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Velkommen til Andelsboligforeningen Ved Kæret 

Vi håber du/I bliver glade for at bo her og bestyrelsen vil med denne orientering for-

søge at give svar på nogle af de spørgsmål, som du/I eventuelt måtte have. 

Historien bag A/B Ved Kæret 

Foreningen blev stiftet 25. marts 2002 
med 27 andelshavere, ud af dengang 

48 mulige, med overtagelse af ejen-

dommen med virkning fra 1. oktober 

2001. Siden stiftelsen er 16 lejligheder 
blevet slået sammen til 8 større lejlig-

heder, og der er i dag 37 andelshavere 

og 3 lejere.  

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har til opgave at varetage 
foreningens interesser og kan altid kon-

taktes på abvkpost@gmail.com. Besty-

relsen vælges på den årlige generalfor-

samling, som normalt finder sted inden 
udgangen af april året efter regnskabs-

året. Den nuværende bestyrelse blev 

valgt på generalforsamlingen 16. juni 
2021: 

 

Formand  Anders Thornval 
 Rundforbivej 215, 2. sal 

Næstformand  Hanne Sneholm 

 Rundforbivej 203, 1. sal 

Sekretær  Gitte Lærkesen
 Rundforbivej 215, st. 

Medlem Kristian E. Jensen 

 Rundforbivej 211, 2. sal 
 

1. Suppleant Cecilie S. Jensen 

 Rundforbivej 209, 2. sal 
2. Suppleant NN  

 Rundforbivej xx 

Administrator 

Foreningen har valgt Virum Torv Advo-

kater som administrator, og den daglige 

drift varetages af Pernille og Dan. 
Spørgsmål vedrørende boligafgift, var-

meregnskab og lignende bedes rettet til 

administration@virumtorvadvokater.dk  

eller tlf. 45 85 64 02. 

Generel information 

På vores administrators hjemmeside 
findes alle generelle dokumenter som fx 

vedtægter, regnskaber, budgetter, re-

ferater fra generalforsamlinger, husor-

denen, energimærke, salgsprocedure 
og nyhedsbreve: www.virumtorvadvo-

kater.dk → Ejendomsadministration → 

A/B Ved Kæret (findes i bunden af si-
den).  

Husorden  

Den nyeste husorden findes på admini-

strators hjemmeside. Bestyrelsen ar-

bejder på en opdatering af den. Husor-

denen indeholder regler for affald, par-
kering, husdyr, støj mv. og det er vig-

tigt, at du læser denne.  

Ejendomsservice 

Snerydning, affaldshåndtering, trappe-

vask (én gang om måneden), samt di-
verse andre vedligeholdelsesopgaver 

varetages af forskellige eksterne fir-

maer. Hækkeklipning, græsslåning og 

diverse haveopgaver udføres af besty-
relsen i samarbejde med frivillige bebo-

ere. 

Kontakt ved vandskade 

I alle situationer kontaktes bestyrelsen 

på mail abvkpost@gmail.com 
 

Ved større vandudslip kontaktes assi-

stance fra: 
HG-Service  

Tlf. 33 24 72 12  

Tlf. 28 87 12 59 (Teddy) 

 
Det pointeres, at ovennævnte KUN må 

kontaktes i akutte nødstilfælde.  

Skiltning 

Bestyrelsen sikrer korrekt skiltning i op-

gange, hoveddøre og postkasser. Hvis 

mailto:abvkpost@gmail.com
mailto:administration@virumtorvadvokater.dk
http://www.virumtorvadvokater.dk/
http://www.virumtorvadvokater.dk/
mailto:abvkpost@gmail.com
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der ønskes anden skiltning eller op-

klæbning, skal det først godkendes af 
bestyrelsen. Kontakt bestyrelsen på 

mail, hvis der er behov for ændringer. 

Ventelister 

Der er tre ventelister til andelslejlighe-

der, én til intern rokering (der tildeles 
efter anciennitet) og én til eksterne an-

søgere. 

Desuden findes der en venteliste til for-

eningens permanente udlejningslejlig-
hed nr. 207, st.th.  

