DAGSORDEN

MIDTPUNKTET 547

til blokrådsmødet tirsdag den 6. april 2021 kl. 1900

AFLYST
GRUNDET COVID-19
Selv om forsamlingsrestriktionerne formentlig lempes lige efter
påske, vil der ikke være tid til, at blokkene kan holde husmøde.
Derfor aflyses mødet.
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MIDTPUNKTET 547

Indhold
Hjælp din hund – hent hundeposer på Ejendomskontoret
Dør på klem – Tid i vaskeriet – Problemer med app'en – Grus fejes –
Besværligt! – Plantekasser – (F)uglekasser – Låg på – Sommerturnus –
En redelighed – Ny elevator snart
Det var dengang ...
Banen bruges hver dag (når det ikke øser ned)
Dør på klem – Beslutninger udskudt – Pas på i klubber og foreninger
– Sekretæren forlænger påsken – Overblik – Nye kræfter til Kig Ind
Pilotprojekt om affaldssortering er en bragende succes
Indre gangstrøg afleveret ... med et par hængepartier
Kold februar endte lunt
Vi bider tænderne sammen og holder ud
Blokrådssager – ingen – Mødet er AFLYST
Referat af Blokrådsmødet 4. marts 2021 – Mødet var AFLYST
Praktiske oplysninger

HJÆLP BÅDE DIN HUND OG DIN GÅRDMAND
Luft ikke din hund i P-niveau
gårdmændene arbejder i bedene!
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
COVID-19 – VI KONTAKTES FORTSAT
PRIMÆRT VIA APP, MAIL OG TELEFON
Vi har åbnet 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.
IP-ADRESSE TIL RESERVATION AF TID I VASKERIET ER ÆNDRET
Når I reserverer vasketid online, skal I fremover gøre det fra følgende side:
http://80.71.137.112
INDMELD PROBLEMER MED APP’EN ”KAB – MIG OG MIN BOLIG”
Hvis du oplever problemer med app’en ”KAB – Mig og Min Bolig”, skal du fremover indmelde alle fejlmeldinger via KABs hjemmeside.
Den direkte vej til fejlindmeldinger finder du her:
https://www.kab-bolig.dk/beboer/beboer-i-kab-faellesskabet/mig-og-minbolig/indberet-fejl-i-mig-og-min-bolig
STIER OG GANGSTRØG RYDDES FOR GRUS
Nu er frosten ved at aftage, og glatførebekæmpelsen kan sættes i bero, indtil frosten igen rammer. Det grus, der er brugt i løbet af vinteren, ligger fortsat på stier
og vestblokgangstrøg. For at det ikke skal trækkes med ind blokkene, fejer gårdmændene det væk.
BESKÆRING OG BEPLANTNING
Foråret er over os, og gårdmændene er i fuld gang med
at beskære både brombær, roser, sommerfuglebuske
mv. Derudover plantes der både Hancock, tjørn og kirsebær.
Det er fortsat en stor udfordring at udføre beskæring
i bedene i P-niveau. Der ligger efterladenskaber fra
hunde i en sådan grad, at det ikke bare er ulækkert
men også sundhedsskadeligt.

Hunde skal ikke luftes i P-niveau!
Kontakt ejendomskontoret, hvis du har brug for hundeposer.
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PLANTEKASSER
Når frosten har lagt sig, påbegyndes arbejdet med at samle plantekasser. Under
nuværende corona-tilstand skifter gårdmændene ikke plantekasser, men de samler dem og leverer dem gerne til din dør, hvis du ønsker at skifte dem selv. Hvis
du vil have plantekasser leveret, så kontakt Ejendomskontoret. Man skal regne
med en ekspeditionstid på op til 14 dage for levering af nye kasser.
Når det igen bliver muligt at udføre ikke-akutte opgaver i boligerne, kan du få
hjælp til at få dem sat op.
FRA PLANTEKASSER TIL UGLEKASSER
Som nævnt i sidste nummer af »Midtpunktet« er der som led i rottebekæmpelsesplanen opsat uglekasser i håb om, at det kan lokke nogle ugler til, som kan hjælpe med at holde rottebestanden nede. Kasserne er placeret forskellige steder i Farum Midtpunkt.

