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l. FORORD

"Skyttebjerg" har efterhånden 30 år på bagen. 30 år er lang tid - og vores bebyggelse
har da også fået en anden karakter, end den havde i 1958.

Fra at være nye huse på nøgne marker i en tid, hvor begreber som ungdomsoprør og

oliekrise ikke eksisterede, har "Skyttebjerg" med tiden udviklet sig til at være et
samfund i samfundet, med sin helt specielle atmosf ære. Mange forandringer er

bebyggelsen undergået; huse er om- og tilbygget, nutidens farver har holdt sit indtog,
vejen er blevet delt på midten med Skyttedals tilblivelse som følge - og i dag fremstår

bebyggelsen naturligt og harmonisk i lærk- og birkelunde.

på denne baggrund har grundejerforeningen udarbejdet nærværende lille hæfte - som
et skrift for os selv og for eftertiden - som en beskrivelse af områdets tilblivelse
og de vilkår, man som beboer har levet med gennem årene op til i dag.

Samtidig er skriftet tænkt som en inspirationskilde til at vi alle kan sætte vores præg
på udviklingen i de næste 30 år. Således fortæller den sociologiske undersøgelse, som
blev foretaget i 1985, om hvem vi er, hvilke interesser vi har med hensyn til bebyggel-
sen, omgivelserne, sociale og kulturelle tilbud med videre, ligesom vores gøren og
laden i nogen grad bliver afdækket.

Alt i alt er det vores håb, at skriftet kan bruges som et led i at videreudbygge vores

lokalsamfund til en yderligere forbedring af vores livsbetingelser og fællesskab.

på bestyrelsens vegne

Mikkel Aaby
formand,
Grundejerforeningen Skyttebjerg
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2. TRÆK AF NÆRUMS HISTORIE

Den sidste istid Wetchelistiden, har bestemt topografien i Søllerød Kommune.
Mod Istidens slutning for 12.000 år siden var Isf'rernstødene komplicerede, idet egnen
domineredes af gletchere fra nord, nordøst og fra syd (Øresundsgletcheren). Den
egn, vi nu bor i, har således engang været randzone for hele tre gletchere. Afsmelt-
ningen fra disse skabte blandt andet tunneldalen langs den nuværende Rundforbivej,
mens gletcherranden stod langs en linie fra Lundtofte til Høsterkøb. Det kan i denne
sammenhæng nævnes, at Nærum gadekær ikke som så mange andre gadekær er kunstigt
(udgravet), men er skabt naturligt som en sø allerede på dette tidspunkt. Nævnes
kan det også, at gadekæret har været forbundet med en nu tørlagt sø mod nordøst
(Lillesø) med en å. Det er det vandløb, vi kalder Kighanerenden. Jordbunden syd
for tunneldalen (Skyttebjerg/SkyttedaI) blev aflejret moræneler, der dog nogle steder
kun udgør et tyndt lag.

Kysten

Efter isen var væk ca. 10.000 f.Kr. bestemtes kystens forløb af samspillet
mellem landhævningen (der skyldtes det nu manglende tryk fra isen) og vand stand s-
stigningen fra den smeltende is. Det detaljerede kystforløb har været svært at be-
stemme de første 5-6.000 år, men i den såkaldte Borealtid lå kysten nogenlunde
sikkert midt gennem Øresund øst om Ven. En stor del af den såkaldte Maglem osekul-
turs bopladser ligger derfor formenlig i dag på bunden af Øresund. I de sidste årtusin-
der af Jægerstenalderen og et par årtusinder ind i Bondestenalderen steg havet stort
set til sit nuværende niveau, idet det endda til tider (formentlig på grund af klima-
svingninger) har stået højere og således skabt i dag forsvundne fjorde og søer i Østsjæl-
land. Den største udstrækning nåede Øresund i slutningen af Jægerstenalderen ca.
4.500 år f.Kr. I Søllerød har landhævningen siden da andraget ca. 4,5 m.

Spor fra tidligere kulturer

At der har været mennesker i århundrede før os i området omkring Skytte-
bjerg/Skyttedal og Bavnestien, kan man se ved at gå en tur indenfor den røde port

ved Rundforbi, hvor flere gravhøje er bevaret. Mange fortidsminder er desværre
i vor tid forsvundet, men arkæologerne kan stadig fortælle os et og andet. Da Rundfor-

bi stadion blev bygget fandt man redskaber i jorden som stammer fra ældre Stenalder.
Vi skal altså 7.000 år tilbage i tiden for at finde spor af områdets ældste beboere.

Fra yngre stenalder (3.000-1.500 f.Kr) har man ved Rundforbi og ved Gissø

fundet økser, sydspidser og pile, der blev benyttet af de første agerdyrkere.



- 6 -

I 1890'erne var det nødvendigt at sløjfe en langdysse ved Rundforbi skovfoged-

bolig, da jernbanen, vores dages grisesti, skulle anlægges. Før sløjfningen var den

blevet grundigt undersøgt af Frederik den 7. i 1853. Hans medhjælper C. H. Jørgensen

skriver i sin beretning bl.a. følgende: "Af redskaber fandtes aldeles intet i graven,

men noget foran denne, blev fundet en lille spydspids af flint, og ovenpå overliggeren

til gravkammeret, lå klingen til en lille broncedolk, sandsynligen hidrørende fra

en senere begravelse i Broncealderen. Dette meget anselige monument henhørende

til Stenalderen var i det hele meget storartet, og bygget med en høj grad af omhu". 1)

Højene langs Grisestien ved Rundforbi stammer antagelig fra Broncealderen ligesom

de såkaldte Rævehøje langs Skodsborgvej. Lidt længere inde i skoven på den anden

side af Skodsborgvej findes der endnu spor af jernalderagre mellem vejen og Skodsborg

Dam.

