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GRØNNE OMRÅDER 

Sommeren er godt i gang og selv 
om det gode vejr lader vente på sig, 
så er der godt gang i træer, buske 
og græs. 

Det betyder masser af arbejde til 
vores vicevært med græsslåning, 
lugning, klipning mm. 

For at vi kan holde det hele pænt, 
har vi igen i år fået lidt gartnerhjælp 
til noget hækkeklipning, bl.a. rundt 
om tørregårdene ved bagvejen og 
hækken op mod Nærumgårdsvej 
ved blok 1. I løbet af de næste par 
uger skal hækken ud mod 
Skodsborgvej også klippes. 

Som tidligere nævnt ligger det i 
vores planer at rydde det store 
område med fliser og sandkasse 
ved blok 6 og erstatte med græs, 
ligesom vi gerne vil forskønne 
området indeni de to runde hække 
mellem blok 1 og 3, 3 og 4. 

Der er dog nogen 
bygningsrelaterede reparationer 
som vi mener er vigtigere og som vi 
derfor har valgt at prioritere i første 
omgang. 

 

BYGNINGER 

Fugearbejde blok 6: 

Fugearbejdet på blok 6 er 
færdiggjort og stilladset er taget ned. 

Bestyrelsen har gennemgået 
bygningen med entreprenøren og 
godkendt arbejdet. 

Vi har nu en halvdel af blok 6 som 
står rigtig flot og vi ser frem til at 

færdiggøre den anden halvdel til 
næste år. 

Vi takker beboerne for deres 
tålmodighed i den tid der er blevet 
rodet og regeret, ligesom vi takker 
for alle de henvendelser og 
spørgsmål, vi har fået undervejs. 

Vi vil dog godt opfordre beboerne til 
at tage et kig på deres vinduer. Der 
er nogen stykker, der godt kunne 
trænge til en gang maling. 

Det gælder i øvrigt for hele Nærum 
Park, hvor vi minder om at det er 
ejerne, der har ansvaret for 
vedligehold af døre og vinduer. 

 

Renovering af bunddække og 
afløb i kældernedgange: 

Efter sommerferien vil vi igangsætte 
en renovering af bunddækket og 
afløbene i flere af 
kældernedgangene. 

Det giver udover en sikrere færdsel 
også viceværten en større mulighed 
for at holde ordentligt rent dernede, 
specielt de kældernedgange der er 
plaget af duemøg. 

 

Duebekæmpelse: 

Vi har allieret os med Rentokil i et 
forsøg på at reducere antallet af 
duer i området. Det er velkendt at de 
mange duer er til stor gene for 
mange beboere, både med støj og 
møg. 

Rentokil har opstillet 3 bure på taget 
af garagerne og vil over en periode 
på ca. 6 uger forsøge at indfange en 
del af duerne og på den måde 
forhåbentlig reducere bestanden. 

 

Tagrender: 

Vi har i skrivende stund påbegyndt 
rensning af vores tagrender, så de 
er klar til sommerens regnskyl. 

 

Køb af garager: 

Bestyrelsens forslag om at køb af 
garageanlæggene blev endeligt 

vedtaget på den ekstraordinære 
generalforsamling d. 25. juni 2012. 

Bestyrelsen sigter mod en 
overtagelse pr. 1.10.2010. 

VASKERI OG TØRREPLADSER. 

Leasingaftalen på vores 
tørretumblere udløber til september 
og bestyrelsen skal derefter tage 
stilling til nyanskaffelse. 

 

De sidste tørregårde vil blive malet 
når viceværten vender tilbage fra 
ferie. 

VARMECENTRALER 

Renoveringen af varmecentralen i 
blok 5 gik i gang i uge 25 og er indtil 
videre forløbet efter planen. 

Der har dog været enkelte 
problemer i blok 4, men det skulle 
være løst nu. 

I forbindelse med etableringen af 
den nye varmecentral skal der 
opsættes vindmåler som skal være 
med til at styre varmen. 

Der vil blive etableret et lille vindue 
oppe ved tagryggen på blok 5 hvor 
vindmåleren bliver placeret. 

Hele arbejdet med renovering af 
varmecentralen forventes afsluttet i 
uge 27. 

Bestyrelsen modtager gerne 
henvendelser fra beboerne i blok 4-6 
med information omkring hvordan 
den nye varme/varmt vands tilførsel 
opleves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFFALDSHÅNDTERING 

På den ekstraordinære 
generalforsamling d. 21. maj 2012, 
fik bestyrelsen bemyndigelse til at 
gå videre med løsningen omkring 
nedgravede affaldscontainere i 
Nærum Park. 

