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MIDTPUNKTET 550

Indhold
Masser af sommersjov i Farum Midtpunkt
Kontrolleret genåbning – Blok 14 til FU? – Sommer: Tag hensyn til
naboerne – Frivillig i Kig Ind? – Regnskabets time – Coronapas til
møder – BR-sager på vej – Sommerferie – Overblik
Jo, de er her skam – strisserne
Kontrolleret genåbning – Gør plads, når du skal have hjælp –
Paltholmterrassene snart fri til normal gennemkørsel – Meld dig som
hjerteløber!
Fantastik spændende referat fra årets korteste møde
En at snakke med eller en at følges med
DEBAT: Nærbokse i Farum Midtpunkt?
Kold maj gav merforbrug og underskud
Blokrådssager
Kom og få en snak om livet i Farum Midtpunkt
Referat af Blokrådsmødet 8. juni 2021
Vi er faktisk ret gode til at spare på vandet
Praktiske oplysninger

NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
KONTROLLERET GENÅBNING AF BLOKRÅDSSEKRETARIAT
Fra mandag d. 14. juni bliver der igen åbnet for personlig træffetid i Blokrådssekretariatet. Åbningen sker dog kontrolleret, og åbningstiderne afviger derfor fra
de tidligere.

Åbningstider fra d. 14. juni 2021
Telefontid: kl. 12.30 – 13.30 (tirsdag og torsdag)
Personlig træffetid: mandag kl. 9 – 12 (kun efter forudgående aftale)
Bestil tid: Du har mulighed for at bestille tid udenfor den skiltede åbningstid
– kontakt Sekretariatet for aftale.
Sekretariatet kontaktes selvfølgelig også via mail

NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
D. 1. juni var det egentlig Blok 15s tur til at stille med et medlem til Forretningsudvalget, men da Blok 15 ikke kunne stille med et medlem, er turen gået videre
til Blok 14. Blokrådssekretariatet har været i skriftlig dialog med Blok 14, som
umiddelbart ønsker at stille med et medlem. Sekretariatet mangler dog den endelige bekræftelse på valg af kandidaten fra husmødet samt kontaktinfo til kandidaten. Såfremt Blok 14 ikke har meldt disse ting ind til Sekretariatet inden 14 dage
(mandag d. 21. juni) vil turen gå videre til Blok 12 og 13.
TAG HENSYN TIL NABOER OG GENBOER
Når alle terrassedøre og vinduer står åbne, er det vigtigt at tage
hensyn til naboer og genboer, som nok ikke er interesseret i private samtaler eller høj musik.
Hold også øje med, at røgen fra din grill eller dit bålfad ikke blæser lige ind til naboen eller over til genboen.
Og kast ikke dit affald ud over terrassekanten. Det lander på din
underbos terrasse eller – hvis du bor på nederste etage – i vores
grønne områder mellem blokkene.
KIG IND
Kig ind har et par gange efterlyst interesserede frivillige til at
drive aktiviteten videre.
Kontaktpersonen Pia/20D har tidligere hørt fra interesserede, men eftersom nedlukningen har været lang, vil vi igen
bede alle interesserede at kontakte Sekretariatet på mail
blokraad@farum-midtpunkt.dk eller på telefon 30915183.
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INDLEVERING AF BLOKREGNSKABER 2020 - 2021
Tidspunktet nærmer sig, hvor blokkenes underskriftsberettigede skal aflevere regnskab for Husmødets Dispositionskonto for perioden 01.07.20 – 30.06.21.
Regnskabet skal være underskrevet af blokkenes to
underskriftsberettigede. Det underskrevne regnskab,
bilag samt husmødereferat, hvoraf det fremgår, at
husmødet har godkendt regnskabet, sendes til Anne
Brønnum
senest d 2. september 2021
på anb@kab-bolig.dk. Alle dokumenter skal sendes til Anne i elektronisk
form. Det vil sige, at I selv skal opbevare originaldokumenter og bilag i blokkene.
Sekretariatet kan være behjælpeligt med at scanne dokumenter og bilag ind. Det
er vigtigt, at regnskab, husmødereferat og bilag indsendes senest ved deadline, da
kontoen ellers vil blive lukket.
AFHOLDELSE AF FYSISKE MØDER I BEBOERDEMOKRATIET
Der stilles fortsat krav til fremvisning af coronapas ved alle møder i beboerdemokratiet uanset antallet af deltagere. Det betyder, at man skal kunne dokumentere, at man har fået foretaget en coronatest, der ikke er ældre end 72 timer – alternativt skal man kunne dokumentere, at man er færdigvaccineret, eller at man
har været smittet indenfor de sidste 180 dage.
Ved møder skal afstandskrav overholdes. Det betyder, at der skal være 2m 2 per.
person ved siddende forsamlinger og 4m2 per person ved stående forsamlinger.
Mål selv jeres fællesrum op, så I ved, hvor mange I må være.
Ved afholdelse af møder i Servicecentralen, skal det af hensyn
til efterfølgende rengøring, meldes ind til Sekretariatet.
BOLIGNETUDVALGET
På blokrådsmøde 540 blev der rejst blokrådssag om dels godkendelse af Bolignetudvalgets kommissorium, dels godkendelse af aftalevilkår og netikette for bolignettet. Sagerne blev udsat med henblik på juridisk gennemgang af dokumenterne.
Sagerne er i proces, men endnu ikke færdigbehandlet – de forventes at blive rejst ved blokrådsmødet i september eller oktober.
SOMMERFERIE I BLOKRÅDSSEKRETARIATET
OG BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Blokrådssekretariatet holder lukket fra mandag d. 5. juli til og med søndag d. 1.
august. Forretningsudvalget holder ligeledes sommerferie i dette tidsrum, hvorfor
der ikke vil blive holdt møder.
I ønskes alle
en solskinsfyldt sommer

De ”små, grå mænd” er hentet på pixabay.com.
De er tegnet af Peggy & Marco Lachmann-Anke.
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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
(Herunder sag 511.a: Tryghedsfremmende foranstaltninger)

524.b

Driftsbudget 2019/2020

535.a

Driftsbudget 2020/2021

549.a

Driftsbudget 2021/2022

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

2018/2019
1,47
12,96

2019/2020

2020/2021

2021/2022

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

Narkohandlere og politiets tilstedeværelse
Af en beboer i Farum Midtpunkt (navn og adresse er redaktionen bekendt)
Mange tror, at politiet ikke gør en
indsats i forhold til den narkohandel,
der foregår i Farum Midtpunkt. Det
er på ingen måde korrekt. Hvis man
læser Nordsjællands Politis døgnrapport, kan man ofte se, at politiet har
været her og tit har held med at finde
narko og anholde narkohandlerne.
Jeg ved fra mine mange gå- og cykelture i bebyggelsen, at civilpolitiet ofte
er her. Det er ikke ualmindeligt, at jeg
ser dem 2-3 gange om ugen, på alle
tider af døgnet. … Og så er der alle de
gange, jeg ikke ser dem.
Jeg kan se, at politiet er på de steder,
narkohandlerne holder til.
Jeg ved, at politiet kommer, når man
ringer til dem, hvis man er generet af
narkohandlerne. Men det kan jo ske,
at politiet har opgaver, som har en
højere prioritet.
Problemerne med narkohandlerne er,
at de sælger narko, gemmer narkoen
på bl.a. legepladser, hundetoiletter,
6

ved bænkene, i p-kælderen og i blokkene, samt at det tiltrækker mange
uønskede personer, som vil købe
narko.
Jeg har set, at de har børn på 12-13
år, til at holde øje med politiet for
dem. Jeg kan være bange for, at det
en dag går galt, hvor et barn eller
hund finder narkoen.
Politiet er afhængigt af vores hjælp til
at finde de nye steder, hvor narkohandlerne holder til.
Jeg vil opfordre alle til at hjælpe politiet og os selv ved at kontakte politiet,
når man oplever narkohandlerne er
forsamlet de forskellige steder. På den
måde kan politiet gå målrettet efter
dem på deres opholdssteder.
Man kan anmelde dem via 114 eller
via politi.dk under menu ”Tip politiet”.
Begge steder kan man være anonym.

NYT FRA EJENDOMSKONTORET
KONTROLLERET GENÅBNING AF EJENDOMSKONTORET
Fra mandag d. 14. juni bliver der igen åbnet for personlig betjening på Ejendomskontoret. Åbningen sker dog kontrolleret, og åbningstiderne afviger derfor fra de tidligere.

Åbningstider fra d. 14. juni 2021
Telefontid: kl. 10 – 11 og kl. 12.30 – 13.30 (alle hverdage)
Personlig betjening: kl. 8 – 9 (tirsdag og torsdag)
Bestil tid: Du har mulighed for at bestille tid udenfor den skiltede åbningstid
– kontakt Ejendomskontoret for aftale.
Udvidet beboerservice: Få leveret ting direkte i din postkasse eller til din hoveddør. Mangler du træbeskyttelse, vaskekort, nøglebrikker, små VVS-materialer, hundeposer eller andet,
vi kan levere direkte til din adresse, så kontakt os, så
sørger vi for, at du får det leveret.
Vi kontaktes selvfølgelig også via mail og app
AFHOLDELSE AF FYSISKE MØDER
Se under Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg.
FORBERED DIG PÅ BESØG FRA EJENDOMSKONTORET
Vi oplever desværre ofte, at vores personale bruger uhensigtsmæssigt meget tid på at
skabe plads til at udføre forskellige opgaver i boligerne. Når du rekvirerer os til at
udføre en opgave i din bolig, er det din opgave at sørge for, at der er uhindret adgang
til det, som vi skal kigge på. Vi bruger meget tid på at tømme køkkenskabe og lignende, før vi kan udføre opgaven. Så sørg selv for at rydde køkkenskabet, vaskeskabet, omkring afløbet/toilet, eller hvor det end måtte være.
ARBEJDE PÅ STAMVEJEN VED PALTHOLMTERRASSERNE
I forbindelse med føring af ny vandledning ved Paltholmterrasserne skete der en
gennemboring af en masse elkabler. Udbedringsarbejdet forventes afsluttet medio
juni.
HJERTELØBERE
I forbindelse med forskningsprojektet Red Liv har vi fået bekostet flere hjertestartere
i Farum Midtpunkt, så der i det sidste års tid har været opsat hele 10 hjertestartere i
området. Hjertestarterne er placeret, så den maksimale afstand mellem bolig og hjertestarter er 100 meter. Førend forskerne kan begynde at trække data til projektet,
skal der uddannes mindst 28 hjerteløbere. Uddannelsen består i et kursus af 30 minutters varighed. Vi sørger for at samle et hold ansatte (cirka 15 stk.), der efterfølgende kan blive tilkoblet som hjerteløbere. Vi skal også have samlet så mange beboere som overhovedet muligt, der kunne tænke sig at bidrage til at redde liv i Farum
Midtpunkt. Kurser vil blive annonceret i Midtpunktet og/eller i din postkasse.
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Referat fra ordinært afdelingsmøde
afholdt tirsdag den 1. juni 2021 kl. 1830
Referent: Maiken, Blokrådssekretariatet

1. Henrik/428D vælges som dirigent.
2. Hans/38 2.R aflægger beretning.
Der er siden sidste ordinære afdelingsmøde d. 5. marts 2020 afholdt 6 blokrådsmøder. 5 møder har været aflyst grundet Covid-19.
22 sager er blevet behandlet. 2 sager omhandlede valg, 3 sager blev udsat, 13
sager blev vedtaget, 1 sag blev vedtaget ved ændringsforslag, 1 sag blev trukket og 1 sag blev forkastet. De 3 udsatte sager er 1) Bolignetudvalgets kommissorium, 2) Aftalevilkår og netikette (Bolignetudvalget) og 3) Anmodning om
opstilling af cykelstativer på Furesø boligselskabs grund. Sidstnævnte behandles på kommende blokrådsmøde, mens de to førstnævnte fortsat afventer behandling igen.
Beboerbladet »Midtpunktet« er udkommet 11 gange i det forløbne år.
Referater med beslutninger truffet ved møderne kan findes i »Midtpunktet« 535
– 546.
Hans takker driften, blokrådssekretariatet, udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper, husmøder og alle andre der har beriget og/eller fortsat beriger beboerdemokratiet for deres indsats i det forløbne år.
3. Budgettet for 2021-2022 godkendes under forudsætning af Blokrådets senere
godkendelse.
4. Der er ingen forslag til behandling.
5. Afdelingsbestyrelsen vælges:
Asger/296A, Berit/38 2.S, Ernst/73E, Esben/275D, Leif/216B, Oskar/10I og
Pia/20D genvælges uden modkandidater for 2 år.
Lis/80F vælges uden modkandidater for 1 år.
Resten af afdelingsbestyrelsen består af: Hans/38 2.R, Erik/80F, Henrik/428D, Jakob/161B, Kirsten/34F, Morten/38 2.S og Thomas/143F, som
alle er på valg i 2022.
Alle bestyrelsesmedlemmer meddeler, at de overgiver deres beføjelser til Blokrådet.
6. Intet under eventuelt andet end den sædvanlige opfordring til formanden om,
at han skal give en øl. I modsætning til tidligere år afslår han ikke dette, men
oplyser, at han desværre har glemt at købe dem.
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4.e DEBAT: Nærbokse i FM?
Af Blokrådets Forretningsudvalg
Skal der være pakkebokse i Farum Midtpunkt?
Blokrådets Forretningsudvalg er blevet kontaktet af firmaet Nordic Infrastructure,
som leverer nærbokse/pakkebokse til opsætning.
Nordic Infrastructure er interesseret i at stille nærbokse op i Farum Midtpunkt,
og Forretningsudvalget har været i dialog med dem for at få mere konkret viden
om nærboksene.
Hvad er en nærboks?

