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GRØNNE OMRÅDER 

Vinteren er over os, i hvert fald når vi 
kigger på kalenderen. Udover den 
sne vi fik i slutningen af november 
har vi ikke set hverken sne eller frost 
endnu. 
Vores sne og frost beredskab blev 
testet i slutningen af november og vi 
har gjort os et par observationer som 
kan forbedres. Dem har vi 
kommunikeret videre til Gladsaxe 
Rengøring som står for vores 
snerydning. 
For at der ikke skal være tvivl blandt 
beboerne om hvilken aftale vi har om 
snerydning så vil vi lige gentage den 
her: 
Der ryddes sne og saltes om 
morgenen når det er nødvendigt. 
Der startes mellem kl. 6.00 og 7.00. 
Det vil sige at hvis der falder sne om 
eftermiddagen, så vil der ikke blive 
ryddet før morgenen efter, med 
mindre vi vurderer at det er 
nødvendigt. 
I de tilfælde skal vi selv kontakte 
Gladsaxe Rengøring for ekstra 
rydning. 
Henvendelser vedr. snerydning og 
saltning kan ske til bestyrelsen eller 
viceværten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET 2015/2106 

Bestyrelsen har færdiggjort budgettet 
for 2015/2016. 
Det vil også sige at vi har vedtaget 
hvilke forbedringsaktiviteter vi gerne 
vil sætte i gang i 2016. 
Aktiviteterne vil blive nærmere 
beskrevet i beretningen til 
generalforsamlingen ligesom 
budgettet også endeligt skal 
godkendes af generalforsamlingen. 
 
Vi vil dog allerede nu informere 
beboerne om de planer vi har: 
 

• Fuge- og altanarbejde blok 4 
opgang 318-320 

• Reparation af de render der 
er foran garagedørene, for at 
hindre indtrængning af vand. 

• Reparation af tag på 
carporte mellem blok 1 og 3. 

• Udskiftning af udvendige 
kælderdøre og vinduer efter 
stand. 

• Igangsætning af renovering 
af opgange, murværk, 
maling, vinduer og lys.  
Vi har lavet en vurdering af 
opgangenes stand og starter 
op med de værste i 2016.  
Planen er at sætte mere fart 
på renovering af opgangene 
når vi får frigivet flere penge 
når fugearbejdet er færdigt i 
2019. 

• Derudover en række 
forbedringer i det grønne 
område samt nogle 
reparationer af vores 
varmtvandsforsyning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUL/NYTÅR 

Viceværten er til stede i Nærum Park 
følgende dage: 
 
mandag d. 21.  7-11 
onsdag d. 23.  7-11 
mandag d. 28.  7-11 
onsdag d. 30.  7-11 
torsdag d. 31.  7-9 
 
For at undgå nedkast af fyrværkeri, 
aflåses molokkerne fra kl 16.00 
nytårsaften til kl. 10.00 nytårsdag. 
 
Det er ikke tilladt at henstille pap og 
papiraffald ved molokkerne. 
 
Husk at fjerne fyrværkeri affald 
dagen efter, så der ikke er nogen 
børn der fristes til at samle det op. 
 
Juletræer kan henkastes i aflukket til 
grønt affald mellem blok 3 og 4. 
 
 
Bestyrelsen ønsker alle beboere i 
Nærum Park 
 

Glædelig jul 
og 

Godt Nytår! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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