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GRØNNE OMRÅDER 

Sommer 

Grillsæsonen er startet og derfor lidt 
gode råd til behandling af vores 
fælles grill. 

Når du er færdig med at grille: 

 Børst risten ren, mens grillen 
stadig er varm – du kan med 
fordel anvende et stykke 
sammenkrøllet stanniol. 

 Tjek om der ligger madrester 
i bunden af grillen, og fjern 
dem, når grillen er blevet 
kold. 

 Når grillkullet er helt koldt 
(læs: dagen efter), skal det 
opsamles og bortskaffes. Det 
er almindeligt affald og skal 
derfor smides i molokken 

Affald 

Vi har igennem en periode observeret 
dagrenovation i vores grønne 
affaldskurve/spande - det er strengt 
forbudt, da spandene er åbne. Det vil 
derfor medvirke til at lokke ræve, 
rotter, skader og andre skadedyr til 
området. 

Køkkenaffald/dagrenovation skal 
bortskaffes via vores molokker. 

 

Parkering ved blok 1 

Det er igennem en længere periode 
desværre blevet en vane for mange 
at parkere på brandvejen, og vi gør 
derfor opmærksom på at parkering 
på brandvejen foran blokken er 
strengt forbudt!!!! 

 

 

Fester 

Vi opfordrer til almindelig hensyntagen 
og tolerance i denne periode, hvor 
man jo typisk er lidt mere social. 

Vi opfordrer til, at man opretholder 
godt naboskab og informerer via 
opslag i opgangen (og 
naboopgangene for god ordens 
skyld). 

Vi er alle mennesker og kan jo derfor 
godt komme til at støje lidt mere end 
forventet, når vi er samlet i festligt lag, 
så skal du klage – så gør det med et 
smil på læben, da der jo ikke er nogen, 
der bevidst er ude på at genere sine 
naboer. 

Der henvises for øvrigt til husordenen 
– som kan læses på hjemmesiden.  

BYGNINGER 

Der pågår følgende arbejder: 

 

Maling af tagudhæng på blok 1 og blok 
2 samt montering af svalesikring. 

Arbejdet foregår fra lift, og der kan 
derfor periodevis opleves lidt støj, når 
liften flyttes. 

VASKERI 

Der er i skrivende stund ca. 78 
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 om vaskeklubben på: 
https://naerumpark.dk/vaskeklubben 

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 
toiletfaciliteter 

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, så 
husordenen skal fortsat 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naerumpark.dk/beboerinformation
https://naerumpark.dk/vaskeklubben
https://naerumpark.dk/udlejning


FREMTIDIG AFFALDSHÅNDTERING 

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

Sorteringen skal foregå som følger: 

 Restaffald 

 Pap 

 Papir 

 Plast  

 Metal 

 Glas 

Ordningen træder i kraft i slutningen 
af 2019 (foreløbigt er der udmeldt 
ikrafttræden medio november). 

 

Status for vores bebyggelse er, at vi 
har ansøgt om udvidelse af vores 
nuværende molok-system til 
håndtering af restaffald og 
pap/papir/plast samt etablering af to 
områder til glas- og metalcontainere. 

 

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 mailboks. 

 

 

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 kl. 7-11 

Torsdag i ulige uger kl. 7-9. 

 

Telefon: 22 95 67 88 

 

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

  

Kontortid: 

Onsdage kl. 8.00 - 8.30  

Skodsborgvej 306, kælderen. 

Skriftlige henvendelser kan ske ved 
at benytte kontaktformularen på 
hjemmesiden: 

Kontakt viceværten  

 

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 Kontakt 

 

 

 

 

 

 

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/
https://naerumpark.dk/kontakt-vicevaert
mailto:schoutur@schoutur.dk
https://naerumpark.dk/kontakt