Om boksen
13 rum i alt
•
•
•

4 x små (11 x 44 x 60 cm)
7 x mellem (24 x 44 x 60 cm)
2 x store (49 x 44 x 60 cm)

•
•
•

Ingen kabling og let at installere.
Batteridrevet og kræver ingen strøm.
Fastmonteres ikke. Boksen sidder fast
på en 300 kg. tung betonfod.
Kan nemt flyttes til en anden placering.

•

Åbent netværk
Opstilling af bokse
– krav og vedligehold
•
•
•
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En nærboks er offentlig og skal derfor
være offentlig tilgængelig i alle døgnets
24 timer.
Nærbokse er gratis af få opstillet, og
drift samt vedligeholdelse varetages af
firmaet Nordic Infrastructure.
Man kan få opstillet mere end en nærboks – antallet af opstillede bokse afhænger af en vurdering, som Nordic Infrastructure foretager.

•

Alle logistikleverandører kan være en
del af pakkeboksnetværket og dermed
levere pakker i Nærboks. Lige nu leverer følgende via Nærboks:

•

Netværket af Nærbokse er landsdækkende og har på 20 måneder leveret
mere end 1 million pakker.

Sådan virker det
Brug af app
Pakker i Nærboks hentes med en App
på din smartphone (Apple/Android).
Når du bestiller pakker, så vælger du
den nærboks, der er tættest på dig. Når
du står foran boksen, åbner du Nærboks
app’en og der forbindes via Bluetooth,
hvorefter boksen med pakken i åbner.
App og sikkerhed
Når du bruger Nærboks app er forbindelserne krypteret, og pakken er sikker i
Nærboksen.
Muligheder med Nærbokse
Det er endnu ikke muligt at returnere
pakker, men denne funktion er under
udvikling.

Nordic Infrastructure på besøg i Farum Midtpunkt
For at firmaet, der opsætter Nærboksene, kunne blive klogere på Farum Midtpunkt, har de været på besøg for at besigtige mulige steder i forhold til placering
af pakkeboksene.
Efter besøget kom de med et oplæg.

Dialog mellem Nordic Infrastructure og Blokrådets Forretningsudvalg
Nordic Infrastructures oplæg
Boksene placeres bedst på stamvejene, da de skal være lettilgængelige for pakkebudene
Mulighed 1: Der opsættes 4-5 Nærbokse på en af Stamvejene i Farum Midtpunkt – med mulighed for udvidelse.
Mulighed 2: Nærboksene opsættes på Stamvejene – Paltholmterrasserne og Birkhøjterrasserne
(3 bokse hvert sted).
Blokrådets Forretningsudvalg ser det ikke som en mulighed, at Nærboksene placeres på Stamvejene, dels grundet de trafikale forhold dels da pladsen mellem blokkene er reserveret til udrulningen af affaldssortering. Dette er meldt tilbage til Nordic Infrastructure, som er åbne overfor andre placeringer – det være sig i stiniveau eller under blokkene – dog skal boksene kunne
placeres samlet 2 steder med mulighed for udvidelse. De foreslår også placering af bokse ved
Bybækhallen. Ovenstående principper om tilgængelighed er selvfølgelig fortsat gældende.
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Blokrådets Forretningsudvalg har gjort sig følgende overvejelser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nærbokse i området har den positive effekt, at man skal gå kortere efter sin pakke.
Placering af Nærbokse i P-areal vil ligesom ved stamvejene medføre bløde trafikanter i dette
niveau.
Placering på stiniveau vil muligvis medføre støjgener for de omkringliggende boliger (metallåger der åbnes og lukkes samt øget trafik på alle tider af døgnet).
Nærhedsprincippet kan ryge, hvis boksene er fyldt, da pakkerne i så fald vil blive leveret til
et andet udleveringssted.
Fritstående bokse med en vægt på over 300 kg. kan give anledning til bekymring (jf. hærværk).
Krav om brug af smartphone vil udelukke brug af Nærboksene for nogle af de beboere, der
måske kunne have mest gavn af dem.
Nærbokse kan fratage Nærbiksen noget af hans kundegrundlag.
Nærbokse vil generere trafik udefra.

Blokrådets holdning
Blokrådets Forretningsudvalg ønsker, at Blokrådet giver sin holdning til kende
vedrørende opstilling af Nærbokse i Farum Midtpunkt. Debatten vil blive løftet på
Blokrådsmøde 549 under punkt 4.e.

Foto: Berit/BU - 24.05.2021 - Leg i solen på Aktivitetspladsen
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I MAJ
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2021
Forventet

Aktuelt

2020

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 31. maj 2021:
Fjernvarmeudgift: 7.245.507 kr.
Opkrævet aconto: 6.436.238 kr.
Underskud:
809.269 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i maj:
Forbrug
Budget
Merforbrug

1.484 MWh
960 MWh
524 MWh

Maj 2021 blev en jammerlig oplevelse
– kold, våd og blæsende. Middeltemperaturen endte 1,1 °C under normalen som er 11,8 °C (DMI). Når den
trods alt ikke blev endnu lavere,
skyldes det, at der ikke var et eneste
døgn med nattefrost, samt flot vejr på
månedens allersidste dag.
Det elendige vejr har sikkert motiveret en del til at holde varmen
tændt, i hvert fald kan vi konstatere

Samlet forbrug pr. ultimo maj:
Forbrug januar-maj
13.025 MWh
Budget januar-maj
12.941 MWh
Merforbrug
84 MWh
et merforbrug i maj på 54,6 % i forhold til månedens budget.
Samlet set for hele 2021 har vi nu
et merforbrug på 0,6 % i forhold til
budgettet.
I det samlede forbrugstal er marts og
april nu blevet reguleret baseret på
KAB’s skøn over forbruget i de pågældende måneder (se evt. forrige
nummer af bladet MP549).

13

BLOKRÅDSSAGER
BR-sag 550.a:
Valg til Økonomiudvalget
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
Blokrådet skal i henhold til Blokrådets Forretningsordens § 14 hvert år i
juli vælge 3 medlemmer til Blokrådets
Økonomiudvalg.

BR-MØDE 550

projekt. Jeg er 61 år og arbejder på
33. år ved vandforsyningen i Furesø,
hvor jeg også er tillidsrepræsentant.
Jeg ser frem til at være med til at
holde øje med økonomien, såfremt jeg
bliver valgt.

Uddrag af
Økonomiudvalgets kommissorium
Økonomiudvalget holder øje med de
dele af Blokrådets økonomi, som kan
adskilles fra det almindelige driftsregnskab. Udvalget gennemgår og
godkender regnskaber for udvalg,
som har fået penge til: Beboeraktiviteter, fester, indkøb til udvalg mv.
Økonomiudvalget kan indkalde udvalg og beboeraktiviteter til møde omkring regnskaber og økonomi.
Hele kommissoriet kan ses på Farum
Midtpunkts hjemmeside under [Beboer], Beboerdemokratiet, Udvalg,
Økonomiudvalget.
Kandidaterne er opstillet i alfabetisk
rækkefølge.
Huslejekonsekvenser
Ingen huslejekonsekvenser.
Asger, 296A
Jeg har boet i Blok 36 siden 1987,
hvor jeg har været og fortsat er aktiv i
beboerdemokratiet i blokken. I de
sidste år har jeg fået mere tid og dermed mulighed for at engagere mig i
lidt større omfang. Jeg sidder i følgegruppen for ældreboliger og seniorbofællesskabet, og har været med i økonomiudvalget de sidste 2 år.
Sammen med min kone Annelise varetager jeg Farum Midtpunkts katte14

Afstemningstema 1:
Blokrådet vælger Asger, 296A, til
Blokrådets Økonomiudvalg.
Hans, 38 2.R
Undertegnede genopstiller hermed til
valg til Blokrådets Økonomiudvalg
(ØU).
Jeg har været aktiv i vores beboerdemokrati siden 1982. Udover at repræsentere min blok i Blokrådet, har
jeg været medlem af diverse udvalg og
følgegrupper, ligesom jeg har siddet
10 år i boligselskabets bestyrelse.
Som mangeårig aktiv beboer har jeg

BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 550

Afstemningstema 2:
Blokrådet vælger Hans, 38 2.R, til
Blokrådets Økonomiudvalg.
Jakob, 161B

et godt kendskab til Blokrådets forretningsgange og struktur, samt til de
forskellige udvalg og deres arbejde.
Min erfaring med økonomi har jeg
dels fra erhvervslivet, hvor jeg har en
Teknonomuddannelse i Driftsteknik.
Her er virksomhedsøkonomi et af de
obligatoriske fag. Herudover har jeg
naturligvis også en del erfaring med
budgetter og regnskab fra mit tidligere arbejdet i boligselskabets bestyrelse, ligesom jeg i mange år har deltaget i det årlige budgetmøde, hvor vi
kæmper for at holde huslejen nede og
serviceniveauet oppe.
Jeg føler mig således godt rustet til at
fortsætte arbejdet i Økonomiudvalget.
Såfremt jeg bliver valgt, ser jeg frem
til et godt samarbejde med udvalgets
øvrige medlemmer og afdelingens ansatte.

Jeg genopstiller hermed til økonomiudvalget.
Jeg har i mine over 40 år i Midtpunktet tjent beboerdemokratiet i to perioder i Blokrådets Forretningsudvalg,
og jeg var tidligere i en længere årrække medlem af økonomiudvalget. I
denne ombæring har jeg været med
siden 2017, og jeg fortsætter gerne.
Jeg er i øvrigt nærmest fast blokrådsrepræsentant for blok 26.
Afstemningstema 3:
Blokrådet vælger Jakob, 161B, til
Blokrådets Økonomiudvalg.
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BR-sag 550.b:
Cykelstativer ved stoppestedet
Forslagsstiller: Blokrådets Forretningsudvalg
Ved blokrådsmøde 541 blev BR-sag
541.b: Anmodning om opstilling af
cykelstativer på Furesø Boligselskabs
grund rejst, og Blokrådet udsatte sagen med stemmefordelingen 10
stemmer for, 6 imod og 2 blanke
stemmer.
Kort om sagen
Furesø Kommune har rettet henvendelse til Blokrådets Forretningsudvalg, idet de ønsker at opsætte 15 –
20 overdækkede cykelparkeringsstativer på Furesø Boligselskabs grund –
nærmere bestemt ved busstoppestedet på Frederiksborgvej uden for Farum Midtpunkt. Inden sagen blev
rejst tilbage i oktober 2020 havde
Blokrådets Forretningsudvalg været i
dialog med Furesø Kommune for at få
uddybende kommentarer til behovet
for opstilling af cykelparkering lige
netop på det angivne område. Mere
om daværende tilbagemelding kan
læses af sagsfremstillingen i MP541
under BR-sag 541 s. 13.
Sagsfremstillingen gav dog anledning
til en række ubesvarede spørgsmål,
hvorfor Blokrådet besluttede at udsætte sagen.
Med udsættelsen ønskede Blokrådet
følgende spørgsmål belyst:
1. Hvorfor placeres cykelstativerne
ikke på den anden side af Frederiksborgvej og dermed nærmere
industriområdet, som formentlig
har størstedelen af de cyklister,
som vil bruge dem?
16
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2. Hvor mange cykler forestiller kommunen sig, at der skal være plads
til i stativerne?
3. Hvordan kommer anlægget til at se
ud (tegning) og hvor skal det præcist placeres?
4. Har vi garanti for, at kommunen
påtager sig ansvaret for vedligehold af cykelstativerne – herunder
oprydning af gamle, rustne, punkterede cykler, som ejerne ikke gider fjerne?
5. Kan cykelparkeringen ved kulturhuset ikke benyttes til formålet?
Desuden ønskes der et
aftalegrundlag, der beskriver:
• hvem der har ansvaret for vedligeholdelse, renholdelse og oprydning.
• hvem der fører tilsyn med cykelparkeringen, så det garanteres, at
det er i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
• hvem der er juridisk forpligtigede
eller har ansvaret, hvis der er nogen, der kommer til skade.
• hvad opsigelsesvarslet er, hvis Farum Midtpunkt ønsker, at cykelstativerne fjernes.
Ovenstående spørgsmål er sendt til
Furesø Kommune, som har fremsendt
deres svar. Svaret kan læses i sin fulde længde nedenfor:
Cykelparkering ved
indgangen til Farum Midtpunkt
Region Hovedstaden har henvendt sig til Furesø Kommune for at samarbejde om opstillingen af en højkvalitets cykelparkering ved
indgangen til Farum Midtpunkt. Årsagen til
henvendelsen er, at dette busstoppested har
stort potentiale til at tiltrække flere passage-
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rer, såfremt cykelparkeringsforholdene bliver
gode. Region Hovedstaden har oplyst, at
stoppestedet betjener knap 7.000 arbejdspladser, hvoraf mange ligger i en afstand fra stoppestedet, hvor en cykel kan være attraktiv at
benytte. Dertil er der ca. 19.000 beboere i
nærheden. Stoppestedet har ca. 700 daglige
påstigere, hvoraf de fleste anvender bussen til
og fra S-togsstationerne i Birkerød, Ballerup
og Værløse. Erfaringen er, at bedre cykelparkering giver flere passagerer, og lignende projekter har tidligere givet op imod 20 % flere
passagerer. Sammenhængen til den nye Supercykelsti giver formentlig yderligere passagergevinster.
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valgte projekt udarbejdes efter aftalen med
Blokrådet i Farum Midtpunkt.
Det anbefales, at cykelparkeringen placeres til
venstre (nord for) det eksisterende busstop,
som vist på fig. 1 og 2.
Cykelparkering til 20 cykler vil optage et areal på ca. 18 m i længden og ca. 3 m i bredden.
Cykelparkering til 10 cykler vil tilsvarende
være ca. 9 m i længden og ca. 3 m i bredden.

