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MIDTPUNKTET 548

Indhold
Åben Dør genoptages, så kom og få en snak
COVID-19 – Udvalgsmails – Huslejekonsekvenser
Bussen bli'r i garagen indtil videre
COVID-19 – Forrum ved A-lejligheder – Ingen bytteceentraler, tak –
Strømmen røg i Paltholmterrasserne
Sådan ser vi så forskelligt på tingene …
Hold selv øje med dit forbrug af vand og varme med WebMon
Vi brugte lidt mere vand i marts i år end i marts sidste år
Målerfejl laver kludder i varmegrafen
Fint besøg sidste år i marts
Blokrådssager – ingen – Mødet er AFLYST
Referat af Blokrådsmødet 6. april 2021 – Mødet var AFLYST
Praktiske oplysninger

ÅBEN DØR
D. 27. MAJ
KL. 17 -19
I SERVICECENTRALEN

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

Nordsjællands Politi
Forebyggelseskonsulenten
SSP i Furesø kommune
Furesø kommunes Enhed for unge og voksne
Blokrådet
Næste arrangement afholdes d. 26. august
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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 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.
Telefontiden er fortsat udvidet til alle hverdage fra kl. 9 – 14.

INFO OM UDVALGSMAILS PÅ HJEMMESIDEN
Da de forskellige udvalgsmails i sin tid blev oprettet, blev der på et blokrådsmøde
orienteret om, at mails videresendes til både udvalgsmedlemmer og Sekretariat.
For de udvalg, hvor driften indgår i arbejdet og deltager i møderne, er også udvalgte fra driftsledelsen modtagere af udvalgets mails.
For at synliggøre dette, fremgår det af hjemmesiden under udvalgets mailadresse.
FÅ OVERBLIK OVER HUSLEJEKONSEKVENSER VED BR-BESLUTNINGER
Forretningsudvalget har udarbejdet en oversigt, der skal gøre det nemmere for dig
at følge med i huslejestigninger som følge af vedtagne blokrådssager.
Oversigten er tænkt som et fast indlæg i Midtpunktet, så du til hver en tid kan
holde dig orienteret.

BR-sag
513.a

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

524.b

Driftsbudget 2019/2020

535.a

Driftsbudget 2020/2021

5xx.x
Driftsbudget 2021/2022
(midlertidig (Indtil videre sag 510.b: Regodkendt) novering af indre gangstrøg)
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2018/2019
% / år
1,47
2
kr./m /år. 12,96

2019/2020

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

1,49
13,34

2020/2021

2021/2022

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

Pensionistskovtur 2021

Kære Pensionister
Grundet Covid-19 gør den aktuelle samfundssituation
det ikke muligt for os at afholde pensionistskovturen i
maj, som vi plejer. Der arbejdes på at få den flyttet til et
tidspunkt i august.
Vi vender tilbage med mere information, når vi har afsøgt mulighederne.
Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen
Furesø Boligselskab
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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.
FORRUM VED A-BOLIGER ER BRANDVEJE
Forrummene ved A-boligerne er at betragte som brandveje. Derfor er det vigtigt,
at de opfylder de krav, der er til sådanne.
Det betyder, at beboere og redningsfolk skal kunne komme uhindret til og fra boligen via forrummet. Det er derfor vigtigt, at du som beboer i en A-bolig sørger for,
at dette er muligt.
BYTTECENTRAL ER IKKE TILLADT I GANGSTRØGENE
Driften er blevet bekendt med, at der i flere
gangstrøg pågår en form for byttecentral, hvor
man kan erhverve sig nogle af de ting, som andre beboere har skilt sig af med.
Selvom disse byttecentraler er etableret i god
mening, så er det af hensyn til brandmyndighederne ikke tilladt at henstille ting og sager i
gangstrøgene.
Derudover skal det også lige nævnes, at det i
disse coronatider, hvor vi alle skal være opmærksomme på, hvad vi rører ved og smittespredning, heller ikke i den kontekst er hensigtsmæssigt.
ARBEJDE PÅ STAMVEJEN VED PALTHOLMTERRASSERNE
I forbindelse med udskiftning af vandrør er der blevet beskadiget et stort antal elkabler i jorden. Reetableringsarbejdet er omfattende og forventes at vare indtil
udgangen af juni. Vi beklager de gener, som trafikomlægningen medfører.
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Forskellige opfattelser af ”Søren og Mette”
Mail om Søren og Mette

Svar om ”Søren og Mette”

Af Lars, 290B

Af Bladudvalget

Nu har jeg flere gange bemærket –
senest i aprilnummeret – at »Midtpunktet« bruger vendingen ”hvis vi
må for Mette (og Søren)”. Det er formentlig ment i sjov (en joke bliver
sjældent bedre af at blive gentaget).

Kære Lars.
Tak for din mail. Referencen til ”Søren og Mette” i »Midtpunktet« er ikke
brugt for at signalere noget politisk.