Optagelse på de to sidstnævnte venteli-

ster sker ved skriftlig henvendelse til 
bestyrelsen. Der henvises til vedtægt-

ernes § 13. 

Varmesystemet 

Ejendommen opvarmes via vores egne 

naturgasfyr, og der er installeret var-

memålere med radiosender på alle radi-
atorer.  

Der betales et acontobeløb hver måned, 

og den årlige opgørelse sendes ud efter 
udløb af varmeregnskabsåret pr. 31/12. 

Varmen i radiatorerne udgør kun en del 

af varmeregningen. Det varme vand 
betales fælles efter en fordelingsnøgle, 

og dette udgør typisk over halvdelen af 

varmeregningen, så der opfordres til 

fælles indsats for at spare på det varme 
vand. 

Hvis der er problemer med varmen, er 

det vigtigt at kontakte bestyrelsen. Der 
må ikke selv forsøges med reparatio-

ner.  

Vandforsyningen 

Der er ikke etableret separate målere 

for vandforbruget i de enkelte lejlighe-

der, så forbruget af både koldt og 
varmt vand betales fælles. Alle opfor-

dres til at spare på vandet af hensyn til 

såvel miljøet som økonomien.  
Løbende toiletter og dryppende vand-

haner eller ballofixer skal straks repare-

res. Radiatorer, der drypper, skal straks 
meddeles til bestyrelsen.  

Det er konstateret ved tidligere skader, 

at det medfører et stærkt forøget vand-
forbrug. 

Elforsyningen 

Elmålerne – med automatisk aflæsning 

for de enkelte lejligheder – er placeret i 

skabene i opgangene. Husk valg af el-
leverandør og tilmelding på adressen 

mindst 10 dage før indflytning.   

Post 

Husk at meddele flytning til folkeregi-

stret. Det er en god idé at lave en af-

tale med sælger om, hvordan I håndte-
rer eftersendelse/aflevering af breve 

mv. efter sælgers fraflytning. 

Vaskekældre 

Der er to vaskekældre i ejendommen – 

markeret med nr. 1 og nr. 2 på over-
sigtstegningen. I hver vaskekælder er 

der to vaskemaskiner og en tørretumb-

ler. Vasketiderne fremgår af opslag i 

vaskekældrene og er i dag som følger: 
 

Hverdage  07.00 – 21.00 

Weekend og helligdage 09.00 – 21.00 
 

Maskinerne tænder og slukker på oven-

nævnte tidspunkter. Er vasken ikke 
færdig kl. 21.00, kan maskinerne dog 

åbnes, så man kan fjerne sit tøj. Lad 

det eventuelt ligge og fortsæt straks, 

når maskinerne tænder næste morgen. 
 

Benyttelse af vaskekældrene fungerer 

efter ”først til mølle”- princippet, hvilket 
vil sige, at hvis der er ledigt, kan man 

vaske. I modsat fald må man vente, til 

der bliver ledigt. Hvis man kommer ned 

i vaskekælderen, og maskinerne er 
fulde, men færdige med at vaske, kan 

man tage tøjet ud og lægge det i en af 

baljerne og så selv gå i gang med at 
vaske. 
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Begge vaskekældre er for hele ejen-

dommen, hvilket vil sige, at alle bebo-
ere må bruge begge vaskekældre.  

 

Da enkelte beboere har hjemmehjælp, 
er der ved opslag i vaskekældrene re-

serveret enkelte vasketider for at de 

kan få vasket, når hjemmehjælpen 

kommer. Disse reservationer er god-
kendt af bestyrelsen og skal respekte-

res af alle andre beboere. Hvis der op-

står behov for at få en ”fast” vasketid, 
skal der rettes henvendelse til bestyrel-

sen, således at opslaget kan rettes i va-

skekælderen. 
 

Brug af alle maskinerne i vaskekæld-

rene er på eget ansvar. Maskinerne må 

kun bruges til vask af beboernes eget 
tøj. 

Det henstilles, at alle anvender de store 

grønne (eller egne hvide) vaske-net til 
alt tøj, men især fx arbejdstøj med nit-

ter og kraftige lynlåse. Bøjle-bh´er med 

små kroge skal i små, tætte vaskepo-
ser. Tromlerne har været ødelagt flere 

gange, og de er rigtig dyre at udskifte.  