Dette notat belyser kort mulighederne for opstilling, som efterfølgende skal godkendes af
Blokrådet i Farum Midtpunkt, da området
tilhører Farum Midtpunkt. Furesø Kommune
håber, at dette notat er tilstrækkeligt grundlag
for, at Blokrådet, Farum Midtpunkt kan indgå
en samarbejdsaftale med Furesø Kommune
om opstilling og drift af cykelparkeringen.
Der har været en korrespondance med Blokrådet som har stillet en række spørgsmål, disse er besvaret i bilag 3.

Fig. 1. Mulig placering af ny overdækket cykelparkering
ved Farum Midtpunkt. (beklager den dårlige billedkvalitet)

Forudsætningen for opstillingen er følgende:
• Der indgås en aftale mellem Region Hovedstaden og Furesø Kommune om opstillingen og finansieringen ved Region Hovedstaden.
• Furesø Kommune står for opstillingen, og
Furesø Kommune står efterfølgende for
drift og renhold, herunder drift af belysning, afvanding m.v.
• Farum Midtpunkt v. Blokrådet har ingen
forpligtelser i forhold til cykelparkeringen,
og der indgås en aftale herom mellem Furesø Kommune og Blokrådet.
Dette notat indeholder 2 forslag til udformningen af cykelparkeringen, som der kan arbejdes videre med. Et detailprojekt for det

Fig. 2. ”Oversigtskort over placering af mulig cykelparkering ved busstop ved indgangen til Farum Midtpunkt”.
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Imperia overdækning
og Furesø Cykelpullert
Opstilling af Imperia overdækning og Furesø
cykelpullert, leveret af Hitsa A/S. Det er denne type cykelparkering, som Furesø Kommune har udviklet og opstillet flere steder i Furesø Kommune, bl.a. i krydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej, på Værløse Station, på Hareskov Station og ved busstoppet på Bavnestedet.
Man kan fastlåse cyklen på to måder til stativet, både via en wire, der kan trækkes ud af
stativet og med egen kædelås, der kan føres
igennem et hul på bagsiden af stativet.
Bilag 1 viser cykelparkeringen på Værløse
station. Prisoverslaget er på ca. 280.000kr ex.
moms.
Det overdækkede cykelstativ
– Furesø Cykellæn
Furesø Kommune har netop fået designet et
nyt cykelstativ, det overdækkede cykelstativ.
Producenten er Hitsa A/S. Stativet står foran
rådhuset, samt på Farum Hovedgade ved
Akacietorvet og Fredtofteparken. Der er ikke
så store erfaringer med stativet endnu.
Cyklen står delvist overdækket ved stativet, så
sadlen og styr eller bagagebærer holdes tørre.
Man kan også fastlåse cyklen på to måder til
dette stativ, både med en wire i egen lås eller
med en kæde gennem et hul i stativet.
Bilag 2 viser det overdækkede cykelstativ
foran Furesø Rådhus. Prisoverslaget på ca.
150.000kr ex. moms for 20 stk. stativer.
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Bilag 1.
Cykelparkering med Imperia overdækning
og Furesø Cykelpullert ved Værløse station
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Bilag 3.
Besvarelse af spørgsmål fra Blokrådet
Nedenfor er de forhold, der ønskes belyst
listet:
1. Hvorfor placeres cykelstativerne ikke på
den anden side af Frederiksborgvej og
dermed nærmere industriområdet, som
formentlig har størstedelen af de cyklister,
som vil bruge dem?
Svar: Det er ikke muligt at anlægge dem
på den anden side af vejen på grund af den
eksisterende arealanvendelse, som er vanskelig at ændre.
2. Hvor mange cykler forestiller kommunen
sig, at der skal være plads til i stativerne?
Svar: 20 cykler er anbefalet af Regionen.
Et mindre antal, f.eks. 10 eller 15 vil også
være interessante.

Bilag 2.
Furesø Cykellæn foran Furesø Rådhus

3. Hvordan kommer anlægget til at se ud
(tegning) og hvor skal det præcist placeres?
Svar: Dette notat redegør for placeringen,
samt beskriver 2 muligheder for, hvordan
cykelparkeringen kunne indrettes. Billeder
af de to muligheder findes i bilag det dette
notat. Furesø Kommune og Blokrådet kan
sammen tage stilling til, hvad der er bedst.
4. Har vi garanti for, at kommunen påtager
sig ansvaret for vedligehold af cykelstativerne – herunder oprydning af gamle,
rustne, punkterede cykler, som ejerne ikke
gider fjerne?
Svar: Furesø Kommune står for drift og
vedligehold, og der vil blive indgået en aftale herom mellem Furesø Kommune og
Blokrådet.
5. Kan cykelparkeringen ved kulturhuset
ikke benyttes til formålet?
Svar: Al erfaring viser, at cykelparkeringen skal være umiddelbart ved siden af det
aktuelle busstop. Derfor kan andre placeringer ikke anbefales.
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Desuden ønskes der
et aftalegrundlag, der beskriver:
• hvem der har ansvaret for vedligeholdelse,
renholdelse og oprydning.
Svar: Det vil være Furesø Kommune, der
står for vedligeholdelse, renholdelse og
oprydning. Der vil blive indgået aftale
herom.
• hvem der fører tilsyn med cykelparkeringen, så det garanteres, at det er i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Svar: Furesø Kommune fører i forbindelse med en jævnlig renholdelse også et tilsyn. Det er ikke kommunens erfaring, at
der er sikkerhedsmæssige problemer ved
cykelparkeringsanlæg.
• hvem der er juridisk forpligtigede eller har
ansvaret, hvis der er nogen, der kommer
til skade.
Svar: Det er Furesø Kommunes og Region Hovedstadens ansvar at drive og vedligeholde cykelparkeringsanlægget. Dette
vil fremgå af aftalen.
• hvad opsigelsesvarslet er, hvis Farum
Midtpunkt ønsker, at cykelstativerne fjernes.
Svar: Det må indføres i den aftale, der udformes mellem kommunen og Farum
Midtpunkt. Det må dog understreges, at
det er vigtigt, at såfremt Region Hovedstaden etablere cykelstativerne, så er det
også hensigten, at de skal stå der i længere
tid og være til glæde både for Farum
Midtpunkts beboere og andre brugere,
bl.a. fra de omliggende virksomheder.

BR-MØDE 550

for vil begge afstemningstemaer blive
sat til afstemning, og man skal således afgive sin stemme ved begge afstemninger.
Hvis man ikke ønsker opstilling af
cykelstativer, så skal man stemme
nej til begge forslag.
Den videre behandling
Da Furesø kommune med deres tilbagemelding lægger op til et samarbejde, hvor man blandt andet finder
ud af det eksakte antal cykelstativer
samt opsigelsesvarsel m.v. har Blokrådets Forretningsudvalg valgt, at der
skal nedsættes et udvalg bestående af
maksimalt 3 beboere samt 1-2 repræsentanter fra Ejendomskontoret,
såfremt sagen vedtages.
Deltagelse i udvalget sker efter
først-til-mølle-princippet, så hvis sagen vedtages, og du er interesseret I
at deltage i udvalgets arbejde, skal du
meddele dette til Sekretariatet pr. telefon eller mail – de tre første, der
melder sig, vil deltage i udvalgets arbejde.
Når cykelstativerne er etablerede,
vil udvalget automatisk blive nedlagt.
Den endelige aftale vil blive godkendt
og underskrevet af tegningsberettigede i Furesø Boligselskab.

Huslejekonsekvenser
Ingen.

Hvis det ikke er muligt at nedsætte et
udvalg blandt beboere, vil Blokrådets
Forretningsudvalg påtage sig opgaven.

Forklaring til afstemningstemaer
Der er udarbejdet to afstemningstemaer, da Blokrådets Forretningsudvalg ønsker, at Blokrådet tager stilling til, hvilket af de to foreslåede cykelstativer, der ønskes, såfremt etablering af cykelstativerne ønskes. Der-

Deadline for tilmelding til udvalget
Såfremt sagen vedtages, og du er interesseret i at deltage i udvalgets arbejde om at få den endelige aftale justeret til, skal du kontakte Blokrådssekretariatet pr. telefon eller mail
hurtigst muligt og senest mandag d.
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2. august 2021. Efter deadline giver
Blokrådssekretæren dig besked, om
du skal deltage i udvalgets arbejde.
Afstemningstema 1
Blokrådet vedtager at imødekomme
Furesø Kommunes anmodning om
opstilling af 10 – 20 overdækkede cykelstativer af typen Imperia overdækning og Furesø Cykelpullert (bilag 1)
på Furesø Boligselskabs grund.
Afstemningstema 2
Blokrådet vedtager at imødekomme
Furesø Kommunes anmodning om
opstilling af 10-20 cykelstativer af typen det overdækkede cykelstativ –
Furesø Cykellæn (bilag 2) på Furesø
Boligselskabs grund.
BR-sag 550.c: Overførsel
af udvalgsmidler i budgettet
Forslagsstiller: Blokrådets Forretningsudvalg
Der har på flere blokrådsmøder og
budgetmøder været talt om, at der
bør skabes en gennemsigtighed i forhold til, når udvalg får overført midler
fra det ene budgetår til det kommende budgetår. Ved BR-mødet i juli
2020 udspillede der sig ligeledes en
debat om emnet – dette på baggrund
af BR-sag 539.b: ’Overførsel af midler
fra budget 2019/20 til budget
2020/21’ samt ændringsforslag til
sagen. Dette medførte, at Blokrådets
Forretningsudvalg på BR-møde 541
rejste en debatsag om emnet.
Formålet med denne sag er at vedtage
en procedure, så der skabes gennemsigtighed overfor beboere og beboerdemokrati, når udvalg får overført
midler fra et budgetår til et andet.
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Generelt om overførsel af midler
Når penge er afsat i et budget, er de
afsat til et specifikt projekt eller specifikke ydelser, og pengene kan uanset overførsel ikke bruges på andet
end det, de oprindeligt var afsat til.
I udgangspunktet overfører man
ikke midler fra det ene budgetår til
det andet. Men hvis der er tale om
igangværende sager, som man er blevet forhindret i at gennemføre eller
afslutte grundet eksempelvis vejrforhold, konkursramte entreprenører
eller en anden god grund, så kan
man overføre pengene.
Udkomme af debatten
Ved debatten på BR-møde 541 blev
følgende løsningsmodeller drøftet:
Løsningsmodel 1
Når udvalg har behov for at overføre
midler til det kommende budgetår, og
når de har fået bekræftet af driftsledelsen, at dette faktisk kan lade sig
gøre, så rejses der en sag om overførsel. Afstemningstemaet i sagen får
ordlyden ”tage til efterretning” for at
undgå, at en sag skal igennem en
godkendelse i Blokrådet igen. Med
andre ord handler det altså ikke om
at vedtage sagen på ny, men blot om
at skabe gennemsigtighed omkring de
overførte midler. Sager skal rejses
umiddelbart inden afslutningen af
regnskabsåret (30. juni), så midlerne
kan nå at blive overført.
Løsningsmodel 2
Udvalgene søger selv om overførsel af
midler via driftsledelsen. Udvalget er
– efter at dette er godkendt ved driften – forpligtet til at orientere Blokrådssekretariatet herom, så aktuelle
overførsler kan blive offentliggjort på
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dagsordenen
for
førstkommende
blokrådsmøde samt bragt i »Midtpunktet«. I »Midtpunktet« påtænkes
en oversigt en gang årligt i forbindelse
med godkendelse af driftsregnskabet
(december-nummeret).
Efterfølgende drøftelse af debatten
i Blokrådets Forretningsudvalg
Blokrådets Forretningsudvalg er på
baggrund af debatten om de to løsningsmodeller af den opfattelse, at
det er meget individuelt, om man er
til den ene eller den anden løsning. I
udgangspunktet medfører de to løsningsforslag det samme – nemlig synlighed omkring overførslen.
Blokrådets Forretningsudvalg har dog
i den videre behandling af sagen truffet beslutning om kun at arbejde videre med løsningsmodel 2.
Grunden til dette er, at løsningsmodel
1 fordrer, at udvalget er bekendt med
behovet for overførslen cirka 2 måneder inden budgetafslutning i udgangen af juni måned, for at kunne nå at
få overførslen godkendt ved driftsledelsen, udarbejde blokrådssag og indlevere den til deadline, som ligger i
midten af maj måned. Der kan opstå
situationer, hvor dette ikke er muligt
– eksempelvis kan man komme ud
for, at tidsplanen for en given entreprenør ikke holder, og det ved man
ikke nødvendigvis i god nok tid til, at
man kan nå at rejse en blokrådssag.
Derfor indeholder denne sag kun et
afstemningstema gående på løsningsforslag 2.
Huslejekonsekvenser:
Sagen medfører ingen huslejekonsekvenser.
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Afstemningstema:
Blokrådet vedtager følgende procedure, når udvalg ønsker midler overført
fra det ene budgetår til det efterfølgende budgetår:
1. Udvalget kontakter driftsledelsen,
som godkender og iværksætter den
ønskede overførsel.
2. Udvalget er efter driftens godkendelse af overførslen forpligtet til at
orientere Blokrådssekretariatet
herom.
3. Blokrådssekretariatet angiver dette
på dagsordenen under ”Nyt fra udvalg” på førstkommende blokrådsmøde, samt melder overførslen
ind til Bladudvalget, som bringer
dette i en årlig oversigt i decembernummeret af »Midtpunktet«.

