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Kære Alle 
 
Hermed nyt fra bestyrelsen… denne gang med orientering om bl.a. snerydnin-
gen denne vinter samt opstart af ny affaldsordning.  
 
Generalforsamlingen 2022 
Alle andelshavere kan nu sætte kryds i kalenderen onsdag den 20. april 2022, 
hvor den ordinære generalforsamling afholdes kl. 19.00 i Nærum Kirke – Sogne-
gården (lokalet inde i kirkebygningen). Generalforsamlingen vil blive indkaldt 
med 14 dages varsel.  
 
Vær med der, hvor beslutningerne træffes 
På generalforsamlingen kan du som andelshaver være med til at få indflydelse 
på de små og store beslutninger, der træffes om vores ejendom… og så er det 
også rigtig godt, at vi som andelshavere mødes som naboer, i hvert fald denne 
ene gang om året. 
 
I seneste medlemsblad abfnyt (omdelt til alle andelshavere) findes der på si-
derne 15-18 en rigtig god artikel, som også kan læses i vedhæftede dokument.  
 
Tagene 
Der er konstateret flere utætheder i tagene, hvorfor bestyrelsen arbejder på at 
indhente tilbud på nye tage. Kombinationen med altanprojektet vil også blive un-
dersøgt, men under alle omstændigheder vil projektet resultere i en forhøjelse af 
boligafgiften. 
 
Alle de pt. konstaterede utætheder i tagene er snart repareret – senest er BEA-
TRÆ A/S i gang med at skifte 10 tagplader over nr. 213. 
 
Istandsættelse af kælderen under nr. 205 – 207  
Så er istandsættelsen af den første kælder gennemført, hvor loftet i vaskerum-
met er repareret, og der er blevet spartlet ud og malet alle overflader. Det har 
virkelig pyntet. Rydningen og klargøringen til maleren gik rigtig godt. Kun en en-
kelt cykel måtte fjernes, inden malerne kunne komme til.  
 
Der bliver nu foretaget oprydning efter istandsættelsen. Glemt tøj lægges frem i 
tørrerummet, hvor det kan afhentes senest den 1. marts 2022. Herefter vil det 
blive givet bort til velgørende formål.  
 
Optimering af P-arealet ved nr. 209 – 219 
Bestyrelsen opfordrer alle bilejere til at udnytte pladsen optimalt ned langs bak-
ken ved at foretage tættere parkeringer.  
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Det forsøges gennemført ved, at der tilstræbes at parkere tæt frem mod bilen 
foran og tæt ind til hækken. De store skraldebiler har faktisk svært ved at 
komme frem og tilbage og har påtalt problemer flere gange. 
 
Ovenstående tiltag vil forhåbentlig levne plads til, at de små mikrobiler bruger 
meget lidt plads, og samtidig at en kassevogn har nødvendig plads og parkerer 
fx på toppen af bakken.  
 
Det kan blive nødvendigt at male P-båse i standardstørrelse hele vejen ned, 
men det koster mange penge og kan give spild af pladser. 
 
Snerydning mv. 
Der blev ikke fejet og kun saltet delvist på tilkørselsvejene i forbindelse med 
årets første snefald i december 2021. Der blev slet ikke fejet eller saltet ved op-
gangene, så formanden stod for den opgave et par gange. På et tidspunkt frøs 
det så meget, at saltet ikke kunne opløses, og der blev derfor meget glat. Pas på 
og hold øje med føret, når der er meget lave temperaturer, så saltet ikke virker 
eller der optræder såkaldt ’sort is’ eller isslag.  
 
Vi har nu udvidet kontrakten med Snevagten A/S til at omfatte saltning af trapper 
og andre gangarealer, idet dette (ved en fejl) manglede. Derfor fordobles prisen, 
idet de store pladser behandles maskinelt, hvorimod de mindre områder kræver 
manuelt arbejde. Prisen ender derfor tæt på det, som vi betalte ved REN Ejen-
domsservice som en del af den samlede servicepakke. 
 
Derudover har vi været utilfredse med arbejdet fra snevagten på de områder, 
som hele tiden har været omfattet af kontrakten. Vi har taget billeder og sendt 
dem til Snevagten A/S. Vi har efterfølgende mødtes med dem, og de har tilbudt 
at kreditere os ca. 6.000 kr., hvilket svarer til 40 % af sæsonen på den gamle 
kontrakt. 
 
