naturligvis
under hensyntagen til placeringen af
Påsken, St. Bededag og Kr. Himmelfartsdag og Pinsen, der varierer (marts –
juni).
Hermed undgås problemer/udfordringer (konflikter) med gennemførelsen
primo august (pt. primo september) og
sommerferien samt primo januar og juleferien.
Blok 43 er ikke enig i, at BR-mødet i januar skal udgå. Blokrådsmødet i januar
28

skal fastholdes og gennemføres som
(hovedsagelig) budgetmøde, hvor udkast
til Budget 20xx/20xx – der af Blokrådet
skal godkendes på Blokrådsmødet i
marts – behandles.
Hermed bliver budgetmødet – i modsætning til nu, hvor det gennemføres udenfor Blokrådet – integreret (og legitimeret)
i Farum Midtpunkts demokratiske
møde- og beslutningsstruktur med behandling på husmøderne jf. Farum
Midtpunkts Grundlov og Blokrådets
Forretningsorden.
Note:
• Det forventes naturligvis, at udkast
til budget som hidtil er tilgængelig på
farum-midtpunkt.dk i december, og
at man kan hente en kopi på Ejendomskontoret/få tilsendt en kopi.
• Bladudvalget må på mødet oplyse,
om det grundet bestilling af trykning
er muligt at ændre BR-mødefrekvensen allerede fra 2021, eller om det
først kan blive fra 2022.

Huslejekonsekvenser
Ingen (Bladudvalgets
2021/2020 jf. BR542c)

Budgetønsker

Afstemningstema
Blokrådsmødet i januar fastholdes og
gennemføres som budgetmøde.
BR-sag 542h Ny BR-mødefrekvens fra
2021 ændres i forhold hertil.
Henrik/dirigent oplyser, at der er kommet et ændringsforslag. Først debatteres blokrådssagen og derefter ændringsforslaget. Ændringsforslaget vil
blive sat til afstemning først.
Niels/Strukturudvalget (STRU) siger, at
det igennem de sidste 2 år er lykkedes
Blokrådet at holde mødefri i juli fremfor i august, så det kan godt lade sig
gøre at lægge møderne, så KAB/EJK
også kan være med.
Henrik/dirigent kommenterer, at sagen grundlæggende går på at flytte

BR-møderne til midten af måneden,
fremfor at de ligger i starten af måneden.
Nikita/290E1 spørger, hvorfor de skal
rykkes?
Niels/STRU svarer, at det er for at få
en mødestruktur, hvor så mange som
muligt kan deltage. Ved at flytte møderne kommer man helt uden om mødeafholdelse i skolernes sommerferie.
Nikita/290E1 spørger igen, hvorfor de
skal rykkes? Hvad er problemet – er
det bare fordi, at KAB ikke kan deltage?
Niels/STRU gentager, at det er for at få
en møderække, hvor så mange som
muligt kan deltage – og industriferien
ligger i hele juli og cirka 2 uger ind i
august. Så det er blandt andet for at
undgå at ramme ind i de store ferieperioder.
Nikita/290E1 kan fortsat ikke se problemet. Hun er selv mor til 2, og møderne ligger jo om aftenen.
Morten/Blok 12 vil gerne høre begrundelsen for at afskaffe mødet i januar.
Niels/STRU svarer, at det er for at få
kabalen til at gå op i forhold til at have
en afstand mellem møderne, som muliggør produktion af bladet. Man kan
godt lave et BR-møde i midten af januar, men der ligger i forvejen et budgetmøde.
Peter/Blok 22 opfatter sagen som, at
der ren faktisk er nogen, der har sat
sig ned og kigget på møderækken. Han
kan ikke selv overskue det ved blot at
betragte et møde. Han vil foreslå, at
man tager godt imod, at der er nogen,
der har gjort arbejdet, og han opfordrer derfor til, at man stemmer ja til
forslaget.