PILOTPROJEKT OM AFFALDSSORTERING
– FORSØG MED ÆNDRING AF LÅG
Pilotprojektet er nu ved at nærme sig sin afslutning. Vi har i perioden, hvor projektet har kørt, forsøgt at finde en alternativ løsning til lågene på containerne,
idet nogle beboere oplever støj fra lågene, når de åbnes og lukkes. I den forbindelse vil der i løbet af april måned blive lavet et forsøg på en af affaldsstationerne,
hvor nogle af lågene ændres til et tromleindkast, og hvor der på de øvrige låg
monteres magnetbeslag. På denne måde får vi afprøvet to alternative løsninger,
som vi efterfølgende kan evaluere på.
Derudover arbejdes der også på et forsøg, hvor der på de skraldespande, der er
placeret udenfor blokken i stiniveau, bliver monteret et låg. Dette for at modvirke,
at der smides skraldeposer i spandene, samt at fuglene spreder affaldet i området.
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RENGØRING AF GANGSTRØG - SOMMERTURNUS
Turnussen for rengøring af gulve, reposer og trapper i blokkene
ændres i uge13 (udgangen af marts), hvor vi overgår til sommerturnus. Det betyder, at der fra denne uge vaskes gulv, trapper og
reposer én gang hver anden uge i de enkelte blokke. Sommerturnus varer indtil 1. oktober.
FJERNELSE AF DUE- OG RÅGEREDER
I perioden, hvor duer og råger ikke yngler, og der ikke er æg i rederne, må disse
fjernes. Både duereder og rågereder i hhv. P-niveau og i træer fjernes under hensyntagen til ovenstående.
ELEVATOR I BLOK C
Der arbejdes fortsat på etablering af ny elevator ved Blok C (mod bytorvet). Den
nye elevator kræver et højere tårn, hvorfor der er stillads omkring bygningen,
mens byggeriet pågår. Tårnet færdigbygges i april, hvorefter den nye elevator
monteres. Den nye elevator forventes klar til brug sidst i maj måned. Adgang til
den nye elevator sker som nu ved brug af nøglebrik og tastatur i elevatoren.


Tilbageblik
Den 4. maj 2016 trænede
spillere fra FC Nordsjælland
for første gang med Farum
Midtpunkts børn på den nye
kunstgræsbane. Det var
starten på et godt samarbejde mellem Farum Midtpunkt og klubben, og der
var i flere år sommertræning
på banen, ligesom der flere
gange har været fakkeltog
fra Farum Midtpunkt til
stadion til FCNs hjemmekampe.
… Men Farum Midtpunkts
børn kan selvfølgelig godt
klare træningen selv
→
Foto: Berit/BU – 04.05.2016
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HURRA for vores fodboldbane
Af Pia, 20D (tekst og fotos)

Fodboldbanen i Farum Midtpunkt har her i Corona-året heldigvis været centrum
for masser af aktiviteter for såvel Farum Midtpunkts børn som for vores vuggestuer og børnehaver – og såmænd også for andre idrætsklubber.