Snevagten meddelte, at vi fremover vil modtage service oftere, og vi har da hel-
ler ikke oplevet væsentlige mangler i deres arbejde efter den besked. 
 
Ny affaldsordning på vej 
Den nye ordning vedrørende affaldssortering er allerede delvist startet op, idet 
mad- og drikkekartoner nu skal sorteres som plast. Der er derfor bestilt en ekstra 
container til plast. Bemærk, at den kommer til at stå til højre for den eksisterende 
plast-beholder, og at den erstatter en tidligere beholder til restaffald. 
 
Husk at trampe pap-affald fladt, så vi ikke behøver at købe ekstra beholdere til 
det. Ved større mængder pap bedes alle selv køre det på genbrugspladsen.  
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Husk også, at alt restaffald skal lægges i beholderne i lukkede poser – også ci-
garetskodder, aske og kattegrus. Skraldemændene er kede af at få det hovedet! 
 
Se i øvrigt vedhæftede afhentningskalender 2022 for de forskellige typer affald. 
 
Rotte- og bladspærre 
Der etableres nu sikring af kloakkerne/brøndene. Indsættelse af hul-plader vil 
hindre blade mv. i at falde ned i kloakkerne og dermed eliminere den tilbageven-
dende opgave med at rense op. De sikrer også, at rotter ikke kan komme den 
vej op. Den første spærring er etableret, og kan ses ud for nr. 201.  
 
 

Fodring af dyr  Fodring af frit levende dyr er ikke tilladt. 
                                                                                                            Uddrag fra husorden for A/B Ved Kæret 

 
Det forekommer stadig, at der fodres fugle ved brug af dels et foderbræt og dels 
ved at sprede mad ud på græsplænen eller tagene. 

 
 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at 
dette ikke er tilladt iflg. husordenen. 
 
 
Det sviner og det tiltrækker rotter… 

 

 
Opbevaring af effekter i fællesarealer 
Der er konstateret problemer med hensættelse af skrald/sommerdæk/vaskemid-
ler i kælderskakter/kældergange/vaskekældre.  
 
Bestyrelsen vil derfor gøre opmærksom på, at der ikke må opbevares noget som 
helst i længere tid i fælles arealer, og at der som minimum skal sættes en seddel 
på med ejermand og oplysninger om, hvornår det opbevarede forventes fjernet 
til privat opbevaring eller kørt væk. 
 
Tyveri fra tørrerum 
Desværre har der været tyve på spil i kælderen under nr. 213, hvor to par helt 
nye Levis jeans er blevet stjålet.  
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Tyven må enten have haft en beboernøgle eller være gået ind ad en åbentstå-
ende kælderdør.  
 
Hold venligst øje med, om der færdes ukendte personer i kældrene og sørg for, 
at kælderdørene er lukkede og låste, når de ikke er under opsyn. 
 
Spar på el og varme 
Bestyrelsen opfordrer endnu en gang til, at der sikres korrekte aconto betalinger, 
så der ikke bliver tale om store efterbetalinger. Kontakt administrator for eventu-
elle ændringer for egen husstand. 
 
Det er også meget vigtigt ikke at efterlade åbne vinduer i vaskekældrene med 
tændte radiatorer. Det er konstateret, at det sker jævnligt, og så fyrer vi altså for 
gråspurvene! Der kun os selv til at betale regningerne. 
 
Der er investeret i ventilatorer fra tørretumblerne, og de starter, når luftfugtighe-
den når op på 70 %. Det er derfor IKKE nødvendigt at åbne vinduerne for at lufte 
ud i vaskerummene. 
 
 
 
 

 
 

PLANLAGTE AKTIVITETER I FORENINGEN 
 

Kom og vær med 
 

• Generalforsamling onsdag den 20. april 2022 

• Havemøbler sættes frem søndag den 27. marts 2022  

• Have/arbejdsdag lørdag den 7. maj 2022  

• Have/arbejdsdag lørdag den 3. september 2022 

• Havemøbler sættes ind søndag den 30. oktober 2022 
 
 
 
 
 
 

Bilag:  

• Artikel fra medlemsbladet abfnyt januar 2022 

• Afhentningskalender for affald 2022 fra Rudersdal Kommune 
 


