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GRØNNE OMRÅDER 

Sommeren har gjort sit indtog i 
Nærum Park og det betyder at græs 
og buske vokser livligt. 

 

I denne uge sætter vi gang i 
hækkeklipningen af den store 
forsythia busk mellem blok 1 og 3. 
Derefter fortsættes med de 
indvendige hække i området. 

Vi venter lidt med hækken ud mod 
Skodsborgvej, da vi gerne vil kunne 
nøjes med at klippe den èn gang om 
året. 

 

Derudover sættes 2. lugning i 
bedene i gang. 

 

Vi er også i gang med at rydde lidt 
op i de buske hvor vi kan se at det 
roder lidt med hensyn til 
sammensætningen af planter og 
buske. 

 

I løbet af juni tager vi fat i bedet NØ 
for blok 1. Den får en tur med en 
buskrydder, og så vil der blive sået 
græs til efteråret. 

De frugtbuske der står i bedet vil 
selvfølgelig blive stående. 

 

Sandkasse ved blok 6: 

Sandkassen er nu fjernet og der er 
sået græs på området. 

 

 

 

 

Grill: 

Bestyrelsen arbejder med at udpege 
dedikerede grillområder ved de 
enkelte blokke.  

Indtil videre har vi fastsat de 
flisebelagte områder mellem 
blokkene som faste grillpladser. 

 

Vi arbejder på at få etableret et 
område med fliser mellem blok 4 og 
5, så der også der er et fast område 
hvor der kan grilles. 

 

BYGNINGER 

Fugearbejde 

 

Fugearbejdet på blok 3 forventes 
afsluttet i uge 26. 

 

Når det er færdigt mangler vi kun 
fugearbejde på blok 4 og 5. 

 

I forbindelse med planlægningen og 
budgetlægningen for 2016, vil vi 
beslutte hvilken blok der tages fat på 
til næste år.  

 

Oprydning i cykelkældre: 

 

Da nogle af cykelkældrene er lidt 
pressede, har vi igangsat en 
oprydning i alle cykelkældrene. 

Vi har uddelt manilamærker som skal 
påsættes de cykler der ikke må 
fjernes. 

Efter 1. juli bliver de resterende 
cykler fjernet og opbevaret i de 
gamle skralderum i en periode inden 
de bliver overdraget til politiet. 

 

 

 

 

 

 

 

AFFALDSHÅNDTERING 

Storskrald: 

Nærum Park har en 
storskraldsordning hvor vi får 
afhentet storskrald 4 gange om året. 

Det er en service til de beboere der 
ikke har mulighed for at selv at fragte 
deres storskrald væk. 

Storskrald skal afleveres på 
containerpladsen på Rundforbivej. 

Det er ikke tilladt at opbevare 
storskrald i de fælles kælderarealer. 
Det udgør en brandfare. 

Det er heller ikke tilladt at sætte 
storskrald ved siden af 
affaldsbeholderne. 

Vi skal bestille ekstraordinær kørsel 
for at få det væk og det koster 
foreningen ekstra penge. 

Det er heller ikke tilladt at stille 
papaffald ved molokkerne. 

 

Skakte: 

Hvis du af helbredsmæssige årsager 
har behov for at benytte skakten, 
skal du fremsende en anmodning 
vedhæftet en lægeerklæring, til 
bestyrelsen eller administrator. 

 

VASKERI 

Vaskeklubben har i skrivende stund 
ca. 70 medlemmer. 

 

Hvis du vasker i egen lejlighed skulle 
du måske overveje at melde dig ind i 
vaskeklubben og begynde at vaske i 
kælderen. Her kan vi tilbyde helt nye 
vaskemaskiner og tørretumblere, 
samt rigeligt med tørreplads.  

Måske kan du få plads til et ekstra 
skab i køkkenet og så undgår du 
også den fugt i lejligheden fra det 
våde tøj. 

 

 

 



Medlemmer af vaskeklubben: 

 

Husk af hensyn til andre beboere 
som også gerne vil have de 
attraktive vasketider, at du kun må 
bestille én tid af gangen. 