Frederik den Syvende udgrave r en broncealderhøj i J ægersborg Hegn
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Vi ved ikke, hvad folk dengang kaldte deres bebyggelse. Vore historiske kilder
går ikke så langt tilbage. r Danmark findes de ældste sproglige lag i vore stednavne,
og navnet Nærum er i denne henseende blandt de mest interessante. Det hører blandt

de ældste i landet og er i hvert fald Søllerød Kommunes ældste. Den ældste nedskrevne
. form stammer fra Roskildebispens Jordeborg fra 1186: Niartherum. Det er denne
form, der danner grundlag for stednavne - forskningens analyse af navnet. Ifølge
denne er første led, Niarthe, engenitiv af navnet Njord, frugtbarhedsguden i den
nordiske mytologi, Frejas far. Til ham ofrede man for at gavne frugtbarheden for

mennesker, kvæg og afgrøde. Andet led, -rum, betyder åben plads. Nærum er altså
guden Njords plads, måske offerplads. Antagelig har området været hjemsted for
en Njord-kult. Navnet er dermed ældre end kristendommen i Danmark og peger til-

bage til Vikingetiden, måske Jernalderen.
Århundrederne gennem Middelalderen er sparsomme med kilder til livet

i Nærum. Vi skal helt frem til 1600-tallet for at finde historisk materiale.
r 1636 beretter Sokkelund Herreds tingbøger om et mord i Nærum byvang,

hvor en skrædder myrdes af en anden skrædder med en saks! Håndgemænget er op-
stået efter et ophold i Christen Ibsens kro i Nærum. Den skyldige udpeges af den
døende skrædder. Det var regningen, der var årsag til drabet.2)

Af Søllerød Markbog fra 1682 kan vi se, at Nærum var Søllerød Sogns største
landsby med 12 gårde og 10 husmandsbrug-U, Bønderne var fæstere under dronning
Sophie Amalie på Dronninggård (i dag kendt som Næsseslotret). Hun havde fået til-
delt bl.a. Nærum som personlig ejendom af Frederik den tredje. I markbogen optræder
navnet Skytteagre som en del af Nærums tre vange. En anden hedder "Bavne-ås".
Agrene ligger øst for selve byen og vest for dyrehaven. Nærum havde dengang sit
centrum ved den nuværende Hartmanns Plads. Først i 1766 fik Nærums bønder mulig-

hed for selv at eje deres gårde - i første omgang mod at udføre et vist hoveriarbejde,
som de dog kunne betale sig fra. Nærums bønder og husmænd var imidlertid utroligt
fattige.4)

Efter 1750 forvandledes Nærum. Stormænd i København fattede interesse

for det naturskønne område. En af dem var digteren og statsmanden Bolle Willum
Luxdorf5), der i 1753 købte huset ved gadekæret, der hvor nu Ved Kæret løber. Ejen-
dommen kaldes Skyttehaven. Han udvidede haven og anlagde trapper op ad Askebak-
ken. Hans dagbog er en rig kilde til dagliglivet i Søllerød Sogn. Han beretter her
om de talrige spadsereture, han foretog i Nærums omegn. Efter Luxdorphs død i
1788 skiftede huset ejere flere gange. Under en af disse fik det navnet "Justines
Lyst". Husets ene halvdel blev sommerbolig for forskellige københavnere. En af
de bedst kendte er komponisten J. P. E. Hartmann, som var sommergæster 1873-
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1899. I Nærum hentede han inspiration til mange melodier. Hartmanns Hus, som

det efterhånden kaldtes, blev nedrevet 1930.

Ejendommen til venstre for Hartmanns Hus blev 1766 købt af hofagent

Peter Borre, tillige med en gård Nærums sydlige del. Gården ved gadekæret kaldte

han "Soph iehøj'' efter sin hustru. Dronning Caroline Mathilde og Struensee lagde

to af Nærums gårde under deres lyststed Frydenlund 1771. Samme år lod de markerne

opmåle og inddele med udskiftning for øje.

Udsnit af kort af Caspar Wessel 1768
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Kort over Nærum, fra 1771
Læg mærke til byens marker og deres navne. Af interesse for os er især navnene
"Skytte Hove Stykkerne" og "Baagne (Baugne i) Stykkerne". Disse gamle marknavne
har altså givet navn til Skyttebjerg (-dal) og Bavnestien. Måske skulle Skyttedal
have heddet Loppekjær?
Også Nærumgårds og Bolle Luxdorphs parker er interessante set på baggrund af
markerne. Den nye tid har holdt sit indtog i landsbyen.
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I 1781 køber nordmanden, kammeradvokat, præsident i Danske Cancelli,

Christen Colbjørnsen Sophieshøj i dag kaldet Nærumgård, samt Borres sydlige gård,

som han lader om bygge og opkalde efter sin landsmand Peter Wessel Tordenskjold.

I 1792 køber Colbjørnsen yderligere en gård i byen. på denne måde fik han forbindelse

mellem Sophieshø] og Wesselsminde. på gården opførte han et teglværk med tilhørende

arbejderboliger .

I 1792 havde en gårdmand fra Nærum, Jochum Jensen, fået bevilling til

at drive kro for rejsende og give kost og logi til rejsende uden bopæl i byen. Men

Nærums egne indbyggere måtte han ikke skænke for. Det gjorde han imidlertid al-

ligevel, og sognepræsten måtte tage affære. Af forhørsprotokollernev/ hører vi om

bønderkoner, der beklager sig over, at deres mænd og sønner drikker sig fulde på

kroen og ved hazard-spil bortøder deres penge og kreaturer. Kroen lå dengang ved

gadekærets østlige ende, omtrent ved hjørnet af Kirkeåsen, som dog ikke fandtes

dengang. Præsten videregiver sagen til Danske Cancelli, som Colbjørnsen jo var

præsident for. Sagen ender ved dennes mellemkomst ved højesteret. I 1797 mister

Jochum Sørensen sin krobevilling. Få måneder senere anmoder Christen Colbjørnsen

om tilladelse til at måtte holde marketenderi for sine teglværksarbejdere i Nærum

og får bevillingen.

Digteren og satirikeren P. A. Heiberg, der på dette tidspunkt havde et godt

øje til Colbjørnsen, fordi han på grund af overtrædelser af trykkeforordningen ikke

havde fået en translatørstilling, som han var selvskrevet til fik nys om krosagen.

I sit skrift, "Sproggranskning", en satirisk ordbog, skriver han om statslederen Col-

bjørnsens overgreb på Jochum Jensen. Colbjørnsen lægger nu sag an mod Heiberg,

som rammes af den nye cencurlov af 1799 og idømmes landsforvisning. Den enevæl-

dige regeringsmagt tillod ikke, at dens embedsmænd blev generet. Selv ikke af en

så ubetydelig sag som kroen i Nærum.

1700-tallet betød således en udvikling fra det middelalderlige bondemiljø

til et samfund, hvor husmænd og arbejdere udgjorde en stadig stigende del af befolk-

ningen, et samfund hvortil der kom flere og flere stormænd fra København 7). (Skønt

gårdenes antal blev mindre, voksede befolkningen. I 1787 var der 233 indbyggere,

i 1801 301 indbyggere.