BR-sag 550.d: Kattehegn – Lejlighed A/D, B/C og E/F
Forslagsstiller: Boligudvalget
Her i Farum Midtpunkt har myndighedsgodkendte kattehegn været undervejs længe.
Boligudvalget har i koordination med
/efter anvisning fra brandmyndighederne i samarbejde med Driften udarbejdet kattehegn for lejlighed A/D,
B/C og E/F.
Kattehegnene er myndighedsgodkendt, og det grundlæggende indhold
kan således ikke ændres.
Boligudvalget indstiller, at kattehegn
for lejlighed A/D, B/C, og E/F godkendes af Blokrådet i sin nuværende
udformning.
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Opsætningen gennemføres jf. nedenstående.
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Lejlighed E/F (stor toplans)

Lejlighed A/D (stor etplans)

Beboeren opsætter selv kattehegn eller tilkøber denne ydelse.
Afdelingens tømrer monterer 6 stk.
øjebolte og opsætter evt. vinkler og
wire over hattehylder.
Beboeren opsætter selv kattehegn
eller tilkøber denne ydelse.
Lejlighed B/C (etværelses)

Kattehegn må kun opsættes efter ansøgning til og godkendelse af Driften.
Der indbetales kr. 500 i depositum
til sikkerhed for reetablering.
Kattehegnet er en forandring. Det betyder, at det er en boligændring uden
godtgørelse, og at boligændringen
skal reetableres ved fraflytning. Undtaget herfor er de 6 stk. øjebolte samt
vinkler og wirer over ”hattehylder” i
lejlighedstype A/D.
Kattehegn, økonomi:
(Priser er angivet inklusive moms pr.
1/4-21 og reguleres jf. pristalsindeks)

Beboeren opsætter selv kattehegn eller tilkøber denne ydelse.

A/D lejligheder: Ved etablering af
kattehegn i A/D lejligheder skal der
foretages montering af 6 stk. øjebolte
i corten-pladerne. Dette skal af sikkerhedsmæssige årsager udføres af
håndværkere tilknyttet ejendommen.
• Pris for materialer og arbejdsløn:
1,070 kroner (Forandring der IKKE
skal reetableres ved fraflytning)
Nogle katte er særligt adrætte og der
vil i disse tilfælde være behov for op23
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sætning af vinkler og wires over hattehylderne. Dette skal af sikkerhedsmæssige årsager udføres af håndværkere tilknyttet ejendommen.
• Pris for materialer 1,838 kroner
(Forandring der IKKE skal reetableres ved fraflytning)
• Pris for arbejdsløn: 2,150 kroner
Ønsker man, som tilvalg, at få opsat
den resterende del af kattehegnet
uden selv at skulle købe ind og stå for
arbejdet kan dette tilkøbes.
• Pris for materialer 1,763 kroner
(SKAL fjernes v. fraflytning)
• Pris for arbejdsløn 4,032 kroner
B/C lejligheder: I B og C lejlighederne kan man selv anskaffe og opsætte
alle materialer.
Ønsker man i stedet at købe opsætningen af en håndværker er priserne
som følger:
• Pris for materialer 2,113 kroner
• Pris for arbejdsløn 4,569 kroner
E/F lejligheder: I E og F lejligheder
kan man selv anskaffe og opsætte alle
materialer til standardløsningen på
både terrasser mod øst og vest.
Ønsker man at købe og få det opsat
via håndværker bliver priserne som
følger:
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• Pris for materialer 1,763 kroner
(SKAL fjernes v. fraflytning)
• Pris for arbejdsløn 4,032 kroner
Der er dog nogle katte der er særligt
adrætte, og der vil være behov for opsætning af vinkler og wires langs
hegn mod naboer. Disse vinkler speciallaves, og lejer kan selv købe og
opsætte vinklerne.
• Speciallavede vinkler terrasse vest
(6 styk) 1,500 kroner (SKAL fjernes
v. fraflytning)
• Speciallavede vinkler terrasse øst
(4 styk) 1,000 kroner (SKAL fjernes
v. fraflytning)
Ønsker man at få håndværkerne til at
opsætte vinklerne tilkøbes dette for:
• Arbejdsløn opsætning af vinkler,
terrasse vest 1,613 kroner (SKAL
fjernes v. fraflytning)
• Arbejdsløn opsætning af vinkler,
terrasse øst 1,344 kroner (SKAL
fjernes v. fraflytning)
Huslejekonsekvenser:
Ingen. – Udgifter til opsætning/reetablering afholdes af den enkelte ansøger/beboer.
Afstemningstema:
Blokrådet godkender kattehegn til
lejlighed A/D, B/C og E/F som ovenfor beskrevet.

ÅBEN DØR
D. 26. AUGUST
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. 25. november
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 549 8. JUNI 2021

1. Godkendelse af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra december 2020
4. Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
e. Debat: Nærbokse i Farum Midtpunkt?
5. Blokrådssager:
a. Driftsbudget 2021-22
b. Cykelstativer ved stoppestedet
c. Overførsel af udvalgsmidler i budgettet
d. Træhegn – Afskærmning
mod spindeltrappe og gavle
e. Kattehegn – Lejlighed A/D, B/C og E/F
6. Eventuelt

(Henrik/428D og
Thomas/BR-FU)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(Udsat u/behandl.)
(afstemning:)
(15/0/2)
(Udsat u/behandl.)
(Udsat u/behandl.)
(Udsat 16/1/0)
(Udsat u/afstemn.)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Leif
Marianne
11
Steffen
Kirsten
12
Hans
og 13 Morten
15
Ernst
Henrik
16
Lis
Erik

Adresse
216B
22D
31C
34F
38 2.R
38 2.S
73E
70B
80F
80F

Blok Navn
21
Helene
25
Lotte
Inge
26
Jakob
34
Gitte
Franziska
36
Asger
43
Henrik
44
Lisa
Lili

Adresse
111F
145B
155C
161B
265A
269B
296A
428D
431A
???A

Uden stemmeret: Palle/EJK, Anne/KAB, Lis/EJK, Maiken/BR-sekr.

1. Godkendelse af dirigent
Henrik/428D og Thomas/BR-FU godkendes som dirigenter.
Thomas overtager dirigentrollen under
behandling af BR-sag 549.d og 549.e.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.
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be-

3. Godkendelse af
referat fra november 2020
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen indlæg fra gæster ved mødet.

4.b Ejendomskontoret
Åbningstider
Palle/EJK oplyser, at der nu bliver
foretaget en kontrolleret åbning af
både Ejendomskontor og Blokrådssekretariat. I forbindelse med åbningen
skal der indkøres nye rutiner, og driften skal finde ud af, hvilket behov der
er for personlig betjening.

Palle appellerer til, at man kun henvender sig personligt, hvis man ikke
kan få løst sagen på andre måder.

Åbningstid Ejendomskontor
Personlig træffetid: kl. 8 – 9 (tirsdag
og torsdag)

Pilotprojekt - kildesortering

Karsten/431A opfordrer også alle til
at bruge mail og App – han har oplevet virkelig hurtig respons og god service. Han synes Ejendomskontoret
har gjort det rigtig godt i coronatiden.

Telefontid: kl. 10 – 11 og kl. 12.30 –
13.30 (alle hverdage).
Bestilling af tid: Beboere har mulighed for at bestille en tid uden for den
skiltede åbningstid.
Udvidet beboerservice: Vi leverer fortsat hundeposer, træbeskyttelse, vaskekort, nøglebrikker mv. direkte til
din hoveddør eller i din postkasse.
Palle opfordrer fortsat til, at der rettes
henvendelse via mail og app – svartiderne er meget korte.
Han oplyser desuden, at der maksimalt lukkes 4 personer ind i Servicecentralen ad gangen, og der opfordres
også til, at man lader børn blive
hjemme.
Åbningstid Blokrådssekretariat
Personlig træffetid: mandag kl. 9 – 12
(efter aftale).
Telefontid: tirsdag
12.30 – 13.30.

og

torsdag

kl.

Bestilling af tid: Beboere har mulighed for at bestille tid udenfor den
skiltede åbningstid.
Husk at følge myndighedernes anbefalinger, når du retter personlig henvendelse. Der skal bæres mundbind –
har du symptomer - så bliv hjemme!

Magnetbeslag monteret på
containerne til mad- og metalaffald

Palle/EJK fortæller, at pilotprojektet i
Blok 14, 15 og 16 snart har kørt i et
år. Formålet med et pilotprojekt har
været at danne erfaringer, som man
kan gøre brug af, når projektet skal
udrulles i resten af Farum Midtpunkt. Palle oplyser, at der har været
nogle udfordringer i forhold til støj fra
lågene på containerne og lugtgener.
Som forsøg på at mindske støjgenerne er der på den ene affaldsstation
udskiftet låg. De store låg er udskiftet
til et tromlelåg af plast, og på de mindre låg er der sat et magnetbeslag på.
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Tromleindkastene er lavet i plast og
er meget støjsvage. De er nyudviklede
og eksisterede derfor ikke, da projektet startede.
Kildesortering skulle egentlig have
været implementeret i løbet af 2021,
men Furesø Kommune har fået udsættelse indtil udgangen af 2022.
Lis/80F spørger, om der også kommer tromleindkast på containeren til
madrester? Den er næsten ikke til at
lukke.
Palle/EJK svarer, at tromleindkast
ikke er udviklet til de mindre containere, men driften satser på, at de også bliver udviklet.
Maiken/Blokrådssekretariatet supplerer med, at beslagene er meget
stramme, hvorfor man har bedt om at
få dem justeret.
Lis/80F svarer, at man slet ikke kan
lukke låget.
Palle/EJK siger, at støjproblemerne
med de smækkende låg skal håndteres inden udrulningen.
Berit/38 2.S spørger, om Palle har en
idé om, hvor mange fantasillioner selve det at rulle projektet ud i hele Farum Midtpunkt kommer til at koste?
Palle/EJK svarer, at der tidligere er
beregnet et groft skøn lydende på 9
mio. kr. Skønnet er beregnet på sortering i 7 fraktioner, men kravet bliver sortering i 10 fraktioner.
Anne/Blok 15 fortæller, at de har debatteret affaldssortering på deres
husmøde, og nogle beboere er frygteligt generede af den larm, der er fra
containerøerne - tromlelågene larmer
også! En anden stor gene er renovatørerne, der starter tømning kl. 5 om
morgenen – der er blevet talt op til 16
tømninger på en uge. Beboerne har
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rettet henvendelse til Vestforbrændingen, men de bliver bare affærdiget
med, at chaufførerne godt ved, at de
ikke må tømme før kl. 7.
Anne fortæller, at der er flyttet en af
vognmændene ind i en af blokkene,
og han har aldrig hørt, at tømning
først må ske fra kl. 7. Der er noget i
kommunikationen, der bør tages
hånd om. Det går ikke, at folk skal
være så plaget af det, som de er.
Anne har sågar hørt om beboere,
der har fået kastet flasker efter sig af
renovatører, hvis de har påtalt tømningstidspunktet.
Hun nævner også, at de meget gerne vil have adgang til den rapport,
der er udfærdiget i forbindelse med
pilotprojektet – kan den ikke gøres
offentlig?
Palle/EJK svarer, at rapporten oprindeligt blev lavet for at man kunne få
udfærdiget en handleplan i forhold til
den endelige udrulning, hvorfor den
var tænkt som et internt arbejdsredskab for TMU og driften. Om den skal
være offentlig, må drøftes i TMU.
Beboerhenvendelser og øvrige data
fra undersøgelser indgår også i rapporten.
Palle giver også udtryk for, at kommunikationen med Vestforbrændingen er vanskelig. Det har hele tiden
ligget klart, at tømning først må ske
fra kl. 7. Vestforbrændingen entrerer
med en entreprenør, som varetager
tømningen – om kommunikationen
kommer videre til denne er tvivlsom.
Palle siger, at han også dags dato har
været i kontakt med Vestforbrændingen, da nogle af containerne ikke er
blevet tømt, og de har lovet, at der
bliver strammet op. Det er et stort
problem, da det medfører overfyldte
containerne, skrald ved siden af containere, lugtgener mv.
Driften er også stærkt utilfredse
med, at tømningsaftalen ikke over-

holdes, da det er til stor gene for beboerne.
Anne/Blok 15 svarer, at de på husmødet også drøftede muligheden for
at gøre brug af de overvågningskameraer, der er ved stamvejene. Så man
kan bruge materiale fra dem som dokumentation på, at der bliver tømt før
det aftalte tidspunkt om morgenen.

ten prøver at finde den bedst mulige
løsning, men selve placeringen af
containerne kan ikke være anderledes – dette både i forhold til nedgravning, tømning mv.
Palle ser mulighederne for andre
tømningsfrekvenser, når projektet er
udrullet i hele Farum Midtpunkt.

Palle/EJK svarer, at det vil man kunne, men han håber ikke, at vi skal
der ud. Han håber på, at det kan løses via dialog.
Henrik/70C bor lige op til containerne
og fortæller, at han har været taget
som gidsel i et år af kildesorteringsprojektet. Han har sendt et uanet antal af mails til Vestforbrændingen
med dokumentation på, at der bliver
tømt for tidligt, men han får at vide,
at de ikke tror ham. Han har også
flere gange bedt om, at renovatørerne
holder kørselsretningen – han får udstødningen lige ind på sin altan. Området er plaget af lugt, fluer og rotter i
en grad, så der ikke er til at bo, og
terrassen er ubrugelig, og lågene driver en til vanvid. Noget må gøres –
alternativt må Ejendomskontoret tilbyde de berørte beboere nogle andre
boliger. Tømningen er også skæv –
containerne er overfyldte allerede om
fredagen, så lågene ikke kan lukke.
De nye rullelåg i øvrigt også!
Palle/EJK svarer, at tromleindkastene pt. er den bedste løsning, der er til
nedgravede containere – uanset fabrikat. Han og Maiken har været nede og kigge på lågene, og de havde en
oplevelse af, at tromlerne var støjsvage. Måske er det ikke optimalt, men
det er klart at foretrække i forhold til
andre mulige løsninger.
Palle understreger, at det ikke er
Ejendomskontorets løsning eller kildesortering – det er beboernes. Drif-

Tromleindkast monteret på
containerne til restaffald og plast

Thomas/143F oplyser, at Vestforbrændingens bestyrelsesformand, Ole
Bondo, er på valg i år, idet der er
kommunalvalg i november. Han stiller sikkert op til nogle vælgermøder
på et tidspunkt, og så vil man kunne
bringe denne debat op.
Erik/Blok 16 bor ud til molokkerne,
og de hører også larmen fra lågene.
På den anden side af deres bolig er
der placeret containere ved vendepladserne – disse bliver også tømt tidligere end aftalt. Nu tømmes de allerede ved 6-tiden om morgenen.
Erik er bekymret for, hvordan man
får den store udrulning til at fungere,
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hvis man ikke kan få pilotprojektet til
at fungere.

højere end den sorteringsprocent, der
eksisterer på landsplan.

