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GRØNNE OMRÅDER 

Vinterbeskæring 

Der er foretaget vinterbeskæringer i 
Nærum Park, særligt skal nævnes en 
kraftig beskæring af kirsebærtræerne 
mellem blok 1, 2 og 3 – dette på 
baggrund af flere beboere der følte 
sig generet af træernes størrelse og 
højde. 

Dette var også et fokuspunkt på 
generalforsamlingen 2018 og vi har i 
samarbejde med gartneren fundet at 
tidspunktet var nu.  

 

BYGNINGER 

Fuge- og altanarbejde  

Arbejdet på blok 5 er påbegyndt 
noget tidligere i år, grundet det milde 
vejr – Vi havde i første omgang 
skrevet ud til beboerne at starte på 
altansiden, men har ændret dette for 
ikke at ødelægge græsplænen – 
græsplænen var meget blød efter den 
megen nedbør.  

 

Vinduesudskiftning i kældre 

Vi følger den oprindelige plan for 
renovering af disse. 

 

Opgangsrenoveringer 

Vi fortsætter renoveringerne af  

følgende opgange: 

Opgang 324 

Opgang 326 

 

VASKERI 

Der er i skrivende stund ca. 85 
medlemmer der benytter vaske og 
tørrefaciliteterne i vaskeklubben. 

Generelt går det meget godt, men 
der er stadig nogle steder, hvor det 
kniber lidt, specielt med oprydning 
efter brug. 

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. 

 

FREMLEJE AF BOLIG 

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

 

GENERALFORSAMLING 2019 

Bestyrelsen har efter 
generalforsamlingen konstitueret sig 
på følgende måde: 

 

Formand:  Peter Lund,  

                 330, 2.tv 

Næstformand: Kåre Børjesen,  

                        334, 2.tv 

Kasserer: Claus Nordkild 

 338, 1.th 

Best. medlem: Morten Dürr Resen 

 340, 2.tv 

Best. medlem: Ebou Touray 

 312, st.th 

Suppleant: Kirsten Malthe 

 350, st.th 

Suppleant: Henrik Wahlstrøm Larsen 

 314, 2.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naerumpark.dk/


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. 

 

Ingen ledige p.t 

 

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. 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Claus Nordkild 

Kåre Børjesen 

338,1.th. 

334, 2.tv 

Ebou Touray 312,st.th 

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  

 

 

 

 

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