Hvorledes var så øvrighedens syn på almuen? Der findes en karakteristik

udfærdiget af Joachim Junge, præst i Blovstrød: "Den Nordsjællandske almues karak-

ter" (I798), hvor han blandt andet fortæller, at bønderne var mere tilbøjelige til

at tage sig af børnenes fysiske opdragelse end af deres moralske.

Som helt små blev børnene forsømt ved ikke at få daglige afvaskelser. Derimod

blev de vænnet til en umådelig appetit.
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Generalsta ben 1855
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Nærumgård blev beboet af forskellige familier efter Colbjørnsens tid. I 1867

købte finansmanden og politikeren D. B. Adler ejendommen, og i de næste fyrre

år tog familien fast sommerophold på stedet. Adler var utrolig gæstfri, og der var

til stadighed et væld af sommergæster, der kunne tage frem og tilbage fra København.
,

. Den livlige trafik foregik med jernbane fra hovedstaden til Klampenborg. Herfra

kom man videre til Nærum med dagvognen, der kørte over Erimitagesletten til Råd-

vad. Dagvognskørselen blev varetaget af vognmanden på Askebakkegården også

kaldet vognmandsgården. Denne lå ved Gadekærets østlige bred. Gården var bygget

i 1700-tallet og nedbrændte i 1929 8). ben blev ligesom mange andre gårde i området

besøgt af sommergæster, der her søgte landliggerlivets friske luft og frie natur.

Idyllen blev dog ofte forstyrret af slagsmål og optøjer ved kroen, der havde til huse

i den hvide bygning på hjørnet af Rundforbivej og Hartmanns Plads. Vognmands-eller

Askebakkegården lå ved foden af Askebakken, den bakke, hvor bebyggelsen Askhøj

i vore dage er beliggende. på bakkens top opførtes år 1900 den store villa Askebakken.

Den er nu nedrevet for at give plads til Askehøj-bebyggelsen.

Industrien kom allerede til Nærum i 1800-tallet. på Nærumgård anlagdes

et ølbryggeri. Her var gode betingelser: Markerne og Kighanerendens rene vand.

Bryghuset i tre etager blev bygget i 1850'erne på Adashøj ved siden af Nærumgårds

hovedbygning. Bryggeriet gik imidlertid dårligt, og allerede i 1865 blev huset revet

ned.

Allerede i begyndelsen af 1800-tallet havde Nærum sit eget bageri. Melet

blev hentet fra møllerne ved Stampen og Nymølle. Bagergården lå på Kirkestrædet,

vore dages Rundforbivej, over for Nærumgård. I 1906 dannedes det første andelssel-

skab, Nærum Andelsbageri. Året efter startede fabrikationen på Nærumhovedgade

i de bygninger, der stadig er i funktion. Et andet andelsselskab var Nærum og Omegns

Brugsforening af 1919. Foreningen startede med at leje sig ind i købmandsforretningen,

der i dag huser Nærum Bodega. Denne bygning har i øvrigt tjent mange forskellige

formål. 1818-1901 husede den Nærum Skole.

Nærum havde i en årrække sin egen Skjorte- og Linnedfabrik fra 1923. Her

fremstilledes blandt andet manchetskjorten Herkules af over 20 ansatte damer.

Der var samtidig salg fra Nærum Varehus. I vore dage har vasketeria og frisørsalon

hjemme i bygningen. Byen fik i 1924 sit eget mejeri ved udsalg i en bygning på Hart-

manns Plads. Bygningen forsvandt i 1974, men trappen op til bygningen findes stadig.

Frem til 1923 hørte Nærum By under Søllerød Sogn, ligesom kommunens

øvrige byer. Vejen fra Nærum til Søllerød Kirke gik fra Gadekæret via det ufarbare

benbrækkerstræde langs Nærumgårds mur, det officielle navn var Kirkestræde, hvor

det snart indsnævredes til Kirkestien, der stadig kan følges under motorvejen, op
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ad bakken via Kong Valdemarsvej og gennem Kirkeskoven til Søllerødvej. En anden

mulighed for at komme ud af byen mod vest gav vejen fra Rundforbivej op til Hart-

manns Plads ved bodegaen, hvor nu den moderne etageejendom er placeret midt

på vejen. Sporene kan endnu ses overfor Brugsen.

Østpå gik vejen ad Nærumgade, der endte ved vore dages Kirkeåsen. hvor

den blev til en smal gyde. Da skolen blev bygget i 1901 fortsatte gaden gennem skoven

til Skodsborg. Nærumgårdsvej var da stadig en markvej ned mod Wesselsminde og

Rådvad.

Endnu år 1900 lå Nærum ret isoleret fra de andre byer i sognet. Eiler Nystrøm

skrev således i 1911: "Nærum har karakter af en egentlig landsby, og bærer et hygge-

ligt gammeldags præg med krumme gyder og smøger, et idyllisk gadekær og stråtækte

huse, hvis ejere har levet her generation efter anden. Der findes vel en del mere

moderne teglhængte huse, men de egentlige villaer er kun få i antal, og byen har

ligget ret isoleret uden gode kommunikationsmidler indtil Lyngby-Vedbæk banens

åbning år 1900. Tidligere gik er en vogn fra Klampenborg. De få sommergæster der

slår sig ned i Nærum lever her i ro og fred uberørt af det mere hovedstadsprægede

liv, der rører sig indenfor sognets udprægede villabyer."

Søn- og Helligdage samt Grundlovsdagen.

Lyngby- Vedbæk Jernbanen.

G~nnt:mgaaende Billetter til Lyngby-Vedbæk-Banen via Lyngby fus paa Kø-
benhavns Stationer (H, N og Ø).

For den lokale Trafik sælges Billetler paa Lyngby, Nærum og Vedbæk Staucnee
Slml i Toget.
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Kirken

Omend beboerne gennem et halvt århundrede havde. klaget til de skiftende

sogneråd over de dårlige veje og specielt over fortsættelsen af hovedgaden fra det

nuværende Kirkeåsen og østpå, førte Nærum alligevel en tornerosetilværelse. Da

denne fortsættelse af hovedgaden kaldet Nærumgyden efter års tovtrækkeri blev

udvidet og gjort farbar i 1899, skyldes det den omstændighed, at man havde åbnet

Skodsborgvej, og den skulle føres igennem til Nærum By.