Palle/EJK er enig i, at tømningen
selvfølgelig skal fungere. Palle har
næsten daglig kontakt med Vestforbrændingen – det er svært at få hul
igennem. Nu har han bedt dem om at
de bringer problemet højere op i systemet – det kunne være til Ole Bondo.

Morten/TMU forklarer, at Vestforbrændingen har nogle pejlemærker i
forhold til, hvor meget man forventer,
at en husstand kan sortere i de forskellige fraktioner pr. år. Sammenlignet med disse tal, ligger Farum Midtpunkt pt. langt højere i graden af sortering. Vores udregnede tal skal selvfølgelig tages med et forbehold – særligt hvis beboere fra andre blokke benytter pilotprojektets containere til at
skille sig af med deres affald.
Morten spørger, henvendt til beboerne i Blok 14, 15 og 16, om det er
deres fornemmelse, at kapacitet og
tømningsfrekvensen ville fungere, såfremt beboere fra de øvrige blokke ikke gjorde brug af containerne?

Ernst/Blok 15 italesætter et problem,
idet mange af beboerne fra andre
blokke er så ivrige efter at sortere, at
de afleverer deres affald i containerne
til pilotprojektet. Det betyder, at de
beboere, der bor i pilotblokkene ikke
kan komme af med deres affald grundet overfyldte containere.
Han kommenterer også på, at der
lå en pose til en af containerne smidt
på jorden i næsten 3 uger, førend den
blev afhentet.
Mange af sådanne småting er med
til at forpurre projektet.
Palle/EJK svarer, at de selvfølgelig
også har bemærket posen i de 3 uger.
Da den ikke blev fjernet første gang,
henvendte EJK sig til Vestforbrændingen, da den ikke blev taget anden
gang, henvendte de sig igen, og da
den ikke blev taget tredje gang, fik de
at vide, at chaufføren ikke kunne se
den. Det fortæller lidt om, hvor vanskelig kommunikationen er.
Palle siger, at hvis nogle af containerne er overfyldte, så er det bedre at
blande fraktionerne, end at sætte affaldet ved siden af containerne.
Med alt dette sagt, så viser de tal,
som Vestforbrændingen leverer hver
måned, at beboerne i pilotblokkene er
rigtig gode til at sortere. Sorteringsprocenten ligger på 30,68, hvilket vil
sige, at over 30 % af affaldet bliver
sorteret. Det er rigtig godt – tallet er
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Til dette svarer en række beboere, at
det er svært at vide, men det ville formodentlig fungere.
Morten/TMU foreslår, at man laver en
kampagne, så man kan få beboerne
til at forstå, hvorfor de ikke skal gøre
brug af containerne ved pilotblokkene.
Palle/EJK svarer, at han har det lidt
ambivalent med, at man skal fortælle
folk, at de ikke må gøre det, som man
gerne vil have dem til. Hvis man laver
en kampagne, så skal den formuleres
rigtigt. Det italesatte problem indikerer, at motivationen for at kildesortere er høj i Farum Midtpunkt.
Anne/Blok 15 fortæller, at det er meget åbenlyst, at fraktionerne tømmes i
samme vogn. Det er ok i og med, at
det er en testperiode, men det ville
være dejligt med åben kommunikation omkring dette.
Palle/EJK har hørt om det tidligere.
Han har også hørt, at der er nogle

rum i containerne på bilen, som man
ikke umiddelbart kan se. Det er dog
vigtigt at understrege, at selvom det
bliver blandet sammen, så bliver det
sorteret, når det når til Vestforbrændingen. Han er enig i, at den kommunikation mangler, men det har vi
lært af.
Palle viser en visualisering af mængden af sorteret affald
Palle fremlægger følgende fakta:
• Ti brugte øldåser kan blive til otte
nye.
• Med 4 gamle mobiltelefoner kan
man lave en sølvring på 4 gram.
• I Sverige kører busserne på kartoffelskræller (biogas fra madaffald).
• Dine gamle colaflasker kan blive
din nye fleecetrøje (fleece er lavet
af plastik).
• Plastik laves af olie. Der går ca. 2
kg olie til at fremstille 1 kg plastik.
Hver dansker bruger omkring 100
kg plastik om året.
Disse fakta sammenholdt med data
fra diagrammet siger noget om, hvad
man som beboer kan gøre for miljøet
ved at kildesortere bare i Farum
Midtpunkt.

Marianne/222D undrer sig over, at
mængden af plast ikke er større.
Palle/EJK svarer, at plast er en fraktion, der fylder meget, men som er let
i vægt.
Udvendig elevator i Blok C
Palle/EJK fortæller, at elevatoren forventes at stå færdig i juni måned. Der
vil udestå arbejde på facaden på elevatortårnet, men elevatoren vil fungere.
Rens af ventilationskanaler
Palle/EJK oplyser, at der tidligere har
været talt om rensning af ventilationskanaler i Birkhøjterrasserne. Dette skyldes, at proceduren er mere omfattende end i de øvrige terrasser, da
Birkhøjterrasserne har været PCBrenoveret.
Driften foretager nu en opfølgningsrunde fra sidste år, så de kan komme
ind i de boliger, de ikke fik adgang til
sidste år. Der har været en opfølgningsrunde på 10 ventilationsgrene,
som berører 56 boliger. Hvis bare én
beboer på en ventilationsgren ikke
giver adgang til sin bolig, medfører
det, at arbejdet heller ikke kan udføres i alle de andre boliger på den gren
– derfor skal vi ind!

PERIODE 01.07.20-31.05.21
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Der udestår pt. 2 grene, som berører 12 boliger. Disse vil få en ny varsling med en mere kontant ordlyd.
Droneoverflyvning
Palle/EJK orienterer om, at der d. 24.
juni foretages droneoverflyvning i Farum Midtpunkt. Det er en fotograf fra
Henning Larsen arkitekter/Rambøll
landskab, der foretager optagelserne.
Han vil også tage billeder og optage
små videoer. Han er meget interesseret i at få kontakt til jer beboere, så I
kan fortælle ham om, hvordan I befinder jer i landskabet. Interessen
skyldes, at det var Rambøl, der var
entreprenør på Miljøsagen (miljøstil,
aktivitetsplads mv.). Formålet med
arbejdet er at producere smukke fortællinger om Farum Midtpunkts arkitektur og tilhørende landskab til
Henning Larsens arkiv.
Der vil blive hængt orientering op
om dette i blokkene, og her vil I også
kunne se fotografens kontaktinfo, så I
kan tage fat i ham, hvis I ønsker at
deltage. Alle lovgivningsmæssige forhold overholdes.
Hvis vejret ikke tillader fotografering, vil I blive orienteret om en ny
dato.
Materialet kan efterfølgende benyttes af Farum Midtpunkt til hjemmeside mv.
Kabelbrud ved Paltholmterrasserne
Palle/EJK orienterer om, at et stort
bor under jorden i forbindelse med
træk af ny vandledning ramte et stort
antal af kabler. Reetableingsarbejdet
forventes afsluttet medio juni.
Lis/80F siger, at hun aldrig kan se
nogen, der arbejder dernede.
Palle/EJK svarer, at de trækker kablerne inde fra et rum. Det er med andre ord godt, at Lis ikke kan se dem,
da det må betyde, at de arbejder
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Udskiftning af
varmevekslere og radiatorer
Palle/EJK fortæller, at der er udfordringer med, at radiatorerne i bebyggelsen ikke kan levere den ønskede
temperatur. Dette skyldes, at Farum
Fjernvarme som alle andre varmeleverandører skal efterleve krav om lavere fremløbstemperatur, og dette giver udfordringer med afkølingen. Radiatorerne i Farum Midtpunkt er fra
bebyggelsens opførsel og er i sin tid
dimensioneret til en fremløbstemperatur på 90 grader. Derudover bundfalder gammelt snavs sig i radiatorerne, og derfor kan de ikke levere en
særlig god afkøling.
Det har medført, at der laves et pilotprojekt i Blok 33, hvor alle radiatorer, ventiler, varmevekslere og forbrugsmålere udskiftes. Derved sikres
en bedre afkøling og en bedre komfort
for beboerne. Pilotprojektet skal bibringe erfaringer i forhold til udskiftning af radiatorer i det øvrige Farum
Midtpunkt. Projektet opstartes medio
august og løber frem til 2022. Projektet har været udbudt til tre entreprenører og dags dato er det blevet afgjort, at det er det VVS–firma, som
Farum Midtpunkt i forvejen entrerer
med, der har vundet udbuddet.
Fælles garagebure
Palle/EJK informerer om, at der også
er igangsat et pilotprojekt vedr. de
fælles garagebure – dette for at få
dem til at fremstå mere ryddelige
samt at få bedre styr på, hvem det er,
der bruger burene. Pilotprojektet er
igangsat i fællesburet under Blok 36.
Projektet består i, at cylinderlåsen
udskiftes med en briklæser, og Ppladserne opmales.
Asger/Blok 36 supplerer og siger, at
det virker efter hensigten. Alle holder
indenfor opmærkningen, hvilket medfører, at pladsen er blevet bedre udnyttet.

Erik/80F siger, at der tidligere har
været et testprojekt, hvor man opmalede P-pladser under den ene halvdel
af Blok 16. Han spørger, om det ikke
var en idé også at opmale P-pladserne
udenfor garageburene. Der kommer
flere og flere biler – herunder også
dagsparkeringer fra folk udefra.
Palle/EJK svarer, at det kunne man
sikkert. Men i første omgang holder
de sig til de fælles garagebure.
Hjerteløbere

Maiken/Blokrådssekretariatet fortæller, at Farum Midtpunkt for et års tid
siden indgik et samarbejde med
forskningsgruppen CARAMBA, der
driver et forskningsprojekt om at redde liv. I projektets opstart blev der
opsat 6 hjertestartere i Farum Midtpunkt, så der nu er i alt 10 hjertestartere i området. Hjertestarterne er
placeret, så de befinder sig maksimalt
100 meter fra hver enkelt bolig.

En anden del af projektet går på at
få tilkoblet en masse hjerteløbere –
mindst 28 personer, som kan gøre
brug af hjertestartere, udføre hjerte/lungeredning og derved bidrage til
at redde liv i og udenfor Farum Midtpunkt. Projektet har bekostet de 6
hjertestartere og bekoster også uddannelse af hjerteløbere. Kurset er af
en varighed på 30 minutter, og man
skal så absolut ikke kunne løbe et
maraton, for at kunne melde sig.
Der arbejdes på at afholde 2 kurser
mandag d. 28. juni i tidsrummet kl.
10 – 14. Palle har fået 15 medarbejdere til at melde sig til et af kurserne,
så de også kan bidrage aktivt til at
redde liv i Farum Midtpunkt. Det er
vigtigt, at I beboere også melder jer,
da det er jer, der skal redde hinanden. Forskningsgruppen kan ikke
påbegynde træk af data fra projektet,
førend mindst 28 er uddannet i hjerte-/lungeredning og tilknyttet som
hjerteløbere. Ved kurset d. 28. juni
håber vi at kunne få hjemsendte eller
beboere udenfor arbejdsmarkedet til
at melde sig. Kurset henvender sig
også til pensionister, da de sagtens
kan være hjerteløbere. De eksakte
tidspunkter vil blive meldt ud via en
invitation i jeres postkasser med info
om, hvordan I tilmelder jer. Vi byder
selvfølgelig på kaffe og wienerbrød. Vi
håber at se en hel masse af jer
.
Når vi kan få 15 medarbejdere på et
kursus, kan vi også få 15 beboere på
et.
Efter mødet har det ikke været muligt
at finde tidspunkter for kurser d. 28.
juni, hvorfor disse udsættes til efter
sommerferien.
Palle/EJK supplerer med, at der bor
4000 mennesker i Farum Midtpunkt.
Palle spørger, om han og Blokrådet
ikke kan lave en aftale om, at når han
kan stille med et hold på 15 ud af 38
medarbejdere, så kan Farum Midt33