Dejligt med udendørs aktiviteter ☺
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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.
GODKENDELSE AF BUDGET FOR 2021/2022
OG VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSEN
Da det grundet Covid-19 og deraf afledte restriktioner ikke har været muligt at
afholde hverken blokrådsmøde, afdelingsmøde eller afdelingsbestyrelsesmøder,
betyder det, at blokrådet/afdelingsmødet ikke har kunnet godkende budgettet
2021/2022, og at der ikke er blevet valgt medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen har derfor godkendt budgettet, men beslutningen gælder kun i perioden frem til, at det igen er muligt at afholde et blokrådsmøde/afdelingsmøde, hvor Blokrådet/afdelingsmødet kan godkende budgettet for
den resterende del af året.
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som er på valg, fortsætter deres hverv, indtil
næste afdelingsmøde er afholdt.
Når forsamlingsforbudet igen gør det muligt at afholde blokråds-, afdelings- og
afdelingsbestyrelsesmøde, vil der blive indkaldt til disse.
FORSAMLINGSFORBUD, AFSTANDSKRAV MV. I KLUBBER OG FORENINGER
Klubber og foreninger skal huske også at overholde gældende Coronarestriktioner, hvis de fortsat mødes i klubberne.
BLOKRÅDSSEKRETARIAT LUKKET D. 30. OG D. 31. MARTS
Påsken nærmer sig, og blokrådssekretæren holder derfor fri tirsdag d. 30. marts
og onsdag d. 31. marts.
I ønskes alle en god påske.
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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
513.a

Aktivitet
Driftsbudget
2018/2019

% / år
kr./ m2/år.

2018/2019
1,47
12,96

2019/2020

2020/2021

2021/2022

(Herunder sag 511.a: Tryghedsfremmende
foranstaltninger)

524.b

Driftsbudget
2019/2020
535.a
Driftsbudget
2020/2021
5xx.x
Driftsbudget
(midlertidigt 2021/2022
(Indtil videre sag 510.b:
godkendt)

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

1,49
13,34
1,34
12,22
3,09
28,40

Renovering af indre gangstrøg)

Genbrugsbutikken Kig Ind
søger nye kræfter
Hvis du er interesseret i at deltage i
arbejdet, så ret henvendelse til
kontaktperson Pia/20D
på telefon 2671 9525 eller
piahougaard@hotmail.com
P.S. Hvis du allerede har kontaktet Pia,
så kontakt hende venligst igen.
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SÅ GODE ER BEBOERNE
I PILOTPROJEKTET TIL AT SORTERE AFFALDET
Af Morten, TMU og Maiken, kommunikationsmedarbejder
Beboerne i Blok 14, 15 og 16 har nu i
et års tid sorteret deres affald i 7 fraktioner. Der har været en enorm opbakning fra stort set samtlige beboere – og
nogle har næsten ikke kunne vente på
at få lov til at sortere deres affald.
Firmaet Operate, som har rådgivet os
gennem hele pilotprojektet, har nu afleveret den endelige rapport til evaluering. Rapporten fortæller os om , hvordan de forskellige adfærdsinterventioner og den målrettede kommmunikationsindsats har præget projektet, og
sidst men ikke mindst afslører den –
måske med sparsomme tal men alligevel – hvor gode beboerne i de tre pilotblokke har været til at sortere deres
affald.
Igennem hele perioden har Vestforbrændingen leveret data på mængden
af affald i de forskellige fraktioner. Disse tal kan man holde op imod det, som
kaldes potentialetal – altså et tal, der
SORTERING I PILOTPROJEKTET
Total jul20 -feb21 - 8 mdr.
Pr. husstand (180) i 8 mdr.
Potentiale pr. husstand i 12. mdr.
% af potentialet efter 8 mdr.

Når man sammenholder forventningstallene med den faktiske sorteringseffektivitet, må man sige, at det ser imponerende flot ud. Fraktionen plast
ligger vi på bare 8 måneder over det
forventelige på et år, og i de øvrige fraktioner, der er målt på, ligger vi meget
tæt på det forventelige tal. Tallene skal
dog tages med visse forbehold.
Der er tale om rene kilotal – og det vides ikke, hvilke typer affald der reelt
ligger i de enkelte beholdere – og det er
bare én blandt mange usikkerhedsfaktorer. Hvis madbeholderen f.eks. er
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udtrykker, hvor mange kg. det optimalt
set kan forventes, at en husstand i et
alment etagebyggeri sorterer årligt.
Vestforbrændingen har en forventning
om, at en husstand årligt sorterer følgende antal kg. pr. fraktion ud fra et
potentiale sammenholdt med en sorteringseffektivitet for boligtypen:
Mad Kg. Plast Kg. Pap Kg. Metal Kg.
63
12
9
5