Vaske-net og -poser er også med til at 

beskytte tøjet imod huller. 
 

Det er indtil videre gratis at vaske. Det 

henstilles, at man vasker med omtanke 
hvilket vil sige, at man fylder maski-

nerne op. 

Når tørretumbleren er brugt, skal man 

rengøre filtre(ne), som er placeret ne-
den under glaslågen på maskinen. Der 

sidder brugsvejledning foran på maski-

nen. 
 

Vinduerne skal holdes lukkede, da va-

skerummene er udstyret med fugtmå-
lere og automatisk ventilation. 

Generelt er det en god idé at efterlade 

vaskerummene i samme stand som 

man selv ønsker at modtage dem i. 
 

Konstateres der fejl på maskinerne, så 

sæt skiltet med ”Maskinen defekt” på 
og kontakt bestyrelsen pr. mail på 

abvkpost@gmail.com med en beskri-

velse af fejlen og den fejlkode, der vi-
ses i displayet. 

 

Der er et tørrerum ved hver vaskekæl-
der til ophængning af vasketøj. Hvis 

tørrerummet er fyldt med andres tøj, 

der er helt tørt, kan det tages ned og 

lægges pænt på bordet, så man kan 
hænge sit eget vasketøj op. 

Generelt bør alle hente deres tøj, når 

det er tørt, og senest kl. 22.00 dagen 
efter, at det er vasket. Det generer alle 

andre brugere, hvis der er fyldt op med 

rent og tørt tøj. 
 

Der er også en udendørs tørreplads, 

som er markeret med nr. 3 på over-

sigtstegningen. 
 

Der er et strygerum tilknyttet hver va-

skekælder. Instruktionsvejledningen til 
strygerullen hænger i strygerummet. 

Husk at slukke for strygerullen efter 

brug. 

Større husholdningsmaskiner 

Kun i specielle tilfælde kan der – efter 

bestyrelsens godkendelse – tillades, at 
der installeres vaskemaskiner eller tør-

retumblere i lejlighederne. Tilladelse gi-

ves i givet fald kun til den aktuelle an-
delshaver. Maskiner skal nedtages ved 

salg af andelen. 

Benyttelsen skal begrænses til tidsrum-
met 08.00 – 18.00. 

Parkering  

Der er fire områder afsat til parkering 

af køretøjer - markeret med nr. 9 på 

oversigtstegningen.  

Vær specielt opmærksom på, at parke-
ringen op ad bakken skal ske så tæt på 

hækken som muligt, så udryknings-, 

renovations- og andre køretøjer nemt 
kan komme op og ned ad bakken. 

 

Det er ikke tilladt at parkere udenfor de 
markerede pladser, og det er ikke 

mailto:abvkpost@gmail.com
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tilladt at henstille ikke-indregistrerede 

køretøjer på ejendommens område. 
Store kassevogne bør ikke parkeres på 

skråparkeringerne ud for nr. 201+203, 

da de så blokerer for udsynet ved ind- 
og udkørsel. 

Ved arrangementer med mange gæster 

bedes det henstillet til gæsterne, at de 

parkerer uden for foreningens område 
og benytter offentlige parkeringsmulig-

heder. 

Cykler, barne- og klapvogne 

Der er to udendørs cykelparkeringer, 

markeret med nr. 7 på oversigtstegnin-
gen. 

 

Der er fælles parkering til cykler samt 
barne- og klapvogne i kældrene, mar-

keret med nr. 6 på oversigtstegningen. 

Der er dog begrænset plads. Det hen-

stilles derfor, at der i stedet (også) an-
vendes private kælderrum eller garager 

til opbevaringen, så der sikres plads i 

cykelkældrene eller udendørs cykelsta-
tiver for alle beboere.  

Trailer  

Foreningen stiller trailer frit til rådighed 

efter bestilling/reservation hos et be-

styrelsesmedlem. Traileren må alene 

bruges til andelshaveres egne formål og 
opgaver, og den må aldrig udlånes til 

andre. Låner af udstyr er selv ansvarlig 

for, at det leveres tilbage i uskadt 
stand. Reparationer sker for låners 

egen regning og risiko. 