punkts beboere som tæller 4000 også
stille med et hold på 15.
Erik/80F siger, at han gerne melder
sig.
SÅDAN!
Thomas/BR-FU siger, at det af deltagerlisten for aftenens møde fremgår,
at der er 20 stemmeberettigede og 6
uden stemmeret, der alle kan melde
sig frivilligt
Steffen/31C spørger, om man også
kommer på opfriskningskurser, hvis
man melder sig – altså en genopfriskningskursus efter et års tid eller lignende?
Maiken/Blokrådssekretariat svarer, at
forskningsprojektet kører i 5 år, og i
den tid er det projektet, der afholder
kursusudgifterne. Maiken mener, at
kurserne holder i 2 år. Efterfølgende,
såfremt Farum Midtpunkt vælger at
beholde hjertestarterne, vil det være
afdelingen selv, der skal betale for
afholdelse af kurser – men heldigvis
er der jo afsat penge til dette i budgettet.
Steffen/31C spørger om hjertestarterne ikke skal kontrolleres en gang i
mellem?
Maiken/Blokrådssekretariat svarer, at
der er serviceaftaler på, som pt. bliver
bekostet af forskningsprojektet - på
de 6 hjertestartere, som de har opsat.
Thomas/Furesø Boligselskab svarer,
at der inden projektet allerede var opsat 4 hjertestartere bekostet af boligselskabet. På disse betales der også et
serviceabonnement. Thomas siger, at
det er klart, at den udgift vil tilfalde
Farum Midtpunkt, hvis man skal
overtage de øvrige hjertestartere. Men
det handler jo bare om at få lagt det i
driftsbudgettet, hvis der er stemning
for det.
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Franziska/269B synes, det er en god
idé med hjerte-/lungeredningskurser.
Hun kommenterer dog, at tidspunktet passer rigtig dårligt, når man ikke
er hjemsendt. Hun synes derfor, det
bør overvejes også at sætte nogle kurser op, der ligger i aftentimerne.
Palle/EJK svarer, at tanken er, at de
første to kurser lægges ind til en
start. Derefter vil der også blive udbudt kurser, der ligger senere på dagen eller tidligt på aftenen. Det handler lige nu om at få kørt de to hold
igennem, så forskerne kan begynde at
trække data. Projektet lægger også op
til, at nogle af beboerne bliver uddannet til at kunne undervise andre
beboere.
Asger/296A spørger, om det er nødvendigt at tilmelde sig, hvis man har
kursusbevis gennem sit arbejde.
Palle/296A opfordrer til, at man alligevel tilmelder sig kurserne, så de
tæller i forskningsprojektet.
Maiken/Blokrådssekretariat
tilføjer,
at man jo altid kan gå ind og melde
sig som hjerteløber, også selvom man
ikke deltager i kurset. Der er allerede
10 registrerede hjerteløbere i Farum
Midtpunkt på hjerteløberapp’en.
Kirsten/34F spøger, om der foretages
tjek af hjertestarterne ud over serviceaftalen? Det er bl.a. vigtigt, at der
er en barberskraber lagt ved hjertestarteren.
Palle/EJK svarer, at EJK modtager en
sms, når hjertestarterne er taget ud
ad skabet. Hvis den bliver brugt, bliver den taget med til hospitalet, hvorefter den sendes retur. Derudover
tjekkes hjertestarterne i en fast
ugentlig/månedlig turnus af medarbejderne.

Spørgsmål til driften
Asger/296A spørger, hvor lang ventetid der er på batterier til ovenlysvinduerne?
Palle/EJK siger, at han ikke kan svare på spørgsmålet.
Lis/EJK supplerer, at de får mange
henvendelser om batterier, der er
brændt af, så de er ved at se på nye
muligheder og løsninger.
Allan/28F synes, at driften gør det
godt. Han anbefaler alle at bruge
app’en og mail – det fungerer rigtig
godt.

Kig ind
Thomas/BR-FU informerer om, at der
et par gange har været efterlyst interesserede frivillige til at drive aktiviteten videre. Kontaktpersonen Pia/20D
har tidligere hørt fra interesserede,
men eftersom nedlukningen har været lang, vil vi igen bede alle interesserede at kontakte Sekretariatet på
mail blokraad@farum-midtpunkt.dk
eller på telefon 30915183.
Deadline for
»Midtpunktet« 550 fastholdes

Leif/Blok A spørger, om der er planer
om at leje boligerne i nr. 227 og nr.
228 ud, eller sker der noget med byggeriet dernede?
Palle/EJK svarer, at de bliver lejet ud
på 1-årige kontrakter. Projektet er
blevet forsinket – dels grundet Covid19 dels grundet udfordringer med
brand og ventilationsforhold.
4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Nyt medlem til
Blokrådets Forretningsudvalg
Thomas/BR-FU oplyser, at det pr. 1.
juni var Blok 15s tur til at stille med
et medlem til Forretningsudvalget,
men da Blok 15 ikke kunne, er turen
gået videre til Blok 14. Blokrådssekretariatet har været i skriftlig dialog
med Blok 14, som umiddelbart ønsker at stille med et medlem. Sekretariatet mangler dog den endelige bekræftelse på valg af kandidaten fra
husmødet samt kontaktinfo til kandidaten. Såfremt Blok 14 ikke har
meldt disse ting ind til Sekretariatet
inden 14 dage (mandag d. 21. juni) vil
turen gå videre til Blok 12 og 13.

Thomas/BR-FU siger, at selvom blokrådsmødet dags dato er blevet udskudt en uge, fastholdes deadline for
indlevering af artikler, blokrådssager
mv. til »Midtpunktet« 550 – dette af
hensyn til produktion og distribution
af bladet. Det betyder, at deadline allerede falder i morgen d. 9. juni kl.
18.
Bolignetudvalget
Thomas oplyser, at der på blokrådsmøde 540 blev der rejst blokrådssag
om dels godkendelse af Bolignetudvalgets kommissorium, dels godkendelse af aftalevilkår og netikette for
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bolignettet. Sagerne blev udsat med
henblik på juridisk gennemgang af
dokumenterne.
Sagerne er i proces, men er endnu
ikke færdigbehandlet – de forventes
at blive rejst ved blokrådsmødet i september eller oktober.

Sommerferie i
Blokrådssekretariatet og BR-FU
Thomas/BR-FU fortæller, at Blokrådssekretariatet holder lukket fra
mandag d. 5. juli til og med fredag d.
30. juli. Forretningsudvalget holder
ligeledes sommerferie i dette tidsrum,
hvorfor der ikke vil blive holdt møder.

Debatpunkt ved et kommende
BR-møde om aflåsningssagen
Thomas/BR-FU informerer om, at BRFU på et af de kommende blokrådsmøder ønsker at rejse et debatpunkt,
hvor Blokrådet evaluerer den aflåsningsløsning, som blev valgt i BR-sag
511.a: Tryghedsfremmende foranstaltninger. Den valgte løsning har
været fuldt ud implementeret siden
2019, og FU ønsker, at løsningen evalueres med formålet om at indsamle
viden, der bygger på de erfaringer, de
enkelte beboere og driften har gjort
sig.

I ønskes alle en
solskinsfyldt sommer

Indlevering af
blokregnskaber 2020 - 2021
Thomas/BR-FU oplyser, at tidspunktet nærmer sig for, at blokkenes underskriftsberettigede skal aflevere
regnskab for Husmødets Dispositionskonto for perioden 01.07.20 –
30.06.21. Regnskabet skal være underskrevet af blokkens to underskriftsberettigede. Det underskrevne
regnskab, bilag samt husmødereferat,
hvoraf det fremgår, at husmødet har
godkendt regnskabet, sendes til Anne
Brønnum senest d 2. september 2021
på anb@kab-bolig.dk. Alle dokumenter skal sendes til Anne i elektronisk form. Det vil sige, at I i blokkene selv skal opbevare originaldokumenterne samt bilag. Sekretariatet
kan være behjælpeligt med at scanne
dokumenter og bilag ind. Det er vigtigt, at regnskab, husmødereferat og
bilag indsendes senest ved deadline,
da kontoen ellers vil blive lukket.
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4.d Andre udvalg
Birkhøjmarken
(Furesø Boligselskab)

Hans/Furesø Boligselskab fortæller,
at Birkhøjmarken ejes af Furesø
kommune, men at der i sin tid er lavet en 35-årig brugsaftale med Farum
Midtpunkt. Denne aftale udløber i
2023, hvilket har fået Friarealudvalget til at henvende sig til bestyrelsen
med anmodning om, at man påbegyndte de nye forhandlinger allerede
nu. Og eftersom bestyrelsen var enige, er arbejdet påbegyndt.
Der er flere grunde til, at arbejdet er
opstartet nu:
1) dels betyder det, at vi har to år at
løbe på, hvis det viser sig, at
kommunen har andre planer.

2) dels arbejder kommunen pt. med
at revidere kommuneplanen, da de
ønsker flere grønne områder placeret ved tæt bebyggelse.
3) dels tales der meget om biodiversitet – dette er også noget som Furesø kommune arbejder intenst med
på de grønne områder.
Furesø Boligselskabs indsats skulle
bestå i at udarbejde forslag til, hvordan biodiversiteten på Birkhøjmarken
kunne forbedres. Til det er der blevet
nedsat en arbejdsgruppe bestående af
Hans/bestyrelsesmedlem, Thomas/
bestyrelsesformand og Kurt/kundechef. Firmaet Habitat, som består af
biologer, der arbejder med biodiversitet, er blevet ansat til at udfærdige en
rapport om, hvordan biodiversiteten
på Birkhøjmarken kan forbedres.
Denne er nu udarbejdet, og sendt til
kommunen. Hans nævner, at Habitat
er imponeret over, hvordan Birkhøjmarken er blevet holdt, og de tiltag de
stiller forslag til, er umiddelbart ikke
vanvittigt dyre. Der er dog også et par
forslag af lidt større omfang – bl.a.
genskabelse af vandhul.
Som nævnt er rapporten nu sendt
til kommunen med et brev, hvor man
udtrykker ønske om afholdelse af
møde. Hvis man er interesseret i at
læse rapporten, så kan den findes
under nyheder på Farum Midtpunkts
hjemmeside.
Berit/38 2.S har læst rapporten og
synes, den er meget spændende samtidig med, at den holder sig til den
oprindelige plan omkring Birkhøjmarken.
Leif/216B spørger, om man også har
tænkt bierne ind?
Hans/Furesø Boligselskab svarer, at
det har de. Det er dog ikke helt så
simpelt, da det ikke bare er at sætte
bistader med honningbier op, da dis-

se i så fald ville udkonkurrere de vilde bier.
Furesø Boligselskab
Thomas/Furesø Boligselskab nævner,
at der sikkert er flere, der har læst
lokalpressens historier om frasalg af
almene boliger. Thomas gør klart, at
boligselskabet ikke har beskæftiget
sig med dette – de har sågar ikke engang fået henvendelser herom fra de
pågældende politikere, førend disse
har gjort det til en del af deres valgtema.
Thomas orienterer også om, at
kommunen er i gang med at lave en
afrapportering fra et af møderne i
§17, stk. 4 udvalget. Den vil sikkert
ligge som bilag til byrådsbehandling.
4.e Debat:
Nærbokse i Farum Midtpunkt?
Henrik/dirigent informerer om, at han
efter aftale med Forretningsudvalget
rykker debatpunktet til efter behandlingen af budgettet (BR-sag 549.a) for
derved at sikre, at dette bliver behandlet inden kl. 21:30 (deadline for
afstemning).
Debatpunktet blev dog aldrig behandlet ved mødet, da dirigenten i samråd
med Forretningsudvalget efter anmodning fra Boligudvalget valgte at
sætte BR-sag 549.d og BR-sag 549.e
til behandling først. Debatpunktet
kommer derfor på dagsordenen for
BR-møde 550.

5. Blokrådssager
BR-sag 549.a:
Driftsbudget 2021-22
Henrik/dirigent bemærker, at Furesø
Boligselskab har vedtaget det forelagte budget midlertidigt, indtil Blokrådet selv kunne træffe beslutning herom.
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Anne/KAB fremlægger budgettet, idet
der ikke har været afholdt budgetmøde.
Nettokapitaludgifter
Dækker over udgifter til de lån, der
blev optaget i forbindelse med opførelsen af Farum Midtpunkt. Denne
ydelse vil altid forekomme i budgettet,
selvom lånet er i nul. 50 % af ydelsen
går til en reguleringskonto i Farum
Midtpunkt, mens den sidste halvdel
går til Landsbyggefonden (normalt går
1/3 del til dispositionsfonden og 2/3
til landsbyggefonden. FM har fået dispensation grundet byggeskadesager). Disse ydelser er med til at finansiere lån på byggeskadesager.
Konto 106 – Ejendomsskatter
Består af grundskyld til kommunen,
der bliver beregnet ud fra grundværdien i 2020. Derudover skal tillægges
reguleringssatsen på 7 %. Grundskylden til kommunen er på 21,5 ‰.
Da grundværdien samt de 7 % i reguleringssatsen ikke er ændret siden
sidste budget, er posten uændret.

tøjsforsikring, erhvervs- og produktansvarsforsikring og en kollektiv
ulykkesforsikring for beboervalgte og
et alarmabonnement hos SSG (deles
mellem afdelingerne i Furesø Boligselskab).
Denne post er samlet set sat ned
med 93.000 kr.
Nedsættelsen skyldes, at der har
været genforhandlinger med et nyt
forsikringsselskab, og at motorkøretøjsforsikringen er blevet justeret.
Konto 111 – Energiforbrug
Indeholder el-forbrug til fællesarealer
– herunder vaskeri, Servicecentral, Pareal og lignende. Posten indeholder
også indtægter fra el-ladestandere.
Desuden er der udgifter til varmeteknisk bistand, energistyring, målerservice (aflæses af Brunata) og ressourceadministration
(månedlige
forbrugsregnskaber på varme, vand og
el leveret af KAB).
Samlet nedsættelse på 778.000 kr.,
hvoraf de 500.000 kr. er en forventet
besparelse grundet ændringer på indre gangstrøg.

Konto 109 - Renovation
Der er et fast gebyr på 1.908 kr. pr.
bolig.
Tømning af molokker (25 tømninger
á 68.000 kr., 2 gange ugentligt).
Samlet er kontoen sat op med
171.000 kr. Posten kan ændre sig
grundet tiltag med kildesortering.

