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GRØNNE OMRÅDER 

Vi er nu nået frem til vintersæsonen 
og vores gartner har været i gang et 
stykke tid med forskelligt 
beskæringsarbejde i området. 

 

Vintermåneden er nu kommet og 
man skal derfor udvise lidt 
forsigtighed på stier og asfaltarealer, 
da der kan være meget glat. 

Vi har som tidligere år, aftale omkring 
vinterberedskab og det er aftalt at der 
skal være saltet inden kl. 07.00 om 
morgenen i hverdagene – men vi er 
inde i en periode hvor det kan regne 
om dagen og være frost om aftenen, 
så vær forsigtig når du bevæger dig 
rundt i området. 

 

GENERALFORSAMLING 

HUSK ! 

 

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen 
ved torsdag d. 20. februar 2020. 

Vi starter, som ønsket ved sidste 
generalforsamling, lidt senere end vi 
plejer – nemlig kl. 19.30 

Som vanligt vil dagsordenen blive 
udsendt til samtlige beboere. 

 

Bestyrelsen har i løbet af året 
arbejdet med adgangskontrol og 
udskiftning af dørpartier. 

Forslag til løsning samt 
afstemningstema vil blive forelagt 
generalforsamlingen 

  

BYGNINGER 

Der pågår følgende arbejder: 

 

Mandag d. 9. december påbegyndes 
udskiftning af tag på vores carporte. 

Arbejdet forventes afsluttet inden jul. 

Det må forudses at der kan være 
parkeringsgener forbundet med dette 
og vi opfordrer derfor alle til at vise lidt 
mere tålmodighed. 

 

VASKERI 

Der er i skrivende stund ca. 81 
medlemmer der benytter vaske og 
tørrefaciliteterne i vaskeklubben. 

 

Derfor endnu en gang denne 
opfordring når du vasker: 

 husk at rydde op efter dig 

 husk at feje gulvet, når du er 
færdig med at vaske 

 husk at tømme fnugfilter i 
tørretumbler og rengør 
sæbeskuffen i 
vaskemaskinen. 

 husk kun at skrive én tid på 
ad gangen 

 husk at overholde tiderne og 
få tømt tørrerummene inden 
din tid løber ud. 

 

Mere information om vaskeklubben 
på: 

www.naerumpark.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTYRELSESLOKALET 

Bestyrelseslokalet står tomt, når det 
ikke bruges til bestyrelsesmøderne. 

Derfor har vi besluttet at udlåne det til 
beboerne. 

Står du og skal bruge et lokale f.eks. 
til en børnefødselsdag el.lign. så 
kontakt bestyrelsen og hør nærmere. 

Lokalet har tilhørende køkken og 
toilet faciliteter 

Der er plads til omkring 16 personer, 
men køkkenet har kun service til 6, 
så det skal du selv medbringe, 
ligesom du også skal medbringe 
håndklæder, viskestykker, karklude 
mm. 

Vi skal selvfølgelig stadig tage 
hensyn til de andre beboere og derfor 
skal husordenen stadig overholdes. 
Lokalet vil derfor ikke kunne bruges til 
afholdelse af fester der går uden for 
de aftalte tidspunkter, hvor der må 
støjes. 

Vi har indtil videre haft udlånt lokalet 
til: 

 Børnefødselsdag  

 Studenterkørsel 

 Bryllup 

 

FREMLEJE AF BOLIG 

Vi gør opmærksom på at blanketten 
på hjemmesiden skal udfyldes og 
fremsendes til vores administrator 
ved fremtidig fremleje af egen bolig. 

 

JULEAFFALD OG JULETRÆER 

Husk at i selv skal sørge for at smide 
juletræet i båsen med grønt affald 
imellem tørregården og garagerne 
ved bagvejen eller alternativt på 
containerhaven på Rundforbivej. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/itsaheartthang/4192590325
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.naerumpark.dk/


FREMTIDIG AFFALDSHÅNDTERING 

I slutningen af 2018 blev vi, af 
Rudersdal kommune, pålagt at skulle 
finsortere vores affald. 

Sorteringen skal foregå som 
følgende: 

 Restaffald 

 Pap 

 Papir 

 Plast  

 Metal 

 Glas 

 

Status er at vi stadig afventer 
kommunens endelige tilladelse s 
byggeansøgning til de nye molokker 

 

Vil du læse mere så henvises der til 
Kommunens hjemmeside 

 

HJEMMESIDE 

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. 

 

UDLEJNING AF CARPORTE, 
GARAGER OG KÆLDERRUM 

Som noget nyt har vi besluttet at 
synliggøre hvilke faciliteter der er 
mulighed for at leje som ejer af bolig i 
Nærum Park 

 

Lige nu er der følgende ledigt. 

 

Der er p.t 1 ledigt kælderrum. 

Har dette interesse kontakt da 
administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

BESTYRELSE 

Formand 

Peter Lund                    330. 2. tv. 

Næstformand 

Kåre Børjesen               334. 2. tv. 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Claus Nordkild 338,1.th 

Ebou Touray  

Morten Dürr Resen 340, 2.tv 

Suppleant: 

Kirsten Malthe 

Henrik W. Larsen 

 

 

350, st.tv 

314, 2.th 

 

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 

 

 

 

 

 

 

INFO TIL LEJERE 

Beboerrepræsentant, Lejere: 
 

Hjørdis Rasmussen 
Skodsborgvej 344,1tv. 

 

Administration: 

  

NEWSEC DATEA 
EJENDOMSADMINISTRATION 

Lyngby Hovedgade 4 

2800 Lyngby 

  

Tlf.: 45 26 01 02 

Mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.00 
fredag kl. 9.00 - 15.00  

 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en 
glædelig jul og godt Nytår 

 

 

 

http://www.naerumpark.dk/
mailto:schoutur@schoutur.dk