Skodsborgvejens anlæggelse var en betingelse for, at byen kunne begynde

at udvikle sig. Med banens åbning år 1900 syntes det klart, at denne udvikling var

igang, hvorfor man i 1901 opførte den nye store kommuneskole nord for Skodsborgvej.

I 1923 blev Vedbæk kirkedistrikt udskilt fra Søllerød som et selvstændigt

sogn. Derved kom Nærum til at ligge i udkanten af distriktet ved sognegrænsen mod

vest. Dette medførte, at Nærum-borgerne fik en lang kirkevej, hvorfor de argumen-

terede kraftigt for at bygge en kirke i Nærum. Det vil sige, i begyndelsen ville man

nøjes med et menighedshus, for det var jo en fattig by, og pengene skulle hentes

ved frivillige bidrag. I 1930 blev planerne om et menighedshus dog skrinlagt, og i

stedet fremkom tegningerne til en lille kirke placeret på en smuk grund ved gade-

kæret, der var skænket af proprietær A. Mellentin. Aggershvile. I løbet af februar

1932 blev bygningen fuldført, og den 13. marts blev den indviet. Tårnet blev dog

først fuldført i 1936 og orglet opsat i 1939. Indtil 1936 var klokken ophængt i en

lille klokkestabel og derefter i kirkens tårn. I forbindelse med kirkens 50 års jubilæum

i 1982 erstattedes den gamle klokke med tre nye malmklokker.

Skoven

Jægersborg Dyrehave er kendt fra 1231 under navnet Bovesskov, og den

fik det nuværende navn i 1670, da Christian den femte indrettede den til dyrehave.

Den egentlige dyrehave strækker sig fra Klampenborgvej til Mølleåen, og nord herfor

ligger det skovområde, der har mest interesse for Nærum: Jægersborg Hegn.

Selvom der mange hundrede år før havde ligget skov på stedet, fik området

først navn med endelsen hegn i 1780'erne, da skovområdet omhegnedes i forbindelse

med skovforordningen af 1781, der forbød vildtgående kreaturer i Kronens skove.

I 1832 udgik Jægersborg Hegn helt af Dyrehaven. Da blev det ved kongelig resolu-

tion bestemt, at den nord for Mølleåen liggende del skulle udlægges til fredsskov.

I 1913 fik hegnet ved Mølleåen sin nuværende placering.

Jægersborg Hegns areal er ca. 550 ha, og det store område har gennem årene

ganske skiftet karakter. Da det var en del af Dyrehaven, var en stor del af det åbne
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slette med spredt bevoksning. I vore dage er beplantningen og skovningen foretaget
under hensyn til, at skoven skal fungere som rekreativt område for det nordlige
Storkøbenhavn: Sletterne blev plantet til fra 1830-1850 med bøg og eg, og denne
bevoksning er stort set bevaret, skønt det fra et forstmæssigt synspunkt var mere
tjenligt at plante gran. Men i en vurdering af de mange meget tætliggende og friserede
stianlæg, levnes fauna såvel som flora ringere vilkår.

De i hegnet værende oldtidsminder er omtalt under den historiske gennemgang.
Her skal blot nævnes nogle få områder af særlig interesse. Mest kendt er Bøllemosen,
der er en tidligere tørvemose, der fik sit navn efter planten "mosebølle". I 1880'erne
holdt her en bande halvvoksne vagabonder til. I folkemunde fik de navn efter mosen
og blev kaldt "bøllerne". Denne betegnelse er så siden hæftet på folk af samme slags.
De ældste bøgetræer rundt om mosen er fra 1838. I selve mosen er de karakteristiske
planter krybende pil, kragefod, hedelyng, soldug, tranebær, tørst el og birk. Der
er desuden mange forskellige mosarter.

Det er nævnt, at der ved mosen findes bøgetræer, der er 130 år gamle. I
skovens nordvestlige hjørne er der en plantning af ca. 60-årige egetræer, og blandt
dem vokser de såkaldte "Rundforbilærker". De er plantet i 1875 og er ca. 35 meter
høje. De bruges til indsamling af frø og til nye planter, samt enkelte særligt ranke
eksemplarer til skibsmaster.

Ser vi på dyrelivet, er der i skoven de almindeligste forekommende pattedyr:
egern, ræv, hare, rådyr, dådyr, lækat, brud og grævling.

Alle de almindeligt forekommende fuglearter træffes i skoven. Nævnes skal
det, at der regelmæssigt ruger rovfugle som spurvehøg, tårnfalke og musvåger. Der
har indimellem været duehøg. Sortspætten, der ef'terhånden er blevet ret almindelig

i Nordsjælland, træffes her og i foråret kan man ved aftenstid være heldig at høre
skovsneppen.

Litteratur:

1) P. V. Glob: Fortidens spor
2) Se Søllerødbogen 1953 og Skalk 1980, 6
3) Se Søllerødbogen 1954-55
4) Søllerødbogen 1984
5) Søllerødbogen 1958
6) Søllerødbogen 1951
7) Søllerødbogen 1984 p.94
8) Søllerødbogen 1980
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3. STORKØBENHAVNS NYERE UDVIKLING

Nærums udvikling fra landsby til forstad skal ses nøje sammenhæng med
udviklingen i København.

Hovedstadens udvikling tog for alvor fart i slutningen af forrige århundrede
da industrien ekspanderede voldsomt.

Dette bevirkede en kraftig befolkningstilvækst, idet befolkningen fra det
øvrige land forudså større indtjeningsmuligheder i København end ved landbruget.

Indtil ca. 1870 omfattede København praktisk taget kun området indenfor
voldene.

Militæret havde ansvaret for byen og kunne ikke acceptere at København
udviklede sig uden for fæstningsværkerne.

Befolkningstallet voksede fra ca. 50.000 i 1855 til ca. 130.000 i år 1900.
Levevilkårene blev således stærkt forringede med den voksende boligtæthed.

Efter krigen i 1864 udarbejdedes der en ny forsvarsstrategi og i 1879 blev
det vedtaget at bygge forsvarsværker ca. 10 km udenfor København fra Køge bugt
til Klampenborg. Dette blev datidens største fæstningsværk i Europa. Vejlesø og
Furesø indgik som vandreservoir, idet en sprængning af sluser ved Frederiksdal ville
bevirke, at store dele af områderne fra Klampenborg over Lyngby til Utterslev mose
ville blive oversvømmet.

Da denne forsvarsstrategi var fastlagt kunne der frigøres nye boligområder
udenfor voldene.