Udendørsarealerne 

Der er en legeplads med gynger marke-

ret med nr. 8 på oversigtstegningen. 

 
Der er tre græsplæner på ejendommen 

- markeret med nr. 11 på oversigtsteg-

ningen. 
Der er opstillet havemøbler på de tre 

græsplæner, og de kan frit flyttes rundt 

efter behov, når blot de flyttes retur ef-
ter brug.  

Havemøblerne og deres ”faste” place-

ring er markeret med nr. 10 på over-
sigtstegningen. Andre steder på ejen-

dommen er der også opstillet borde og 

stole af andelshavere eller lejere efter 
aftale med bestyrelsen. Disse er også til 

fri afbenyttelse, men må ikke flyttes. 

 

Der er en fælles grill placeret på grill-
området (kaldet trekanten). Grillen skal 

rengøres efter brug, og man skal rydde 

op efter sig. Det er tilladt at bruge egen 
grill – dog må man ikke bruge engangs-

grill. Egen grill må kun opbevares på 

dette område eller på stenterrasserne 
ved opgangene samt ved gavlen nr. 

201 – og er i så fald til fælles benyt-

telse. 

Der må ikke tændes bål eller anden 
åben ild. 

 

Der bør udvises hensyn vedrørende røg 
og støj tæt ved vinduer. 

Arbejdsdage 

Der afholdes to årlige fælles arbejds-

dage i foreningen. Som udgangspunkt 

første lørdag i henholdsvis maj og sep-

tember. Alle ejendommens beboere op-
fordres til at bidrage med en hånd eller 

to til generel vedligeholdelse af ejen-

dommen og de fælles arealer. Opga-
verne varierer fra gang til gang, af-

hængigt af, hvad der trænger til at 

blive gjort. Det er altid hyggeligt og en 
rigtig god måde at lære sine naboer at 

kende på. Der gives reduktion i boligaf-

giften med 300 kr. pr. dag for deltagel-

sen i fællesarbejdet. 
 

Der findes diverse haveredskaber i ud-

valgte kælderområder, og de kan be-
nyttes til spontant havearbejde.  

Fællesopgaver  

Den første søndag i sommermånederne 

mødes beboerne i bare et par timer kl. 

10.00 - 12.00 for at udføre faste fælles 
opgaver som fejning, græsslåning, 

samle bladaffald, vande bede osv.  
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Idéen er at holde vores fælles have- og 

grundområde vedlige året rundt – men 
det drejer sig også om at hygge, drikke 

kaffe og få talt med sine naboer. 

Affald 

Affaldsskakterne er låst af efter indfø-

relsen af ny affaldssorteringsordning. 
Affald sorteres som anvist af foreningen 

og bortskaffes på de steder, der er be-

regnet dertil. 

Containere og storskrald 

På ejendommen findes der tre contai-

nere til dagrenovation (restaffald) - 
markeret med nr. 4 på oversigtstegnin-

gen. I containerne til dagrenovation 

lægges ikke-genanvendeligt køkkenaf-
fald (i lukkede poser) og andet småt af-

fald, der kan forbrændes.  

Ikke alt affald fra husholdningen må 

placeres i containeren, fx skarpe og 
spidse genstande, lavenergipærer, glø-

der eller varm aske, jord, sten, grus, 

sand, bygningsaffald, kloakslam, olier 
eller kemikalier og flydende affald af 

enhver art. 

Der må dog lægges glasskår og almin-
delige glødepærer, hvis det er forsvar-

ligt pakket ind, så skraldemanden ikke 

kommer til skade, når der tømmes. 

 
Der findes desuden containere til sorte-

ring af papir, pap, glas, plast, metal og 

haveaffald. Disse containere må ikke 
anvendes til andet end det angivne. 

Sorteringen skal foregå korrekt og i 

henhold til anvisningerne på contai-
nerne samt i det omdelte informations-

materiale i forbindelse med indtræden i 

affaldssorteringsordningen.  

 
Lige om lidt skal vi også sortere madaf-

fald i særlig container. 