Berit/38 2.S siger, at hun mener at
kunne huske, at en af begrundelserne
for at droppe mødet i januar er, at der
ikke sker så meget på netop dette
møde. Dette er ikke korrekt! En gennemgang af blokrådsmøderne fra
2009 til 2020 viser, at der på langt de
fleste januarmøder har været blokrådssager – og det kan meget vel være
blokrådssager, hvor der er kommet input til sagen udefra. Mange af vores
samarbejdspartnere har et professionelt liv, hvor det ofte sker, at tingene
skal være færdige inden jul eller inden
det nye år. Det betyder, at i tilfælde
hvor vi har samarbejdspartnere udefra, kan det give forsinkelse af en sag,
hvis man ikke fastholder mødet i januar. I professionelle kredse er Farum
Midtpunkt i forvejen kendt for at have
en langsommelig beslutningsproces,
og et møde mindre vil gøre den endnu
langsommere. Det eneste møde, der
faktisk kunne sløjfes er efter Berits
mening sommermødet, da arbejder
mv. vil være afleveret inden sommerferien.
Henrik/Blok 43 fortæller, at de grundlæggende er enige i, at blokrådsmøderne
bør flyttes fra primo til medio måneden
– naturligvis under hensyntagen til helligdage og ferier. Grunden til, at de er
tilhængere af dette er, at man herved
undgår de konflikter der kan være, dels
når møderne ligger lige i starten af januar måned, som medfører at husmødet skal afholdes mellem jul og nytår,
dels i forbindelse med sommerferien,
idet man kommer udenom industriferien/skoleferien ved at lægge mødet i
midten af august.
De er dog ikke enige i, at blokrådsmødet i januar skal afskaffes. De mener, at
det skal fastholdes, men at budgetmødet skal indarbejdes som en del af dette.
Herved bliver budgetmødet en del af den
demokratiske møde- og beslutningsstruktur, og det bliver dermed legitimt.
Det vil betyde, at i modsætning til nu,
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så vil budgetudkastet være drøftet på
husmødet, i stedet for at det er den enkelte beboer, der forholder sig til budgettet. Det vil gøre bidragene bedre og
mere kvalificerede.
Berit/38 2.S siger, at hun godt kan se
idéen med at budgetmødet lægges ind i
blokrådsregi. Hun synes dog, at dette vil
kræve, at der bliver bragt et debatoplæg
i Midtpunktet. Berit synes ikke, det er
nok, at man bare kan rekvirere budgetudkastet. Der skal være noget prosa –
noget argumentation for, hvorfor budgetudkastet ser ud som det gør.
Berit ved ikke, om KAB eller andre er
i stand til at nå dette til deadline til januarnummeret. Men hun mener, at
dette må være en forudsætning for, at
man gør budgetmødet til en del af blokrådsmødet.
Thomas/143F mener, at Berit med
ovenstående udtalelser lægger op til en
dobbeltbehandling af udvalgenes budgetønsker, som rejses på mødet i november, idet det er disse forslag, som
ønskes skrevet ind i prosa til debat.
Berit/38 2.S svarer, at der sagtens
kunne være andre ting – eksempelvis
ting fra driftens side.
Thomas/143F svarer, at er korrekt. Men
det, de som beboere i udgangspunktet
skal tage stilling til og beslutte, er budgetposterne fra udvalgene.
Derudover kommenterer Thomas i forhold til det af Blok 21 foreslåede møde i
midten af august, at det vil medføre, at
man skubber husmødet ind i sommerferien – måske kunne man overveje en
endnu senere dato for mødet i august.
Berit/38 2.S kommenterer, at Strukturudvalget i deres blokrådssag skriver en
række forslag til mødedatoer. Det er
hverken Strukturudvalgets eller Blokrådets opgave at fastlægge disse. Hvis
Blokrådet beslutter, at møderækken
skal ændres, så er det op til Forret30

ningsudvalget og Bladudvalget at udarbejde en produktionsplan. Om det kan
lade sig gøre fra 2021, er Berit usikker
på.
Henrik/Blok 43 svarer med henvisning
til Thomas’ kommentarer, at de ikke
lægger op til at budgetønskerne skal behandles en gang til – altså på budgetmødet. Som det er nu, bliver de heller ikke
behandlet hverken på budgetmødet i januar eller på blokrådsmødet i marts,
hvor budgettet rejses som sag. Det
handler blot om at gøre behandlingen af
budgetudkastet legitimt og en del af den
demokratiske struktur.
Berit/38 2.S stiller spørgsmål ved, på
hvilket grundlag husmødet og dermed
Blokrådet da vil debattere?
Henrik/Blok 43 svarer, at grundlaget for
debatten er budgetudkastet, som vil
være tilgængeligt på Farum Midtpunkts
hjemmeside, og som man kan rekvirere
på Ejendomskontoret.
Berit/38 2.S mener ikke, at dette er nok.
Hans/38 2.R forklarer, at grunden til,
at Farum Midtpunkt har et budgetmøde, som det man har i dag, er, at man
i sin tid havde et drifts- og budgetudvalg. Dette udvalg udarbejdede et forslag til driftsbudgettet i samarbejde med
KAB. Dette forslag blev efterfølgende
rejst som en sag ved et blokrådsmøde.
Der var en årrække, hvor Blokrådet ændrede temmelig meget ved budgetforslaget. Det blev ændret så meget, at udvalget til sidst ikke gad at bruge tid på at
udarbejde udkastet, og derfor nedlagde
de sig selv. Dette mente driften ikke, at
de kunne leve med i det lange løb, og
derfor lavede man budgetmødet, hvor
alle kunne komme, og så er det budgetmødet, der stiller blokrådssagen om
budgettet. På den måde kunne man som
beboer få indflydelse på budgetforslaget,
som efterfølgende blev behandlet i Blokrådet. Hans synes godt om denne struktur.