Frem til 1920'erne bebyggede s Nørrebro, Østerbro og Vesterbro med ca.
300.000 boliger. De kollektive trafikforbindelser blev udbygget og den ensporede
kystbanestrækning blev forbundet til Hovedbanegården.

For at få lidt styr på Københavns ekspansion blev der nedsat en række udvalg,
der skulle udarbejde planer for forbedring af trafikforbindelserne. Det skulle tilstræ-
bes, at omegnens landskabsmæssige kvaliteter blev bevaret bedst muligt.

I 1920-30'erne udbyggedes KØbenhavns .S-banenet med linierne til Klampen-
borg og Holte.

Kystvejen mellem Charlottenlund og Klampenborg blev anlagt og Hørsholm-
vejen blev foreslået anlagt som overordnet vej. I udvalgets forslag indgik en grøn
struktur, der strakte sig fra Hvidovre til Hørsholm.

Københavns Kommune opkøbte bl.a. Lundtoftesletten med henblik på bolig-
bebyggelse og i planerne indgik ligeledes at der i Nærum, der dengang var landsby,
skulle bygges boliger til 10.000 mennesker. Dette svarede til datidens indbyggertal
i hele Søllerød kommune.
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Depressionen i 30'erne satte imidlertid en kraftig dæmper på den planlagte
udbygning af Københavns omegn.

Ved afslutningen af 2. verdenskrig blev der fremlagt en samlet plan for byud-
viklingen i Storkøbenhavn. Denne plan blev benævnt "fingerplanen" og opnåede megen

anerkendelse langt ud over landegrænserne.

Planen gik i al sin enkelthed ud på, at udbygge S-tognettet, som "fingre"
ud fra København.

Omkring stationscentrene skulle der udbygges boligområder i en radius,
der svarede til gåafstand til stationen. S-toget skulle yderligere suppleres med hurtig-

busser til Københavns centrum og busforbindelser på tværs mellem fingrene. Imellem
fingrene skulle der være åbne grønne områder. Jægersborg Hegn (Dyrehaven), Søpark-
området - Lyngby sø og Furesøen m.v. Mod syd indgik Vestskov og Køge bugt Strand-
park m.v. Byområderrie langs S-banen - Holte og Nærum - indgik i denne struktur.

Fingerplanen 1947
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Fingerplanen havde også det formål, at få begrænset byudviklingen mod

nord i de grønne og sårbare områder. Som det kan ses vender lillefingeren mod nord,

medens pege- og tommelfingeren vender mod vest og sydvest, hvor det var ønskeligt,

at byudviklingen skulle være kraftigst, da "naturen" her ikke var så attraktiv. Og

således skabtes der plads til at aftage det større byudviklingspres, der var forudset.

Udviklingen gik dog ikke helt efter planerne. Velstanden voksede i landet,

særligt kunne det mærkes i hovedstaden. Biltallet steg og efterspørgslen på større

og velbeliggende boliger blev enorm. Københavns kommunes befolkningstal udvik-

lede sig i 50'erne til sit højeste nogensinde. ca. 775.000 indbyggere. Presset på bygge-

jord i de nordlige kommuner var voldsomt, og parcelhusbyggeriet medførte et meget

stort arealforbrug. Alene i perioden 1945-65 steg Søllerøde indbyggertal fra lidt

over 10.000 til 30.000.

l 1960'erne blevegnsplanen kraftigt revideret. Udviklingen skulle vendes

fra nord mod syd og vest. Ved lov pålagde man Køge bugt kommunerne at medvirke

til en samlet planlægning. hvorigennem der hurtigt skulle skaffes boliger til over

300.000 mennesker. Disse planer blev fulgt op af nye trafiklinier, S-tog og motorveje

og af arealer til brug for fritidslivet bl.a, Vestskoven, Sydskoven og Køge bugt Strand-

park for at gøre disse "naturfattige" områder mere tillokkende at bo i.

Samtidig blev planerne om en byudvikling på Lundtoftesletten standset.

og i stedet blev en del af arealerne anvendt til udflytning af Polyteknisk Læreanstalt.

l slutningen af 60'erne væltede højkonjunkturen ind over landet. Den store

købekraft samt de offentlige og private investeringer gav store vanskeligheder for

den offentlige planlægning. Der blev gennemført en lang række reformer i 70'erne.

herunder kommunalreformen, der bl.a. reducerede antallet af kommuner i landet

fra ca. 1.250 til 275 og en lang række opgaver blev uddelegeret fra staten til kommu-

nerne. Samtidig blev der gennemført en planlovsreform. For hovedstadsområdet

blev der oprettet et Hovedstadsråd, der bl.a, skal forestå en samlet regionsplan

samt forestå hovedstadsområdets kollektive trafikplanlægning. Kommunernes opgave

er at tilvejebringe en kommuneplanlægning, der er i overensstemmelse med region-

planens hovedretningslinier •

Hovedstadsrådets første regionsplan blev udarbejdet med baggrund i højkon-

junkturen. Hovedstadsrådet vedtog planen i 1975. Der var tale om forslag til store

anlæg, f.eks. mellem Hillerød og Køge, Roskilde og København blev der anlagt en

storkrydsakse, hvor byudviklingen skulle foregå ud fra. Planerne omfattede arealer

til 130.000 nye boliger. Dette store kryds skulle udbygges med nye motorveje og

moderne hastighedstog (monorail), der samtidig skulle tjene som aflastning af Helsing-

ørmotorvejen. Øresundsbro og ny storlufthavn på Saltholm samt tunnelbane i Køben-
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havn indgik i planerne. Men samtidig gik forslaget ud på at beskytte de nordlige

grønne områder og fortsat holde igen på byudviklingen her.

Oliekrisen i 1973 og lavkonjunkturen medførte en ændret samfundsudvikling.

Man talte om "da kurverne vendte". Købekraften blev stærkt reduceret og arbejds-

løsheden steg til omkring 300.000. Bolig- og erhvervsbyggeriet faldt med over 50%.

Hovedstadsrådet. der står for den kollektive trafik, har sammen med DSB

på baggrund af oliekrisen gennemført en lang række trafikforbedringer, bl.a. hele

hovedstadsområdets kollektive trafik er blevet taget op til revision - de private

busselskaber er indgået i en entreprenør-ordning (tilskud), hurtigbusruten - E 175

- på Helsingørmotorvejen er blevet oprettet i 1977. Ligeledes er kystbanetrafikken

blevet moderniseret, elektrificeringen er gennemført.