Bestyrelsen har sendt et oplæg til 
Rudersdal Kommune om placering 
af 3 affaldscontainere ved 
tørrepladserne på bagvejen samt 1 
på kommunens område til venstre 
ved indgangen fra Nærumgårdsvej. 

Bestyrelsen afventer herefter 
kommunens svar. 

På en ekstraordinær 
generalforsamling afholdt mandag d. 
25. juni 2012, fremlagde bestyrelsen 
efterfølgende et forslag om lukning 
af affaldsskakterne. 

Afstemningen viste et klart flertal 
blandt de fremmødte (inkl. 
fuldmagter), for at lukke 
affaldsskakterne, men da en sådan 
væsentlig ændring ifølge vores 
vedtægter kræver 2/3 af de 
stemmeberettigede skal være til 
stede, er vi nødt til at afholde endnu 
en ekstraordinær generalforsamling. 

Her kræves kun 2/3 flertal blandt de 
fremmødte for at få forslaget 
vedtaget. 

Den ekstraordinære 
generalforsamling forventes afholdt 
mandag den 6. august 2012. 

Hvis forslaget vedtages endeligt vil 
bestyrelsen rette henvendelse til 
Rudersdal Kommune med 
anmodning om tilladelse til at lukke 
affaldsskakterne. 

Når vi har byggetilladelse og 
anmodning om at lukke 
affaldsskakterne godkendt, vil vi 
arbejde videre med selve 
etableringen af affaldscontainerne. 

Vi holder beboerne informeret 
løbende via hjemmesiden og 
Nærum Park Nyt, ligesom alle 
selvfølgelig er velkomne til at 
henvende sig til bestyrelsen med 
spørgsmål og kommentarer. 

 

HJEMMESIDE  

www.naerumpark.dk. 

Husk at oprette dig som abonnent 
på vores nyhedsmail og få nyheder 
om Nærum Park direkte i din mail. 

 

VICEVÆRT 

Vicevært Tommy Veiglin Jensen 

  

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 

Telefon: 45 56 69 67 

Ferie: 

Viceværten afholder ferie i uge 27, 
28 og 29. 

2K afløser på affaldshåndteringen  

Gartner afløser på græsslåningen 

Se opslag ved viceværtkontor for 
henvendelser i ferieperioden. 

 

HÅNDVÆRKERE 

Håndværkerliste: 
Står du og skal bruge en 
håndværker, er du velkommen til at 
benytte nedennævnte håndværkere, 
som Nærum Park anvender. Valget 
er dit.  
Bestyrelsen vil gerne høre om 
ris/ros, hvis beboerne benytter 
husets håndværkere. 
  
El: Frank Hallum 
Telefon: 48 28 78 13 
Mobil: 22 90 78 13 
  
Glarmester: Dan Carlsson 
Telefon: 45 80 05 18 
  
Maler: Tommy Rydborg 
Telefon: 47 17 70 74 
Mobil: 20 32 50 90 
  
Murer: Erik Christensen 
Mobil: 40 75 66 75 
  
Snedker/tømrer:   
Ingen i øjeblikket 
  
VVS: Michael Doctor Rasmussen 
Telefon: 39 64 54 01 
Mobil: 40 59 10 60   
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Administrator: 

Poul Turley 

BESTYRELSE 

Formand 

Kim Hansen 342 2. th. 

  

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Peter Lund 330, 2.tv. 

Søren Hedegaard 
Sørensen 

336, 1.th. 

Dorthe Møller 

Bjarne Lund Olesen        

350, 2.th. 

322, 2.tv. 

  

Suppleanter:  

Henrik Wahlstrøm 
Larsen 

 

314,2.th. 

 

Beboerrepræsentant, Lejere: 
 

Hjørdis Rasmussen 
Skodsborgvej 344,1tv. 

SOMMERFEST 2012 

I sidste udgave af Nærum Park Nyt 
opfordrede bestyrelsen beboerne til 
at tilkendegive interessen for en 
sommerfest. 

Vi har ikke fået en eneste 
henvendelse, men prøver alligevel 
med en forhåndstilmelding på 
hjemmesiden. 

Vi har sat en dato der hedder d. 25. 
august 2012. 

Vi vil i løbet af sommerferien 
evaluere på tilmeldingen og herefter 
træffe endelig beslutning om 
afholdelse af en sommerfest. 

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