Konto 112 – Administrationsbidrag
Dette er bidrag betalt til Furesø Boligselskab og KAB. Administrationsbidraget til KAB er sat til 4678 kr. pr.
lejemålsenhed (sidste år lød det på
4679 kr.). Af beløbet dækker 87 kr.
administration af afdelingen, 3.654
kr. går til selve administrationen og
de sidste 937 kr. bliver i Furesø Boligselskab og går til daglig drift.
Furesø Boligselskabs dispositionsfond og bidrag til arbejdskapital har
opnået minimumsgrænsen for de lovpligtige henlæggelser, hvorfor der ikke
henlægges til disse.
Posten er samlet sat ned med
33.000 kr.

Konto 110 – Forsikringer
Forsikringer består af bygningsforsikring, erhvervsforsikring, motorkøre-

Konto 114 - Renholdelse
Udgiften til ejendomsfunktionærerne
er sat op med 341.000 kr.

Konto 107 – Vandafgift
Dækker over fællesforbrug samt ikkemålbart forbrug, som går til vanding
af træer, vand på vaskepladser og lignende. Gennemsnitligt forbrug er sat
til 1.000.000 kr. og er dermed uændret fra indeværende budget.
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Udgift til rengøring (in house) er sat
op med 1.100.000 kr. Denne væsentlige stigning skyldes, at der nu er ansat 4 til at gøre rent.
Udgift til traktoromkostninger (glatførebekæmpelse, benzin/diesel og
vægtafgift og bekæmpelse af skadedyr) er sat op med 35.000 kr.
Udgifter til efteruddannelse af ejendomsfunktionærer, telefon, kontorhold, måtteservice, PC-pakker, I-syn
samt diverse er sat op med 172.000
kr.
Palle/EJK gennemgår posterne fra
konto 116
Konto 116
– Planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser
Præsentation af en liste over udvalgte
aktiviteter i budgetåret 2021/2022:
• Byggesag 3 – Pihlsagen (afsat
3.300.000 kr.)
Sagen vedrører bl.a. vedligeholdelse af døre og vinduer og udføres in
house.
• Malerturnus – Birkhøjterrasserne
og det blå tårn (afsat 2.580.000
kr.).
• Asfaltfuger, Vestblokgangstrøg (afsat 2.400.000 kr.). Arbejdet er
igangsat men faktureres først efter
d. 1/7 -21.
• Gangstrøgsprojekt, prøvefelt (udgår med 2.400.000 kr. Medfører
nedsættelse af henlæggelser)
• Diverse aktiviteter nedsat grundet
gangstrøgsprojektet (udgår med
1.678.000 kr. Medfører nedsættelse af henlæggelser)
• Gyngende gulve (afsat 1.500.000
kr.)
• Reparation af beton, Vestblokken
(afsat 1.300.000 kr.)
• Reparation og gennemgang af beton samt eftersyn og kontrolopmåling af det katodiske anlæg (afsat
1.300.000 kr.)

• Fodbadekar (afsat 1.200.000 kr.)
Der spørges til hvad fodbadekar er?
Svar: Det er karet i de orange badeværelser i to-plans-lejlighederne.
Palle viser et slide over nye eller tilrettede vedligeholdelsesposter. Enkelte
af den gennemgås nedenfor.
Aktivitet 314 er videokameraer, og
da vi har fået flere, er posten sat op
med 140.000 kr.
Aktivitet 171 er vedligeholdelse af
køkkener. Køkkenerne i Farum Midtpunkt er over 40 gamle, så det koster
lidt mere at vedligeholde dem. Posten
er sat op med 200.000 kr.

VANDST ATUS
Pr. 31. maj:
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
3
Apr
12.510 m
13.680 m3
Maj
13.113 m3
13.330 m3
3
Jan-Maj 64.213 m
65.349 m3
Gennemsnit pr. døgn:
Måned:
2021:
Jan
448 m3
Feb
415 m3
Mar
422 m3
Apr
417 m3
Maj
423 m3

2020:
436 m3
407 m3
420 m3
456 m3
430 m3

Forbruget er 1,7 % lavere end i samme
periode sidste år.
Akkumuleret Økonomi:
Variabel vand udgift:
Opkrævet aconto:
Overskud:

3.892.526 kr.
4.308.330 kr.
415.804 kr.

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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henl ggelser nuv rende

Aktivitet 383 er udskiftning af måtter. Alle måtter skiftes hvert år, så
gangstrøgene er pæne. Til gengæld
vaskes måtterne in house, hvilket
medfører en fornuftig drift.
Aktivitet 242, 281 og 282 er vedligeholdelse af vægge i gangstrøgene.
Disse poster nedsættes med i alt
778.000 kr. grundet gangstrøgsprojektet.
Aktivitet 283 er den samlede elforsyning. Denne post udgår med
150.000 kr, og dette er også grundet
gangstrøgsprojektet.
Aktivitet 191 er vedligeholdelse af
indre gangstrøg. Denne post udgår
med 2.400.000 kr. og dette er også
grundet gangstrøgsprojektet.
Sag 91 er fælles el-tavler og denne
udgår med 750.000 kr. Dette skyldes
også gangstrøgsprojektet.
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henl ggelser revideret

Henlæggelses- og udgiftsprofil
Oversigten ovenfor angiver udgifter,
nuværende henlæggelser og reviderede henlæggelser i 10 år frem. Som det
fremgår af oversigten, ligger der nogle
store udgifter i 2028/2029 (højtage).
Før revideringen lå der en henlæggelse på 40 mio. kr., men i og med at
nogle poster er udgået af budgettet
betyder det, at henlæggelserne vil blive sat til 35 mio. kr.

Konto 118 – Særlige aktiviteter
I vaskeriet er udgiften til el sat op
med 1.000, og udgiften til gebyrer,
vaskekort, nøgler og vaskemiddel er
uændret. Samlet er udgift til vaskeri
altså sat op med 1.000 kr.
Under ”møde- og selskabslokaler” er
varmeudgiften sat op med 4000 kr.
og udgiften til inventar er sat ned
med 11.000 kr.

Konto 119 – Diverse udgifter
På denne konto afsættes der penge til
kontingent til BL, beboermøder, tilskud til fester (julefrokost for de ansatte), blokkenes dispositionskonti,
kontorartikler, husleje til fremviserboliger, gebyrer og gaver.
Herudover afsættes der penge til de
forskellige udvalg (Blokrådet har allerede godkendt disse midler jf. BR-sag
542.b – 542.g).
Boligudvalget
75.000 kr.
Blokrådets Forretningsudvalg
Lommepengeprojekt: 50.000 kr.
Sankthansfest: 50.000 kr.
Årsafslutning/julefrokost: 8.000 kr.
Børne- og Ungdomsudvalget
Børnenes dag: 30.000 kr.
Julefest: 40.000 kr.
Fastelavn: 30.000 kr.
Halloween: 20.000 kr.
Sankt Hans: 40.000 kr.
Loppemarked: 3.000 kr.
Katteprojektet
33.000 kr.
Markedsføringsudvalget
(Åbent Hus/ Åben dør)
60.000 kr. (posten er godkendt under
budgetønske fra BR-FU, da vi troede
posten henlå her jf. BR-sag 542.b).
Blokrådssekretariatet bemærker, at
Åben Dør ikke skal fremgå under
denne post fremadrettet. Der afsættes
ikke et specifikt beløb til Åben Dør,
det går ind under beboermøder.
Uddannelsesudvalget
100.000 kr.
Bladudvalget
268.000 kr. (figurerer under posten
”Kommunikation, Webside, beboerblad mv.”).

Konto 119 indeholder også midler afsat til:
• Generalforsamling/bestyrelsesmøde E/F
• Telefonomkostninger
• Papir, tegninger og fotokopier
• Kommunikation, Webside, beboerblad mv.
• Tidsskrifter og bøger
• Revision
• Indkøb it
• PC-pakke
• Diverse
• Uforudsete udgiftsstigninger
Samlet set er kontoen sat ned med
25.000 kr.
Konto 120 – Henlæggelser
Her er den største post ”Henlæggelser
til planlagt periodisk vedligehold”. Det
er her, der henlægges til fremtidige
vedligeholdelsesarbejder. Posten er
sat ned med 5 mio. kr. – lydende på
35 mio. kr., hvilket skyldes at der er
poster, der er udgået af budgettet (jf.
konto 116).
Konto 125 – Ydelser på
lån til forbedringsarbejder
Lån til individuelle køkkener. Ydelsen
betales af de beboere, der har fået nyt
køkken. Herudover er det lån til
”tryghedsfremmende
foranstaltninger” (jf. BR-sag 511.a). Når lånene er
afbetalt, vil de ikke længere fremgå af
budgettet.
Konto 127 – Ydelser på
lån til bygningsskader
Posten stiger med 7.234.000 kr.
Den årlige ydelse på de nye lån jf.
gangstrøgsprojektet er 7.900.000 kr.
modvirker man ved at tage 5 mio. kr.
fra henlæggelserne samt de forventede besparelser i el på 500.000 kr. Det
betyder, at den reelle nettoudgift i
budgettet lyder på 2.400.000 kr. (det
svarer til den stigning, man vedtog
med gangstrøgsstagen lydende på 1,6
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%). Der er mulighed for at låneydelsen bliver mindre, men det vides ikke
førend byggeregnskabet er lavet og
lånet hjemtaget.
Konto 201, 202 og 203 – Indtægter
Herunder indtægter fra boligafgifter,
renter, antennepositioner, vaskeri,
møde- og selskabslokaler, overført fra
resultat tidligere år og driftsstøtte.
Driftsstøtten består i 50 % fra de
udamortiserede lån samt den offentlige støtte fra landsbyggefonden.
Anne/KAB forklarer, hvordan det nye
lån på 7.900.000 kr. hænger sammen
med stigningen på 7.234.000 kr.
Dette skyldes, at KAB holder øje
med lånene og konverterer dem, hvis
det kan give en mindre ydelse, hvilket
har været foretaget i 2020.
Resultat – lejeregulering

største lejligheder stiger 288 kr./md.
og de mindste 197 kr./md.
Af den samlede stigning udgør gangstrøgssagen 1,6%.
Afstemning
Budgettet godkendes med 15 stemmer for, ingen stemmer imod og 2
blanke stemmer.
BR-sag 549.b: Cykelstativer ved
stoppestedet
Sagen udsættes uden behandling.
BR-sag 549.c: Overførsel af udvalgsmidler i budgettet
Sagen udsættes uden behandling.

BR-sag 549.d:
Træhegn – Afskærmning mod
spindeltrappe og gavle
Udsættelsesforslag til BR-sag 549.d
Forslagsstillere
Blok A, Blok 25 og Blok 34
Vi mener, det er forkert at pålægge de
enkelte beboere i de berørte lejligheder,
den udgift, det er at få opsat et træhegn.
Det burde være en driftsopgave, som
finansieres kollektivt. Herved vil vi opnå, at beboerne i de berørte boliger ikke er dårligere stillet end de øvrige beboere.

De samlede udgifter lyder på
191.642.000 kr., og de samlede indtægter lyder på 186.892.000 kr.,
hvilket medfører en nødvendig merindtægt på 4.750.000 kr. Derfor er
der i budgetforslaget lagt op til en
huslejestigning svarende til 3,09 % af
nuværende leje – eller 28,39 kr./m2
gennemsnitligt. Dette medfører, at de
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Træhegnene ved de omtalte boliger er
med til at:
• Skabe tryghed
• Værne om privatlivet på terrassen
• Afskærme mod lys fra spindeltrapper
• Afskærme mod aktiviteter på trappen eller ved gavlene
• Skabe arkitektonisk sammenhæng,
idet Farum Midtpunkt kommer til at
fremstå mere ensartet

På baggrund af ovenstående argumenter mener vi, at træhegnene skal opføres ved alle de lejligheder, der ligger ud
til en spindeltrappe eller i gavlen både i
terrassehusene og i vestblokkene.
Med dette udsættelsesforslag ønskes
følgende belyst:
1. Hvor mange hegn drejer det sig om?
2. Hvad er prisen for etablering af
hegn til de omtalte boliger?
3. Hvad er udgiften til drift af disse?
4. Hvordan håndteres udgiften?
Den videre proces
Såfremt dette udsættelsesforslag vedtages, rejses sagen igen, efter driften
har belyst spørgsmålene ovenfor.
Vi mener, at den oprindelige sag 549.d
også bør rejses igen, når sagen foranlediget af udsættelsesforslaget rejses.
Dette for at sikre, at Blokrådet får mulighed for at vedtage, at træhegnene
fortsat kan blive en del af råderetskataloget, hvis sagen foranlediget af udsættelsesforslaget forkastes.

Dette er bl.a. vigtigt, da opsætning af
træhegnet er nødvendig for at få opsat et kattehegn i de omtalte lejligheder (Jf. BR-sag 549.e).
Afstemningstema Blokrådet beslutter
at driften undersøger og belyser omfanget af de 4 nævnte forhold, der er
nævnt i punkt 1 – 4 ovenfor.
Thomas/BR-FU overtager dirigentstokken. Han forklarer, at udsættelsesforslaget vil blive sat først til afstemning (jf. Forretningsordenen).