 
Der må ikke stilles eller smides affald 

ved siden af containerne. 

 
Læs mere på Rudersdal Kommunes 

hjemmeside. 

Stort affald (eller hvis containerne er 

fyldte), skal bortskaffes på anden vis, 
fx: Rudersdal Kommunes bemandede 

container- og genbrugsplads 

Containerhaven 
Rundforbivej 174 

2850 Nærum 

Der er åbent alle hverdage i tidsrummet 

kl. 07.00-18.00 samt weekend og hel-
ligdage kl. 10.00 - 18.00. Se eventuelt 

www.norfors.dk for aktuelle åbningsti-

der eller yderligere oplysninger. 
 

Containerne tømmes af renovationssel-

skaber på hverdage. 
 

De to containere til restaffald tømmes 

hver uge. 

Garager 

Ejendommen har 12 garager - markeret 

med nr. 5 på oversigtstegningen. Heraf 
er én reserveret til ejendommens mate-

riel (trailer mv.). Garagerne udbydes på 

lejebasis af foreningen til andelsha-
verne. Ledige garager tildeles efter an-

ciennitet i foreningen. Er man interes-

seret i at leje en garage, skal man hen-

vende sig til bestyrelsen, når der udby-
des en ledig garage.  

Det er ikke tilladt at parkere foran ga-

ragerne. 

Ombygning mv. 

Det er tilladt at foretage forandringer 
inde i lejlighederne. Alt skal udføres 

håndværksmæssigt forsvarligt i over-

ensstemmelse med kravene i byggelov-
givningen mv. og med byggetilladelse 

fra kommunen, hvor dette kræves. Se 

§ 10 i vedtægterne for A/B Ved Kæret. 

Det skal forelægges skriftligt for besty-
relsen senest 3 uger inden udførelsen. 

 

Ifølge § 13 i vedtægterne er der visse 
muligheder for sammenlægning af lej-

ligheder, hvis nabolejligheden i samme 

opgang bliver ledig.  
Der er udarbejdet en vejledning om-

kring de ting, man skal være opmærk-

https://www.rudersdal.dk/sorter#For%20dig%20der%20f%C3%A5r%20f%C3%A6lles%20genbrugsbeholdere
http://www.norfors.dk/
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som på i forbindelse med ombygning 

ved sammenlægning. Den kan fås ved 
henvendelse til bestyrelsen. 

Transformerstation 

Transformerstationen - markeret med 

nr. 12 på oversigtstegningen - hører 

ikke til ejendommen, men er placeret 
på ejendommens areal. 

Rundt i Nærum 

Der er to butiksområder i Nærum. Det 

ene er butikkerne på Nærum Hoved-

gade, og det andet er torvet i Nærum 

ved krydset mellem Rundforbivej og 
Skodsborgvej. 

 

Nærmeste busstoppested er på hjørnet 
af Nærum Hovedgade og Kirkeåsen. 

Transport til hovedstaden 

Der er tre måder at komme ind til Kø-

benhavn på, hvis man ikke har bil; 

nemlig med lokalbanetoget ”Grisen”, 
med busserne fra Helsingørmotorvejen 

eller med Kystbanen (Skodsborg sta-

tion). Både lokalbanen og motorvejs-
busserne findes ved Nærum Station, 

der ligger ca. hvor Skodsborgvej kryd-

ser motorvejen (over broen på den 

modsatte side af motorvejen). Der går 
busser fra Skodsborgvej til Skodsborg 

Station. 

Facebook-gruppe 

Der findes en privat FB-gruppe for be-

boerne i foreningen: A/B Ved Kæret. 
Her kan lægges interne oplysninger, 

opslag om hyggearrangementer og an-

det af fælles interesse.  

Bemærk, at det ikke er det officielle ori-
enteringsmedie for bestyrelsen. 

 

Gode idéer og forslag 

Vi prøver hele tiden at gøre velkomstskrivelsen bedre, og bestyrelsen modtager meget 

gerne kommentarer eller ønsker om tilføjelser til den, ligesom vi også gerne modtager 
andre gode idéer og forslag. 

 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bilag: 

Oversigtstegning 

 