Forslag til udbygning af hovedstadsregionen blev kraftigt ned skåret. Området

skulle i stedet udbygges udfra de eksisterende forhold. Der er lagt stor vægt på,

at det åbne land beskyttes mod uhensigtsmæssigt byggeri. Endvidere er der sat en

række initiativer i gang, der skal sikre og udvikle de grønne områder til varetagelse

af storbybefolkningens friluftsliv.

i--København og Frederiksberg kommuner
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4. NÆRUM FRA LANDSBY TIL FORSTAD

Den kraftige byudvikling, der foregik i København omkring århundredeskiftet

fik ikke nogen større indflydelse på udviklingen af Nærum by. De dårlige vejforbindel-
ser betød at Nærum på det nærmeste var isoleret fra omverdenen, og helt op til
dette århundrede har Nærum primært haft karakter af landsby.

Alligevel må Nærum by i de seneste århundreder have været påvirket af,

og have nydt godt af de omkringliggende virksomheder fra den tidligste industria-
lisering.

Virksomheder som Strandmøllen, Rådvaddam. Stampen, Nymølle, Ørholm
m.fl., der blev drevet ved vandkraft, og hvor der foregik en omfattende produktion,
har haft sin betydning for Nærum, bl.a, blev melet jo hentet herfra til Nærum bageri.
Men også de store kursteder Klampenborg, Tårbæk, Skodsborg, Rungsted m.fl., der
lå langs med Øresundskysten har haft betydning for beskæftigelsen. Dyrehaven var
dengang de rige københavneres jagt- og forlystelsesområde, hvor store arrangementer
blev gennemført. Nævnes skal også den meget intensive skovdrift i området, specielt
i Jægersborg Hegn, der leverede tømmer til skibs- og husbyggeriet i hovedstaden.
Til tider var der nærmest tale om rovdrift. I 1700-tallet måtte man hente hjælp
fra den berømte tyske forstmand Johan Georg von Lange, der gennem Christian

den V's skovforordning forøgede den danske skovbeplantning med ca. 300%. Der
indførtes nye træarter, fra ca. 30 til 150 forskellige arter, specielt bøg, fyr og gran,
som man kan se i Jægersborg Hegn i dag. Vi kan takke ham, men også kongerne og
adelens jagtglæde for, at det nordøstsjællandske område i dag er dækket af store
smukke skovområder.

Københavns nærhed fik dog også den betydning at grosserere og storkøbmænd
bosatte sig i vores område, og der var tillige mange landliggere, der indlogerede
sig i sommerhalvåret hos familier i Nærum.

Nærum i nyere tid

Siden 1940 er Nærum vokset betydeligt. Især i 50'erne og 60'erne tog bygge-
riet kraftigt til og indbyggertallet steg i denne periode fra ca. 1.500 til ca. 5.000.

I 1940 bestod Nærum stort set kun af bebyggelsen omkring Nærum Hovedgade

og gadekæret. Byggemodningen og udstykningen ved Alfred Christensensvej og Hegns-
vej var på det tidspunkt foretaget, og den første etape af omfartsvejen Skodsborgvej
var anlagt.
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NÆRUM 1940

1. Nærumgård - Københavns Kommunes børnehjem.
2. Nøjsomhed.
3. Wesselsminde.
4. Nærum Avlsgård.
5. Egebækgård.
6. Nærum Station.
7. Postkontor.
8. Egevang Trinbrædt.
9. Egevang-drengehjem

10. Nærum Kirke.
11. Stadion.
12. Adventistsamfundets hovedkontor.
13. Nærum Skole.

NÆRUM 1960

l. Nærumgård - Københavns Kommunes børnehjem.
2. Nøjsomhed.
3. Wesselsminde.
4. Hovedbibliotek
5. Egebækgård.
6. Nærum Station (flyttet 1954).
7. Postkontor.
9. Egevang-drengehjem.

10. Nærum Kirke.
11. Stad ion.
12. Adventistsamfundets hovedkontor.
13. Nærum Skole.
14. Nærumgårdskolen.
15. Rundforbiskolen.
16. Hegngården - alderdomshjem.
17. Nærum Nylon.
18. Brlie1 & Kjær.
19. Stearinlysfabrik.
20. Nærum Vænge Torv.
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NÆRUM 1985

l. Nærumgård - Københavns Kommunes børnehjem.
2. Birkegården.
3. Wesselsminde.
4. Hovedbibliotek.
5. Egebækgård.o. Nærum Station.
7. PoStkontor.
9. Egevang-drengehjem (flyttet 1964).

10. Nærum Kirke.
ll. Stadion.
12. Adventistsamfundets hovedkontor.
13. Nærum Skole (overflyttet til Rundforbiskolen 1971).
14. Nærumgårdskolen.
15. Rundforbiskolen.
16. Hegnsgården - plejehjem.
17. Smith & Nephew m.fl.
18. Brliel & Kjær.
19. Brliel & Kjær.
20. Nærum Vænge Torv.
21. Døvehjem.
22. Søllerød Kommunes social- og sundhedsforvaltning.
23. Rundforbihallen.
24. Tennishal.
25. Ridehus.
26. Brliel & Kjær.
27. Toldkammer.

NÆRUM 1979

SOO ro
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Frem til 1960 ses en kraftig ændring og udbygning af Nærum. Byen begyndte

at udvikle sig som en forstad til København, og modtog et stigende antal indbyggere

herfra. Hørsholm motorvej blev anlagt i midten af 50'erne, og Nærum station blev

flyttet fra Bystykket til den anden side af motorvejen ved den nyanlagte Skodsborgvej.

Nærum Vænge, der består af ca. 500 almennyttige boliger, og Nærum Vænge Torv

med butikker og biograf blev bygget i perioden 1951-61. Bebyggelsen blev vidt berømt

på grund af dens høje arkitektoniske kvalitet.

Nærumgårdskolen blev indviet i 1950, og Nærum Avlsgård blev omdannet

til hovedbibliotek og ungdomsgård i 1959. Samme år blev Rundforbiskolen opført.

En række etage- og rækkehusbebyggelser blev opført i denne periode, herunder

Egevang og Langebjerg, samtidig med at der fortsat opførtes parcelhuse. Skyttebjerg

blev opført 1958-60.

