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Velkommen i vores grundejerforening! 
 

Er du interesseret i forbedring af trafiksikkerheden, bevaring af grønne områder, eller 
brænder du for børnefamiliernes eller de unges forhold i Nærum, så er vores grundejer-
forening det rette forum for dig. 

 
NG tager del i Nærums mange aktiviteter af fælles interesse. På trods af Corona’en har 

bestyrelsen arbejdet med en række aktuelle emner: 

• Kommune- og Visionsplan 2021, et stort værk fra Rudersdal Kommune, som vi 
har udarbejdet en detaljeret høringssvar på. 

• NG har anskaffet en hjertestarter som er placeret hos Tennisklubben. Vi 
diskuterer hvor den næste skal placeres. Der er fortsat nogle ’hvide områder’ på 

kortet. 

• Skov- og Naturstyrelsen er ved at udvide Dyrehaven og vi ser på mulighederne 

for flere bålpladser, shelters, legepladser eller andre muligheder.  

• NG samarbejder med andre grundejerforeninger og vejlaug i Rudersdal 
Kommune. Aktuelt er vedligeholdelse af private fællesveje efter at kommunerne 

ikke længere må udføre vedligeholdelsen. 

• Rudersdal kommune anerkender NG som beboernes talerør ifm. dispensations-

sager, lokalplaner, fartkontrol på vejene m.v. 

• NG fungerer som medlemmernes ’vagthund’ og kan påvirke offentlige planer, 
beslutninger og anvisninger i lokale forhold. 

 
På NG’s hjemmeside www.naerumgrundejerforening.dk finder du oplysninger om 

foreningens aktuelle tiltag, referater fra generalforsamlinger, bestyrelse og vedtægter. 
Hjemmesiden udbygges løbende, og vi hører gerne om dine forventninger til indholdet. 
 

Foreningen er for alle i Nærum, ikke kun 
husejere, men også boligforeninger, institutioner 

og vejlaug i området. 
 
NG varetager dine interesser for kun 200 

kroner/år pr familie.  
 

Meld dig ind i din lokale grundejerforening og 
vær med til at udvikle lokalsamfundet! 
Det gør du ved at sende en e-mail til adressen 

 info@naerumgrundejerforening.dk eller ringe til 
formand John Andersen, tel. 4580 7191. 

 
 
Med venlig hilsen 

Nærum Grundejerforening 

 
  De ‘Runde Haver’ i Nærum, fredet 1991. 
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Hvor meget ved du om Nærum? 
 
1. Nærum er blandt landets ældste historisk nævnte landsbyer, oprindelig kendt som 

Niartharum. Hvornår blev landsbyen nævnt første gang? 

 
1186 ____ 1231 ____     1326 ____ 

 
 

2. Nærums første skole blev bygget i 1901. I dag har Nærum 2 skoler.  

Hvad hedder de? 
 

______________________________ & _______________________________ 
 
 

3. Nærum hørte oprindelig under Søllerød Kirke, og den gamle kirkesti til Søllerød 
findes stadig. Den første kirke i Nærum blev bygget i 1931. I dag har Nærum 2 

kirker. Hvad hedder de? 
 

______________________________ & _______________________________ 
 
 

4. Der er masser af muligheder for badminton, tennis, fodbold, svømning, jogging mm. 
i Nærum. Hvad hedder vores stadion?  

 
_______________________________________________________________ 
 

 
5. Nærum har 2 indkøbsområder – hvor ligger de (gadenavn)?  

 
______________________________ & _______________________________ 
 

Husk navn + adresse: 
 

 

Navn 
 

 

Adresse 
 

 

e-mail 
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