Morten/38 2.S spørger, om sagen
vedr. kattehegn også bliver udsat,
hvis denne sag bliver udsat?
Henrik/Boligudvalget svarer, at man
stadig vil kunne vedtage kattehegnssagen, men B- og C-lejligheder, der
ligger ud til en gavl eller spindeltrap-

pe, vil ikke kunne opsætte kattehegn,
førend sagen om træhegn er vedtaget.
Thomas/dirigent mener, at udsættelsesforslaget fortrinsvis omhandler finansiering af træhegnene.
Henrik/Boligudvalget forklarer, at den
oprindelige sag er en råderetssag,
hvor den enkelte beboer skal søge om
opsættelse samt bekoste hegnet. I
udsættelsesforslaget er opsætning af
hegnene en driftssag, hvor hegn vil
blive opsat i alle de boliger, der ligger
ud mod en spindeltrappe eller en
gavl.
Inge/Blok 25 mener, at der mangler
oplysninger i den oprindelige sag om,
hvorvidt allerede opsatte hegn i de
omtalte B- og C-lejligheder skal tages
ned, såfremt sagen vedtages. Herudover synes Blok 25 ikke, det er rimeligt at pålægge de enkelte lejemål at
nedrive eventuelle nuværende hegn
for at påføre dem en udgift på over
3000 kr.
Thomas/dirigent svarer, at sådan
fungerer det heller ikke nødvendigvis.
Hvis man har sat et hegn op uden at
få det godkendt, så er det ulovligt,
men hvis det var sat op, da man flyttede ind, så vil det være afdelingen,
der skal finansiere et nyt.
Inge/155C svarer, at hun har fået at
vide, at de hegn, hun har sat op, de
er ulovlige, hvilket Thomas bekræfter,
såfremt de ikke har været der, da
hun flyttede ind.
Anne/Boligudvalget svarer, at det altid er uheldigt, når man laver ulovlige
installationer/konstruktioner – det
sker for mange. Herudover nævner
hun, at der ingen tvang er i forhold til
at få hegnene op. Med det sagt, synes
Boligudvalget, at der er et godt ræsonnement i, at de udsatte boliger får
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opsat hegn via driften, hvorfor de
støtter op om udsættelsesforslaget.
Inge/155C siger, at hvis man har
ulovlige hegn, der skal fjernes og har
kat, så vil man være tvunget til at betale for et nyt træhegn, hvis udsættelsesforsalget ikke bliver vedtaget.
Anne/Boligudvalget svarer, at de har
aftalt med driften, at der vil være en
overgangsperiode på et år.

sættelsesforslaget stemmes igennem,
så bliver hegnene sat op, uanset om
man ønsker det eller ej.
Anne/Boligudvalget er sikker på, at
Jakob kan bede om dispensation for
det.
Allan/Boligudvalget siger også, at
hvis man har sat ulovlige hegn op, og
ingen af forslagene bliver vedtaget, så
vil man også blive bedt om at nedtage
det.
Inge/155C siger henvendt til Jakob,
at hvis han ikke ønsker hegnet, så
kan det åbnes, så det ikke tager udsigten.
Henrik/Boligudvalget synes, at debatten vidner om, at det ville være rigtig
godt at få sagen belyst yderligere.
Thomas/dirigent sætter sagen til afstemning. Udsættelsesforslag vedtages med 1/3 stemmer for.
Kirsten/34F siger efter afstemningen,
at hun undrer sig over, at der ikke
blev holdt summepause.
Blokrådet ønsker ikke at gøre afstemningen om, men vi skal huske hinanden på summepause fremadrettet.

Hegn ved spindeltrappe i B/C lejligheder eller
mod sti

Henrik/Boligudvalget mener ikke, at
den beskrevne overgangsperiode vedrører træhegnene.
Anne/Boligudvalget er enig, men siger, at uanset kommer der til at være
en overgangsperiode, da det ikke vil
ske fra den ene dag til den anden.
Samtidig tager driften højde for igangværende sager.
Jakob/161B siger, at det ikke er alle,
der er interesserede i at få sat et hegn
op – inklusiv ham selv. Men hvis ud44

Afstemning
Udsættelsesforslaget vedtages med 16
stemmer for, 1 stemme imod og ingen
blanke stemmer.

BR-sag 549.e: Kattehegn
– Lejlighed A/D, B/C og E/F
Anne/Boligudvalget fortæller, at sagen har været undervejs i godt 40 år,
og at nuværende Boligudvalg har arbejdet på den de sidste par år. Mange
parter har været involveret – herunder drift, myndigheder, brandfolk,
katteprojektet, ingeniører m.v.

Anne fortæller lidt om selve konstruktionen og tager udgangspunkt i
en terrasse til en A-/D-lejlighed, hvor
hegnet skal fæstnes i cortenpladerne.
Det sker ved at eksisterende bolte
udskiftes med øjenbolte – dette skal
udføres af ejendommens håndværkere. Der bliver opsat wire i øjenboltene,
hvorpå kattehegnet monteres. Det er
monteret på en måde, så brandvæsenet let vil kunne komme ind udefra.
Inge/155C spørger, hvem der bekoster udgiften til håndværkerne?
Anne/Boligudvalget svarer, at det gør
den enkelte beboer.
Anne fortsætter og forklarer, at der
er lavet en udførlig ’trin for trin’ vejledning i, hvordan man sætter hegnet
op (den del man selv kan sætte op).
Karsten/431A siger, at hvis boltene
skal fæstnes så højt, så får man et
hegn, der er omkring 4 meter højt,
hvilket Anne bekræfter. Karsten mener, at dette er unødvendigt, hvis
man bor i en A-/D-lejlighed.
Anne/Boligudvalget siger, at de fra
Katteprojektet er blevet bekendt med,
at katte kan springe meget højt.
Asger/Katteprojektet bekræfter, at
katte kan springe højt, og det derfor
er nødvendigt, at kattehegnet har den
angivne højde.
Erik/80F spørger, om ikke kattene
kan kravle op i hegnet?
Anne/Boligudvalget svarer, at det kan
de ikke.
Karsten/431A spørger, om der er mulighed for at lave overfald på hegnene?
Anne/Boligudvalget svarer, at der kan
laves et skråt overfald over hattehyl-

derne. Det er også muligt på de øvrige
lejligheder.
Karsten/431A spørger til hjørnerne –
hvordan fæstnes de?
Anne/Boligudvalget svarer, at der går
en lodret wire ned gennem 3 bolte.
Karsten/431A spørger, om det er en
specifik type af hegn, der er påkrævet?
Anne/Boligudvalget svarer, at det er
en særlig type hegn af en stærk kvalitet, så kattene ikke kan bide/rive det
over. Det er et standardhegn, der forhandles i Maxizoo.
Karsten/431A spørger, om man må
sætte voliere- eller hønsenet op, hvortil Anne svarer, at det må man ikke.
Lis/80F spørger, om det er det hegn,
der er sat op i prøveboligen i Blok 44,
hvilket Anne bekræfter. Hertil siger
Lis, at der er meget mellemrum mellem hegn og afluk, men hertil svarer
Anne, at den endelige løsning ikke
bliver helt som i prøvelejligheden. Wirerne kommer til at sidde tættere på
hinanden.
Inge/155C konstaterer, at hegnet kan
fås både i grønt og sort – hun spørger, om der er krav til farvevalg?
Henrik/Boligudvalget svarer, at det
ikke er beskrevet, så det kan de ikke
svare på. Henrik gør det helt klart, at
udskiftning af bolte skal udføres af
ejendommens håndværker – dette er
rent forsikringsmæssigt. Det er beboeren der skal afholde denne udgift.
Karsten/431A spørger, om man må
beplante hegnene?
Anne/Boligudvalget svarer, at det er
der ikke taget stilling til.
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Asger/Katteprojektet svarer, at det vil
medføre, at kattene kan kravle i det,
hvorfor det vil undergrave hele idéen
med hegnet.
Anne/Boligudvalget mener også, at
beplantning vil have betydning for
vægt, hvilket kan have konsekvenser
i blæst.
Erik/80F kommenterer, at beplantning heller ikke harmonerer med, at
hegnet skal kunne pilles hurtigt ned.
Inge/155C spøger, hvorfor kattehegn
i B-/C-lejlighederne skal gå helt ned,
hvis man har træhegn op til trælisten?
Anne/Boligudvalget svarer, at det har
de ikke været bekendt med, så det
kan hun ikke svare på. Hun vil mene,
at man må tage den med driften.

Da klokken er over 21.30, kan sagen
ikke komme til afstemning. Anne
mangler fortsat at fremlægge dele af
sagen, hvorfor der er tvivl om, hvorvidt
hun skal fortsætte denne.
Maiken/Blokrådssekretariat kommenterer, at når sagen alligevel skal på
næste gang, så vil hele sagen skulle
fremlægges igen, da der kan være andre blokrådsrepræsentanter.
Anne/Boligudvalget spørger derefter,
om de skal stoppe debatten nu, hvilket Blokrådet er enige i.
Asger/296A spørger, om man kan få
optrykt økonomien på kattehegnene
trykt i Midtpunktet, så man har noget
at forholde sig til?

Inge/155C spørger dertil, om det betyder, at det ville blive godkendt, hvis
man fæstner det i det hegn, man har?
Anne/Boligudvalget siger, at hun ikke
kan svare på, hvad driften vil godkende af alternative løsninger.
Henrik/Boligudvalget har noteret sig,
at farvevalg og beplantning skal undersøges, så sagen står helt klar. Det
må være det, sagen skal opdateres
med.
Thomas/dirigent gør opmærksom på,
at deadline til Midtpunktet allerede er
d. 9/6.
Berit/Bladudvalget siger, at sager,
der grundet tidsnød ikke er blevet
færdigbehandlet, automatisk overføres til kommende møde. Hvis Boligudvalget ønsker at få belyst sagen
yderligere, skal de indlevere en redigeret sag til Bladudvalget senest d.
13/6.
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Kattehegn ved E/F lejlighed

Anne/Boligudvalget siger, at der er
nogle tvungne udgifter (eksempelvis
øjenbolte). Der er forskellige priser i
prisoversigten, idet der er priser på,
at alt opsættes af håndværkere, og at
kun det påkrævet opsættes af håndværkere. Overfald i E-/F-lejlighederne
koster ekstra, da de bliver specialfremstillet til terrasserne. En positiv
ting er, at det i råderetskataloget bliver betegnet som en forandring, der
ikke skal reetableres, hvilket vil sige,
at der ikke er udgifter med at få ført
det tilbage, idet man bare kan tage
hegnet ned.

Berit/Bladudvalget siger, at hun sætter udgiftsskemaet i.
Allan/Boligudvalget mener at det
hurtigt kan blive mistolket, hvis det
fremgår af sagen.
Berit/Bladudvalget svarer, at det
kommer i, som det er – uden omskrivninger.
Anne/Boligudvalget svarer, at de har
en enkelt rettelse, men den sender de
inden d. 13/6.
Thomas/143F spørger, hvorfor der er
indskrevet depositum, hvis det ikke
kræver reetablering?
Anne/Boligudvalget svarer, at de arbejder, hvor det er påkrævet, at de
udføres af en håndværker, ikke skal
reetableres, men reetablering af selve
hegnet er derimod påkrævet. Depositum betales i henhold til lovgivnin-

gen, idet det fremgår, at der skal betales depositum ved råderetssager,
der kræver reetablering.
6. Eventuelt
Marianne/222D kommenterer, at der
er kommunalvalg til efteråret og
spørger i den forbindelse om partier
må omdele valgmateriale.
Maiken/Blokrådssekretariat svarer, at
de er velkommen til at ringe sig ind,
men de kan ikke få udleveret nøgler
til gangstrøgene.
Hans/38 2.R siger, at Forretningsudvalget plejer at arrangere en politisk
debataften med diverse partiledere –
det opfordrer han også nuværende
Forretningsudvalg til.
Henrik/dirigent takker for et godt
møde. Han minder om, at afdelingsbestyrelsen mødes i det tilstødende
lokale.

Øv! – Nej, de formulder ikke
Tekst og foto: Berit, 38 2.S
Coronatidens mundbind egner sig ikke
som gødning i plantekasser … og denne står endda kun 10 skridt fra den
nærmeste affaldskurv på Vestblokgangstrøget. Mundbind slår heller ikke
rod, så der gror ikke lyseblå mundbindsblomster op i kassen.
Mundbind pynter heller ikke på stierne eller i de grønne områder.
Tag dem med hjem og kassér dem i
din egen skraldepose.

BR-MØDER 2020
ti 7. jan.
| ti 5. maj
| ti 1. sep.
to 6. feb.
| to 4. juni
| to 1. okt.
to 5. mar.
| to 2. juli
| ti 3. nov.
to 2. apr.
| aug mødefri | ti 1. dec.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
2 værelser i blok B.

Personlige henvendelser:
Mandag

1400 – 1800

Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat.
Leje sker gennem Ejendomskontoret.
Værelserne er møblerede, har dynetæpper
og hovedpuder; toilet med håndbruser.
Beskedent, men pænt.
Værelserne er røg- og dyrefri.

Telefoniske henvendelser:
Tirsdag og torsdag

1230 – 1330

”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. 51)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Navn?
999X?
Lis
80E
Thomas
143F
Gitte
265A
Alice
278B
Anette
456D

Blok
14
16
24
34
35
46

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 12-13
01.06.22 – 29.11.23
Blok 23
01.09.21 – 27.02.23
Blok 33
28.02.22 – 31.08.23
Blok 45
30.11.21 – 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

KALENDER FOR JULI 2021

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.

Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1. BR-møde

19:00

SC

5. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

7. BUU

19:30

SC

13. BOU

19:00

SC

14. MFU

10:00

SC

KALENDER FOR AUGUST 2021
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

1.
2. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

3.

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

4. BUU

19:30

SC

5.
6.
7.

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

10.

TMU
BOU

16:30
19:00

SC
SC

VEDR. »MIDTPUNKTET« 550 OG 551
MP 550 husstandsomdeles 24.06.21

11.

Frist for MP 551
BU

18:00
18:30

SC
SC

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

8.
9.

12.

1.700
Farum Midtpunkt

11.08.21 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 551, der udkommer 26.08.21.
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

13.
14.
15.
16. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

17.
25.
26.

MP 551

Husstandsomdeles

Åben Dør

17:00 – 19:00 SC

27.
28.
29.
30. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

31.
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