Nærum omkring 1960



- 25 -

l perioden 1960-85 ses en yderligere udbygning. på Rundforbi stadion blev

anlagt sports- og svømmehal. l 1973 fik Nærum en ny tennishal ved Rundforbivej.

l de seneste år er der opført en del nye boliger. Arealet vest for Egehegnet, hvor

tidligere den gamle Nærum Kostskole lå, er bebygget med andels- og ejerboliger,

og på arealet langs med Grisestien ved Stampevej (Egebækvej 161-215) er der opført

31 ejerboliger. Her lå tidligere en ældre palævilla - Kriegers hus. Endelig har virksom-

heden Briiel og Kjær udvidet kraftigt mellem Linde Alle og Nærumgårdsvej.

SøUerøds kommuneplanlægning
l 1920'erne var der landet over stor interesse for at få bedre styr på ændringer

af den eksisterende - og opførelse af nye bebyggelser, idet den ændrede samfunds-

struktur medførte, at mange af vore værdifulde arkitektoniske og kulturhistoriske

bymiljøer gik tabt. Det blev derfor indført, at alle kommuner med et indbyggertal

over 1.000 skulle udarbejde byplaner.

l hele Søllerød boede der dengang ca. 10.000 indbyggere. Efter de overordne-

de planer, bl.a. egnsplanudvalgets traf iklinieplan, udarbejdede Søllerød i 1934 sin

første dispositionsplan. Nærum, som dengang stort set måtte betragtes som en landsby,

skulle i følge denne plan vokse til 10.000 indbyggere. l Nærum skulle man modtage

nogle af de børnerige familier ved opførelsen af socialt boligbyggeri. Fra Nærum-

borgerne blev der fremsat voldsomme protester. Kommunen havde, for at realisere

planerne, opkøbt Nærums avlsgård.

Depressionen i 30'erne og anden verdenskrig betød et noget langsommere

udviklingsforløb end forudsat. De efterfølgende egns- og regionsplaner forudsatte

alle en reduceret udvikling mod nord for i stedet at fremme en Vest- og Sydvestlig

udvikling. Yderligere kom der en række bestemmelser, der forhindrede spredt byggeri

i det åbne land, og der er kommet skærpede bestemmelser om beskyttelse af de

bevaringsværdige landskaber. Store dele af Nærums omegn er i dag fredet, bl.a.

arealerne omkring Mølleåen, Kighanerenden og de åbne arealer syd for Nærum Vænge

Torv.

En udarbejdet prognose fra 1958 viste dengang, da byudviklingen pressede

på, at Søllerød kommune ville nå ca. 42.000 indbyggere i år 2000. Siden 1972 er ind-

byggertallet i kommunen faldet fra ca. 32.650 til ca. 31.000 i 1986. Det forventes,

at indbyggertallet i år 2000 vil være 30.000.

l 1975 udarbejdede kommunen en trafiksaneringsplan, der blev lagt ud til

debat blandt borgerne. Planen var omfattende og ville sikre et godt trafiksikkert

vej/sti-system i kommunen. l henhold til planen blev Skyttebjerg delt på midten

i 1976 og i 1986 omdøbte s den østlige ende til Skyttedal.
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Kommuneplan 1983

I overensstemmelse med planlovsreformen og Hovedstadsrådets forslag til

regionplanens 1. etape 79 begyndte Søllerød at udarbejde sin første kommuneplan.

I planloven er det bestemt, at borgerne skal inddrages ved planernes udformning.

Starten for kommuneplanlægningen for Søllerød skete ved udsendelse af debatoplæg

i september 1980 med indledende borgermøder , udstillinger, plakater og annoncer.

Debatperioden varede i ca. 5 måneder og blev afsluttet med nye borgermøder ledet

af borgmesteren. Ved debatperiodens udløb var der indsendt 60-70 indlæg (ideer,

ændringsforslag m.v.).

De fremsatte forslag indgik i udformningen af et forslag til kommuneplan.

Dette forslag blev fremlagt til offentlig debat i sommeren 1983.

Kommuneplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. de-

cember 1983.

Det fremgår af kornrnuneplanen, at Nærum bydel stort set er udbygget.

Det fremgår endvidere, at Rundforbi stadion skal udvides med en 3. etape i 1991,
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d.v.s. opførelsen af en opvisningshal ved hjørnet af Egebækvej og Rundforbivej. Efter

planen er området ved andelsbageriet-Brugsen udlagt til boligformål.

l kommuneplanen er Skyttebjerg udlagt til tæt-lav boligbebyggelse.

Flyfoto (ca. 1960)
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5. BEBYGGELSEN SKYTTEBJERG

Proprietær August Mellentin, der ejede Aggershvilegård, fremsatte i 1911

forslag til udstykning af sin ejendom matr. nr. 7 a, som Skyttebjerg er udstykket

fra. I 1918 - efter første verdenskrig - påbegyndte man at udstykke dele af ejendom-

men mellem Alfred Christensensvej og Rundforbivej.

I den tinglyste deklaration af 21. august 1918 er det bestemt, at der kun

måtte opføres villaer med ikke over 2 etager foruden kælder og kviste, evt. dog

tårne, spir og lignende forsiringer, samt fornødne portnerboliger, staldbygninger

og andre huse. Denne deklaration gælder til den 1. januar 2000 - den er dog blevet

afløst af byplanvedtægt nr. 14, der for vores vedkommende omhandler rækkehusbe-

byggelsen Skyttebjerg. Udstykningen gik dog meget langsomt. Proprietær Mellentin

tilbød, til en meget favorabel pris, en del af sin ejendom til Nærum menighedsråd

til opførelse af en kirke. En anonym person skænkede beløbet, således at ejendommen,

hvor Nærum kirke i dag ligger, kunne overtages.

Menighedsrådet havde som alternativ udset sig en parcel på Bystykket ved

stationspladsen, men nærheden til den gamle landsby og gadekæret valgtes fordi

den var den smukkeste og beliggende umiddelbart op til Søllerød kirkesti.

Inden den anonyme gave var der ved frivillige indsamlinger, imidlertid frem-

skaffet et beløb til køb af ejendommen. Dette beløb kunne nu anvendes til opførelsen

af en kirkebygning. Kirkebygningen blev opført i 1932, og i 1936 blev tårnet opført.

I 1975-77 opførtes sognegården.

Ved udarbejdelsen af Nærums første dispositionsplan i 1934 blev det over-

vejet at udlægge store dele af Skyttebjerg til kirkegård. Dette blev ændret i 1956

i forbindelse med kommunens forslag til en samlet plan for trekantområdet - Rund-

forbivej - Nærum Hovedgade og Grisestien. Denne plan udmøntedes i den af juni

1957 stadfæstede byplanvedtægt nr. 14 som er tinglyst på vore enkelte ejendomme.