Med den foreslåede struktur lægger
man op til dobbeltbehandling – først
skal Blokrådet vedtage budgetforslaget
og derefter budgettet.
Henrik/Blok 43 svarer og understreger,
at der jo ikke skal vedtages noget til en
debatsag! Han kommenterer desuden,
at det ikke er korrekt, at man som enkeltperson ikke kan møde op til et blokrådsmøde og give sin mening til kende –
det har man altid haft mulighed for.
Blok 43 kan kun opfordre til, at man får
mødet gjort til en del af den demokratiske struktur.
Berit/38 2.S siger, at hvis blokrådssagen eller ændringsforslaget vedtages, så
vil det medføre ændringer i Blokrådets
Forretningsorden og muligvis i Grundloven.
Henrik/dirigent siger, at det er korrekt,
at det vil medføre, at der skal ændres to
paragraffer i Forretningsordenen.
Forsamlingen sendes til summepause.
Henrik/dirigent oplyser, at der nu er 17
stemmeberettigede.

Afstemning
Ændringsforslaget forkastes med 6
stemmer for, 9 stemmer i mod og 2
blanke stemmer.
Blokrådssagen forkastes med 5 stemmer for, 11 stemmer i mod og 1 blank
stemme.

6. Eventuelt
Steffen/31C siger, at han kan se, at
Kig Ind er lukket. Af sedlen på ruden
fremgår det, at aktiviteten er blevet
lukket af Forretningsudvalget og Økonomiudvalget. Steffen vil godt høre,
hvad der sker i den sag? Har man
tænkt, at aktiviteten skal køre videre,
eller er planen at lokalet skal bruges
til noget andet?
Thomas/BR-FU svarer, at det umiddelbart godt kunne være et projekt, der
har behov for friske kræfter, men det
er en proces, der er i gang. BR-FU vender tilbage med noget mere konkret på
et senere tidspunkt.
Thomas/Farum Fjernvarme fortæller,
at der netop har været afholdt årsmøde i Farum Fjernvarme. På mødet
blev der vedtaget en vedtægtsændring,
som medfører, at de beboergrupper,
som ikke tidligere har været repræsenteret i bestyrelsen, nu skal have repræsentanter. Der kommer til at være
en proces, hvor man skal have både
private udlejere, erhvervsvirksomheder og kommunen repræsenteret. Det
har været beboergrupper svarende til
8 – 10%, der ikke har været repræsenteret indtil nu.
Berit/38 2.S synes, det er rigtig godt,
at bestyrelsen i Farum Fjernvarme har
arbejdet med at få disse grupper ind.
Godt gået – tillykke med det!
Henrik/dirigent konstaterer, at der
ikke er flere bemærkninger. Han takker for et godt møde.


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.

BR-MØDER 2021
to 7. jan.
| ti 4. maj
| to 2. sep.
to 4. feb.
| ti 1. juni
| ti 5. okt.
to 4. mar.
| to 1. juli
| ti 2. nov.
ti 6. apr.
| aug mødefri | to 2. 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

”BLØD GÅRDMAND”
Anita
telefon: kontakt Ejendomskontoret
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 – 2000
(se datoer i kalenderen s. 36)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Lis
80E
Thomas
143F
Pia
999D
Alice
278B
Anette
456D
Leif
216B

Blok
16
24
B
35
46
A

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 15
01.06.21 – 30.11.22
Blok 23
01.09.21 – 28.02.23
Blok 34
01.03.21 – 31.08.22
Blok 45
01.12.21 – 31.05.23
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.

BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

DAGINSTITUTIONER
Kærnehuset (kommunal)
Paltholmterrasserne 6A
Verdens Børn (privat)
Paltholmterrasserne 20A
Børnehuset Bambi (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

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).

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212A
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405

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

Åbningstider
Mandag – fredag
0900 – 1900
Lørdag:
0900 – 1800
Søn- og helligdage: 1000 – 1800

SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon:
4495 7022

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)
Q-Park – døgnåben
Telefon: 7025 7213
Mail:
sc@q-park.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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Åbningstider:
Mandag – onsdag 1400 – 2200
Torsdag
1200 – 2300
Fredag
1200 – 0200
Lørdag
1200 – 2400
Søndag
1200 – 2100
Her kan I mødes og 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 og fejlmelding
Nedgradering af pakker
Flytning og opgradering til
mellem- eller fuldpakke
Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:

599,- kr.
199,- kr.
gratis
162,15 kr./md
352,11 kr./md
466,69 kr./md

Tillæg til grundpakke (BS = bestem selv):
10 ekstrakanaler (BS 10)
180 kr.
20 ekstrakanaler (BS 20)
230 kr.
36 ekstrakanaler (BS 36)
280 kr.
Abonnement betales kvartalsvis forud.
YouSee TV & Film: kontakt YouSee direkte.

KALENDER FOR DECEMBER 2020
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1. BR-møde

19:00

SC

2. BUU

19:30

SC

18:00
19:00

SC
SC

16:30

SC

3.
4.
5.
6.
7.

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

8.

9. FAU
10.

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

11.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 543 OG 544
MP 543 husstandsomdeles 24.11.20

15.

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

17.

1.700
Farum Midtpunkt

08.12.20 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 544, der udkommer 23.12.20.
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.
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.
Ansvarshavende: Berit, 38 2.S
Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet

Frist for MP 544
BOU

12.
13.
14. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

16.
18.
19.
20.
21.
22.
23. MP 544

Husstandsomdeles

24. Juleaftensdag
25. Juledag
26. 2. juledag
27.
28.
29.
30.
31. Nytårsaften
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