 

Husk også at tømme tørrerummet 
når din tid er udløbet, så den næste 
kan komme til. 

 

Husk ligeledes og feje gulv og rense 
fnugfilter i tørretumbler, når du er 
færdig. 

Vi har kun ekstern rengøring i 
rummet 4 gange årligt. Resten af 
tiden skal vi selv holde rummene 
rene. 

 

PARKERING 

Nærum Park har ikke p-areal nok, så 
alle kan parkere lige i nærheden af 
deres blok. 

Brug venligst de afmærkede p-båse i 
området, også selvom det ikke lige 
skulle være i nærheden af din blok. 

Se på det som gratis motion!  

Vores bagvej er nogle steder ikke 
særlig bred, så parkering på 
bagvejen udenfor p-båsene, 
mindsker trafiksikkerheden ikke 
mindst for gående, ligesom det også 
vanskeliggør kørsel med større 
køretøjer, f.eks. brandvæsenet. 

På brandvejen foran blok 1 er af og 
pålæsning tilladt. Længerevarende 
parkering er ikke tilladt. 

 

SOMMERFEST 

Som den ukuelige bestyrelse vi er, 
har vi igen i år tænkt os at forsøge at 
afholde en sommerfest. 

Vi har lagt nogle datoer op på 
hjemmesiden, men vi har ikke fået 
mange tilbagemeldinger. 

 

Vi har besluttet at holde en fest 
alligevel. 

Lørdag d. 19. september, rejser vi 
teltet og sætter grillene frem. 

Kåre hiver guitaren og anlægget 
frem og bidrager ligesom sidste år 
med musikken. 

Så hvis du har lyst til at være med, 
så medbring kød til grillen, tilbehør 
og drikkevarer, og kom ned og 
tilbring nogle hyggelige timer med 
bestyrelsen og andre beboere. 

BESTYRELSE 

Formand 

Kim Hansen                 342. 2. th. 

     

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Peter Lund 330, 2.tv. 

Søren Hedegaard 
Sørensen 

336, 1.th. 

Bjarne Lund Olesen 

Claus Nordkild        

322, 2.tv. 

338 1. th. 

  

Suppleant: 

Kåre Børjesen 

 

334 2.tv. 

  

 

VICEVÆRT 

Vicevært: Per Jalborg 

Arbejdstid: 

Mandag, onsdag og fredag fra 7-11 

samt torsdag i ulige uger fra 7-9. 

 

Telefon: 22 95 67 88 

 

I nødstilfælde, evt. vandskade eller 
lign. kan viceværten kontaktes 
udenfor normal arbejdstid. 

  

Kontortid: 

Onsdage fra kl. 8.00 - 8.30  

Skodsborgvej 306, kælderen 

Skriftlige henvendelser kan ske ved 
at benytte kontaktformularen på 
hjemmesiden: 

www.naerumpark.dk > Bestyrelsen > 
Praktisk information 

 

ADMINISTRATION 

Advokatfirmaet Schou og Turley  
H.C. Andersens Boulevard 11, 2 tv 
1553 København V 

 
Telefon: 3313 5747 
Fax: 3391 5847 

E-mail: schoutur@schoutur.dk 

 

Du kan også henvende dig direkte 
via kontaktformularen på 
hjemmesiden. 

Se under administration 
 

 

HJEMMESIDEN 

Tag et kig på vores hjemmeside hvor 
du finder mere information om 
Nærum Park. 

 

Se den på  

www.naerumpark.dk 

 

Husk også at du kan abonnere på 
vores nyhedsbrev og få nyheder om 
Nærum Park direkte i din mail boks. 

 

INFO TIL LEJERE 

Beboerrepræsentant, Lejere: 
 

Hjørdis Rasmussen 
Skodsborgvej 344,1tv. 

 

Administration: 

  

Dansk Financia A/S 

Charlottenlund Stationsplads 2 

2920 Charlottenlund 

  

Tlf.: 35 38 19 01 

(man. - tors. kl. 10-16, fredag kl. 10-
14) 

  

Mail adr: post@danskfinancia.dk 

www.danskfinancia.dk 

  

Kontaktperson: Betina Timm 
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