Hvis man udregner de totale sorteringstal per husstand, i dette tilfælde
180 (husstande i Blok 14, 15 og 16), og
holder tallene op mod ovennævnte tal,
får man en indikation af beboernes sorteringseffektivitet.
Nedenstående beregning er baseret på
de nyeste tal for perioden juli 2020 til
og med februar 2021, altså 8 måneder.
Og resultatet er som følger:
Mad Kg.
10.525
58,47
63
92,81

Plast Kg. Pap Kg. Metal Kg.
2.410
1.525
790
13,39
8,47
4,39
12
9
5
111,57
94,14
87,78

fuld af kattegrus og gamle vinterstøvler
– er det jo knapt så prangende. Men
det håber vi naturligvis ikke er tilfældet. Og uanset forbehold, så giver tallene os en indikation på, hvordan vi
ligger i svinget, hvad angår sortering.
Og ud fra disse at dømme, ligger vi ret
godt.
Stor ros til alle beboere i Blok 14, 15 og
16 – det er virkelig godt gået!

Tak fordi I tager et ekstra
skridt for miljøet.


01.07.2020 – 28.02.2021

Pap

Madaffald

Metal

Plast

Restaffald

Foto: Berit, BU – 29.06.2020 – Fra indvielsen af pilotprojektet
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af Christian Thorup, KAB

Status på renovering af indre gangstrøg
Lige før jul 2020 kunne entreprenørerne meddele, at man var klar til aflevering af renoveringsarbejderne i
den sidste blok – Blok 36.
Der er gennemført afleveringsforretning med kun få mangler og enkelte udskudte arbejder.

Røgdøre (branddøre)
Design af nye røgdøre er igangsat, og
i løbet af foråret bliver et forslag til
nye røgdøre opsat og vurderet (disse
bliver også opsat i Blok 16). Efter
godkendelse i følgegruppen iværksættes udskiftningen.

Foto: Berit, BU – 20.01.2017

Gulvklinker
I efteråret 2020 kunne det konstateres, at enkelte gulvklinker havde ganske små revner omkring udskæringer
ved dilatationsfuger i gulvet.
Det har ikke været muligt at fastslå
den præcise årsag til revnerne, og det
er derfor aftalt, at forholdet holdes
under observation i et år, frem til november 2021. Herefter skal forholdet
afklares og de revnede gulvklinker
udskiftes.

I store træk er der tale om rigtig fint
arbejde, og renoveringen er lykkedes
rigtig flot.
Der er dog nogle enkelte punkter,
som endnu ikke er faldet helt på
plads. Det drejer sig om:
• at fastlægge designet på de nye
gavldøre og få dem monteret
• at fastlægge designet af nye røgdøre (branddøre) og få dem monteret
• at holde revnede gulvklinker under
opsyn og få dem udskiftet
Gavldøre
Der er igangsat en prøvemontering af
forslag til nye gavldøre i Blok 16. Forslaget besigtiges og vurderes i marts
af følgegruppen, som endeligt beslutter og igangsætter udskiftningen.
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Foto: Berit, BU – 20.01.2017

Økonomi
Budgettet for renoveringen af indre
gangstrøg blev overholdt. Den godkendte huslejestigning varsles og
iværksættes sammen med lejereguleringen for driftsbudgettet 2021/2022
med ikrafttrædelse fra 1. juli 2021. 

SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I FEBRUAR
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2021
Forventet

Aktuelt

2020

4000

Akkumuleret økonomi
pr. dd. mmm 202?:
Fjernvarmeudgift: 3.705.047 kr.
Opkrævet aconto: 3.998.597 kr.
Underskud:
293.550 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i februar:
Forbrug
Budget
Merforbrug

3.251 MWh
3.242 MWh
9 MWh

Februar startede isnende
koldt med adskillige døgn,
hvor temperaturen aldrig
kom over frysepunktet.
Det var rigtig sne- og isvinter, som vor mor lavede
den, og det så længe ud til
at blive den koldeste februar i mange år. Men så,
sidst på måneden, slog

Samlet forbrug pr. ultimo februar:
Forbrug januar-februar 6.661 MWh
Budget januar-februar
7.042 MWh
Besparelse
381 MWh

vejret om – og blev rekordagtigt lunt
for årstiden.
Det hele lagt sammen gav en middeltemperatur præcist på 0 °C, hvor
normalen er på 0,8 °C (DMI). Så vi
slap med et beskedent merforbrug på
0,3 % i forhold til månedens budget.
Samlet set har vi, efter de to vintermåneder, en besparelse på 5,4 %. 
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Fra første nedlukning
Af Berit, 38 2.S
Den 1. april 2020 havde seniorbofællesskabet Toppunktet 5 års fødselsdag. Vi
havde naturligvis regnet med at holde en fin fødselsdagsfest, men det kunne vi
ikke, fordi Søren og Mette havde lukket Danmark ned.
Vi er jo ikke ligefrem nogen årsunger, og vi bor oven på et plejecenter. Så vi
skal være særligt forsigtige med ikke at få den væmmelige coronasmitte ind. …
Men så mødtes vi da bare allesammen – med god afstand – i vores gangstrøg og
ønskede hinanden tillykke.

I årets løb har vi – så længe
som muligt – holdt fast i vores samvær. Vi har holdt
husmøder, spist sammen i
Fællesstuen eller på vores
store fælles terrasse – selvfølgelig med god afstand og
håndsprit – og vi har besøgt
hinanden hjemme.
Men den seneste nedlukning har været hård. Vi ser
kun hinanden tilfældigt på
gangstrøget, vores fællesspisning og husmøder er aflyst, og der har ikke været
fælles fester.
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BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 547

Blokrådsmøde 547 er AFLYST
For at mindske risikoen for Corona-smitte er forsamlingsrestriktionerne meget
skrappe helt frem til dagen før det planlagte blokrådsmøde. Blokkene har derfor
ikke mulighed for at afholde husmøde. Det er grunden til, at blokrådsmøde 547
den 6. april er aflyst.


REFERAT
Blokrådsmøde 546 var AFLYST
Forsamlingsrestriktionerne på max. 5
personer betød, at blokrådsmøde 546
blev aflyst. Derfor er der ikke noget
blokrådsreferat.


AF BLOKRÅDSMØDE 546 4. MARTS 2021
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. 18)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Lis
80E
Thomas
143F
Gitte
265A
Alice
278B
Anette
456D
Leif
216B

Blok
16
24
34
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 33
01.03.22 – 31.08.23
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
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 Anık

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.

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

KALENDER FOR APRIL 2021
Dato Begivenhed
2. Langfredag
3.
4. Påskedag
5. 2. påskedag
6. BR-møde
7. BUU

AFLYST
19:30

SC

8.
9.
10.
11.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 547 OG 548
MP 547 husstandsomdeles 25.03.21

14.

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

16.

13.04.21 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 548, der udkommer 27.04.21.
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 kildeog forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre efter indhentning af tilladelse.
Ansvarshavende: Berit, 38 2.S
Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet

Sted

1. Skærtorsdag

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

1.700
Farum Midtpunkt

Tidspunkt

12. BR-FU
13.

Frist for MP 548
BOU

19:00 – 20:00 SC
18:00
19:00

SC
SC

15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

27. MP 548

Husstandsomdeles

28.
29.
30. Store Bededag
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