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Erik Mollerup (1. viceborgmester), Court Møller (fmd for Miljø & Teknik) 

Velkommen til Lars Christensen fra Søllerød Grundejerforening. 
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Gruppearbejde – hvad ønsker medlemmerne af NG? 
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Beretning - NG’s aktiviteter 2014 

 

• Borgermøder med kommunen 

• Øvrigt samarbejde med kommunen 

• Stikprøve undersøgelser hos Nærum 
borgere  

 

 



Rudersdalmødet i kommunen 

 

Foto: F. Kræmer 
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Rudersdal kommune har i løbet af året afholdt Borgermøder – hvor der  

bl.a. har været deltagelse af Bestyrelsesmedlemmer .  

 

Møderne har handlet om udviklingen i kommunen – hvor vil vi hen?   

• Med erhvervslivet – med byen, detail livet og med den grønne profil.     

• Teknologi og velfærd 

• Med den offentlige trafik  

 

Ud over Rudersdalmøderne har kommunen også inviteret til 

borgermøde den 25. april – om hvordan man holder en smuk by.  



Øvrigt samarbejde med kommunen 

 

• I løbet af det forgangne år har Nærum Grundejerforening været 

involveret i Kommunens planer vedrørende Biblioteksparken. Dette 

på trods af at Nærum Grundejerforening ikke fra Kommunens hånd 

blev informeret om projektet med fornyelse af i Biblioteksparken. 

• Nærum Grundejerforening har gjort indsigelser mod planen om 

anlæggelse af minigolfbane og er kommet med alternative forslag 

og yderligere input til nødvendige tiltag.  
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Biblioteksparken 
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Der var generel positiv tilbagemelding på den 

omlægning, der er foregået i løbet af efteråret med 

udtynding af træer, etablering af sammenhængende 

stiforløb samt udskæring i træstammer i parken. 

Minigolfbanen ønskes flyttet til arealet tæt ved 

tennisbanen mod sydøst da græsarealet mod 

nordøst pt bruges til boldspil af bla skoler, at man 

er bekymret for det øgede aktivitets niveau, 

nærheden til de omkringliggende boliger samt 

manglende toilet- og parkeringsforhold. 

 



Træer blev til skulpturer 
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Møde mellem RK og Fællesudvalget af  

Grundejerforeninger Nov 2014 

Mødet havde fra kommunens side fokus på Et indbydende og renere 

Rudersdal samt By- og lokalområdernes udvikling. 

Fra GF’erne blev der indsendt en række spørgsmål, som der ikke var 

tid at gennemgå. 

Fra Nærum GF: Ved nedsivning af tagvand tilbagebetales 40% af 

tilslutningsafgiften = 24.000 kr hvis ALT tagvand nedsives. Ofte kan 

man praktisk kun nedsive på den ene side af huset. Hvad med at 

refundere den del af beløbet, som svarer til den del af vandet, man 

kan nedsive? Vi har fortsat ikke modtaget svar på dette.  
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Stikprøver hos Nærumborgerne  

Da foreningen fortsat har vigende antal medlemmer har Bestyrelsen besluttet 

at undersøge lidt om baggrunden for dette med en rundspørge hos borgere 

i Nærum – både medlemmer og ikke medlemmer 

Resultatet er blevet nogle indmeldelser samt feedback på hvad enkelte 

medlemmer kunne tænke sig fra NG. 

De vigtigste og fælles ting er: 

• fartbegrænsninger i villaområderne  

• forskellige sociale arrangementer 

Der blev også nævnt parkeringsproblematikker – dem synes vi dog vi vil 

forsøge at finde løsninger på vej-niveau forud for involvering af kommunen.  
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Eventuelt – forslag fra medlemmerne 

1. Græsrabatterne langs Skodsborgvej 

Græsrabatterne mellem kørebanen og cykelstien blev retableret med 

græs efter nedlægning af elkablerne. Senere blev de gravet op 

igen ifm etablering af fjernvarmeledning og blot retableret med 

grus. Rudersdal Kommunes synspunkt er at rabatterne ER 

retableret, beboernes at de ikke er retableret – i hvert fald ikke som 

de oprindelige græsrabatter.  

Samtidig er rabatterne hårdt sammenkørt af parkerede biler m.v. så det 

bliver nok vanskeligt at vedligeholde græsrabatter. 
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Erik Haugaard: 

• Skal vi værne om de grønne græsrabatter ved vejsiderne ? 

• Det ser flot ud med grønne græsrabatter, men der er en voldsom slitage 

forårsaget af: 

•   2-hjuls- og 4-hjuls trækkeres lempfældige parkeringsvaner 

•   Post-scootere i diagonalfart 

•   Folk, der ikke kan køre køre bil, så den bliver på kørebanen 

•   Parkeringsplads (eks. på den sydlige side af krydset Hegnsvej/Skodsborgvej: Græs 

på den ene side og hjulspor på den anden side) 

• Er der fra kommunens side eller fra Grundejerforeningens side nogen rettesnor for 

sømmelig behandling af de grønne græsrabatter ? 
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Eventuelt – forslag fra medlemmerne 

2. Forslag ifm generationsskifte i villaerne.  

Villaerne i vores område bebos i voksende grad af enlige ældre, som 

har stadig vanskeligere ved at klare de voksende ejendomsskatter. 

Der er kun få mindre boliger i vores område. Dvs det er vanskeligt 

for ældre at finde en mindre bolig til overkommelige priser.  

Mange villaer rives ned efter opkøb, og der opføres nye, større boliger. 

Dette øger problemet med generationsskifte i længden. 

Derfor foreslår vi at det gøres lovligt at opføre dobbelthuse i området. 

Mange af grundene er store nok til at rumme 2 mindre boliger uden 

at max bebyggelsesprocenten overskrides. Til/frakørsel vil kunne 

løses som man gør ved rækkehusene med udhus/carport foran 

boligen, ud mod vejen.  
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Gruppearbejde - hvad ønsker medlemmerne 

af NG 

Som opfølgning på vores stikprøver vil vi gerne have flere input 

fra medlemmer om hvad I ønsker Jer 

 

Inspiration: 

• Hvad gør man i Søllerød GF? 

 

15 



Gruppearbejde - hvad ønsker medlemmerne 

af NG 

Som opfølgning på vores stikprøver vil vi gerne have flere input 

fra medlemmer om hvad I ønsker Jer 

Hver gruppe vil få et emne og vi ønsker i skal tale sammen og 

komme med et/flere ønsker indenfor emnet 

 

Eksempler: 

• Familiearrangementer (hvad, hvornår, form) 

• Styrke landsbyfællesskabet 

• Sikkerhed i hjemmet 

• Nedsivning af regnvand 

• Trafikforhold 
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Gruppearbejde- hvad ønsker medlemmerne 

af NG 

• Når i har talt igennem hvad gruppen ønsker bedes i skrive 

det ned 

• Givet tiden vil vi afsluttende tale om nogle af ønskerne eller 

tage ønskerne med hjem og se hvordan vi eventuelt kan 

komme videre med dem.  
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