Jeg finder det upassende og stødende
– det er med til at fremme et narrativ
om, at det autoritært er regeringsmagten med dens embedsmænd, der
bestemmer, at vi ikke skal være frie…
Vær venlig at stoppe med det.
Med venlig hilsen Lars



At du tolker den, som du gør – og
dermed opfatter den som stødende og
upassende – er selvfølgelig uheldigt,
da dette ikke er formålet.
Bladudvalget betragter ikke bemærkningen "Hvis vi må for Søren og Mette" som politisk, men som en måde at
oplyse vores naboer om, hvorfor møderne bliver eller ikke bliver aflyst …
og så med en lille reference til mange
voksnes første læsebøger.
Vi glæder os til at lave det nummer,
hvor bemærkningen er overflødig.
Med venlig hilsen Bladudvalget
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UNDGÅ KEDELIGE OVERRASKELSER
PÅ FORBRUGSREGNINGEN
Af Teknik/Miljø Udvalget
Når dette læses, har du måske modtaget din slutafregning på varme og
vand for året 2020. Hvis ikke, er den
lige på trapperne.
Nogen skal have penge tilbage, mens
andre må konstatere en efterregning.
En del beboere, med efterregning af
en vis størrelse, har det med at blive
overraskede over kendsgerningen.
Derfor vil Teknik/Miljø Udvalget igen
anbefale Brunata’s online platform
WebMon, hvor du detaljeret kan følge
dit forbrug af varme og vand – dag for
dag, om så skulle være. Det giver dig
mulighed for at reagere hurtigt, hvis
forbruget pludseligt stiger eller falder
– mere end forventet.
Som beboer i Farum Midtpunkt har
du fået en brugermanual til systemet
– sammen med et brev indeholdende

en kode til førstegangsaktivering af
systemet. Alligevel er der erfaringsmæssigt ret mange, som aldrig har
været inde på systemet – enten fordi
de ikke gider, eller fordi de har forlist
vejledningen og/eller aktiveringskoden. Hvis du ikke kan finde koden
til den første aktivering af systemet,
kan du få tildelt en ny kode ved henvendelse til ejendomskontoret.
Brugermanualen til WebMon kan
downloades fra Farum Midtpunkts
hjemmeside:
www.farum-midtpunkt.dk
– Beboer
– Vand og Varme


VANDST ATUS
Pr. 31. marts 2021:
Samlet forbrug for hele Midtpunktet:
Måned:
2021:
2020:
3
Jan
13.888 m
13.516 m3
3
Feb
11.620 m
11.803 m3
Mar
13.082 m3
13.020 m3
Jan-Mar 38.590 m3
38.339 m3
Gennemsnit pr. døgn:
Måned:
2021:
Jan
448 m3
Feb
415 m3
Mar
422 m3

2020:
436 m3
407 m3
420 m3

Forbruget er 0,7 % højere end i samme
periode sidste år.
Akkumuleret Økonomi:
Variabel vand udgift:2.479.713 kr.
Opkrævet aconto:2.723.684 kr.
Overskud:243.971 kr.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I MARTS
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2021
Forventet

Aktuelt

2020

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 31. marts 202?:
IKKE OPLYST
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i marts:
Forbrug
Budget
Besparelse

2.943 MWh
2.943 MWh
0 MWh

Bemærk følgende:
Man har i marts konstateret en målerfejl, som har medført alt for upræcise målinger i perioden. Forbruget i
marts blev målt til 1909 MWh – og
det er decideret for lavt, selvom måneden var 0,5 °C over normalen på
3,7 °C (DMI).

Samlet forbrug pr. ultimo marts:
Forbrug januar-marts
9.604 MWh
Budget januar-marts
9.985 MWh
Besparelse
381 MWh

Vi har derfor – i mangel af bedre –
valgt at sætte månedens forbrug til
det samme som budgettet. Hermed
skønnes den samlede besparelse i
2021 pt.at være 3,8 %.
På baggrund af ovenstående har KAB
ikke kunnet fremsende tal for aconto
regnskabet.
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Havørn over Farum Midtpunkt
Foto: Hans, 38 2.R

Havørnen kom ind over Farum Midtpunkt den 22. marts 2020.
Det er en voksen fugl. De hvide halefjer viser, at den er over 3 år.
Den lille fugl er en skade.
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Foto: Berit, 38 2.S - 04.05.2020 - Paradisæbletræ på terrassen

BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 548

Blokrådsmøde 548 er AFLYST
Efter sidste udmelding at dømme, gælder, at forsamlingsrekstriktionerne fra d.
21. april til d. 21 maj maksimalt tillader, at man forsamles 10 personer indendørs. Det er grunden til, at blokrådsmøde 548 den 4. maj er aflyst.


REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 547 6. APRIL 2021

Blokrådsmøde 547 var AFLYST
Forsamlingsrestriktionerne på max. 5 personer betød, at blokrådsmøde 547 blev aflyst. Derfor er der ikke noget blokrådsreferat.


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. 20)
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
Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 15
01.06.21 – 29.11.22
Blok 23
01.09.21 – 27.02.23
Blok 33
28.02.22 – 31.08.23
Blok 45
30.11.21 – 31.05.23

Blok
16
24
34
35
46
A

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 MAJ 2021
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1.
2.
3.
4. BR-møde

AFLYST

5. BUU

19:30

SC

6.
7.
8.
9.
10. BR-FU

19:00 – 20:00 Teams

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

TMU
Frist for MP 549
11.
BU
BOU

16:30
18:00
18:00 – 19:00
19:00

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

12.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 548 OG 549
MP 548 husstandsomdeles 27.04.21

16.

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

18.

1.700
Farum Midtpunkt

11.05.21 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 549, der udkommer 27.05.21.
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
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