Der er endnu ikke udarbejdet en lokalplan for vort område.

Antallet af rækkehuse, højder m.v. er i denne plan fastlagt hvad angår Skytte-

bjerg, men en bebyggelsesplan blev ikke udarbejdet. Denne skulle først udarbejdes

af et evt. interesseret byggefirma, som det var forudbestemt af kommunen, og af

proprietær Mellentin.

Af en deklaration af 1953 fremgår det, at enken efter August Mellentin,

fru Nico Mellentin nu bor på Egholm Hovedgård pr. Skibby. Et ejendomsselskab optog

forhandlingerne med fru Nico Mellentin om optagelse af Skyttebjerg. Ejendomsselska-

bet antog et arkitektfirma i Nærum til at udarbejde en bebyggelsesplan.

Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen blev bebyggelsesplanen den 30.

januar 1958 tinglyst på ejendommen matr. nr. ?a, og udmatrikuleringen påbegyndtes

af landinspektør Emil Krieg.
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Bebyggelsesplanen fastlagde rækkehusenes indbyrdes placering, friarealer,

adgangsveje, beplantning m.v. Deklarationen blev underskrevet af kommunen og

Ejendomsaktieselskabet Nattergalevang ved advokaterne K. L. Christiansen, K.

D. Nyegård.

Bebyggelsesplanen og boligerne blev tegnet af arkitekterne H. Helms, B.

V. Kristiansen og Knud Jensen.

Flyfoto fra 1962
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Bebyggelsen var på dette tidspunkt ikke almindelig og i virkeligheden et

af de første eksempler på den bebyggelsesform, der senere fik navnet "tæt, lav bebyg-

gelse".

Bebyggelsen blev opført som statslånshuse. Der var strenge restriktioner

med hensyn til størrelsen, brugen af byggematerialer m.v. Dog var husene langt

fra så skrabede, som man ellers så det.

Husenes arealer er ca. 96 m2. Det var en pæn husstørrelse på dette tidspunkt,

hvor en almindelig gennemsnitlig bolig lå på 85 m2. De første indflytninger i 1959

foregik i den østlige ende. Husene var svære at sælge. Prisen var dengang omkring

70.000 kr., så de to første år var en stor del af husene lejet ud.

Der var store mangler ved husene. Ejendomsselskabet Nattergalvang, gik

konkurs et år efter at byggeriet var begyndt, så der opstod "slagsmål" for at få mang-

lerne udbedret.

Bebyggelsen Skyttebjerg er opført i perioden 1958-60. Man begyndte at bygge

fra det nuværende Skyttedal 2, 4 o.s.v, Bebyggelsen består af 78 etplans-huse nord

for Skyttedal!Skyttebjerg med grundareal på ca. 250-600 m2• Disse huse er grupperet

omkring eller langs med fællesarealer i 10 klynger a 5-6 rækkehuse med fælles ad-

gangsstier til parkeringslommer ud mod Skyttedal!Skyttebjerg, og enkelte af husene,

specielt i den østlige ende af området, er fritliggende. Der blev samtidig opført

14 etplans huse på parcelhusgrunde på ca. 1.000-1.500 m2 syd for Skyttedal/Skytte-

bjerg og Bavnestien af samme type. Der er to hustyper, en med forskudte planer

(ca. 80 cm) og en i et plan.

Udefra giver det sig udtryk tagets form, enten ensidig taghældning eller

sadeltag.

Disse to hustyper findes begge med spejlvendte planer. Anvendelsen af de

forskellige hustyper giver bebyggelsen et vist varieret præg.

Området var meget kuperet med terrænforskelle på 15 m. Inden bebyggelsen

blev opført, blev der gennemført omfattende terrænreguleringer i området, der

også omfattede en hel udplanering af Rundforbi Stadion, som vi ser det i dag.

En del af bebyggelsen ligger således på opfyldt terræn. Nogle huse er derfor

opført på pælefundament med armeret betonfundament, ca. 2,5 m under stuegulv,

hvilket har givet mulighed for indretning af kælder.

Det kuperede terræn har ligeledes givet bebyggelsen et varieret præg. Det

opleves specielt, når man bevæger sig ind i de enkelte rækker (grupper).



- 33 -

Skyttedal 42-46 (1985)

Bebyggelsen fremstår i dag som hvide bygninger af en vis funktionalistisk

karakter med sorte tage og skorstene. Sådan var det ikke tidligere, da var der mulig-

hed for at farve husene røde, gule og grønne (jordf'arver). I beplantningsplanen er

der forudsat, levende hegn som skel, at trekantsområderne mod Skyttedal/Skyttebjerg

skulle fremstå som birkelunde (indgang til grupper) og i øvrigt en spredt birketræsbe-

plantning på resten af fællesarealerne. Fællesarealerne inde i bebyggelsen skulle

markeres af høje lærketræer.

Denne beplantningsplan skulle medføre at bebyggelsen fik et præg af finsk

stil, som kendes fra den tids store finske arkitekters opgaver, f.eks. byen Tapiola

ved Helsingfors.

Skyttedal 56-60 (1985)
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F1yfoto fra 1978
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6. GRUNDEJERFORENINGEN SKYTTEBJERG

Grundejerforeningens oprettelse

Af deklarationen tinglyst den 30. januar 1958 fremgår. at de fællesarealer.

som planen angiver. skal ejes og vedligeholdes af et ejerlaug, som de 78 ejere af

bebyggelsen på matr. nr. 7 a er forpligtede til at være medlemmer af.

Det fremgår endvidere. at ejerlaugets bestyrelse skal være berettiget til

på medlemmernes vegne at træffe bindende aftaler med kommunalbestyrelsen. Ejer-

laugets vedtægter og senere ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Såvidt det er blevet fortalt. var der hurtigt forskellige medlemmer. der

tog initiativ til at danne et par grupper. Det hed sig. at de. der kom først med en

samlet vedtægt. kunne indkalde til en stiftende generalforsamling. Derved ville

de få deres ideer frem og præge udviklingen i bebyggelsen.

En gruppe grundejere indkaldte til en stiftende generalforsamling, der blev

afholdt den 14. juli 1960 i Nærum Ungdomsgård. Her blev grundejerforeningen opret-

tet under navnet Grundejerforeningen, Nærum Nord ejerlaug,

Grundejeren

Nærum, den 4. juli 1960
Efter at det på mødet d. 20. juni d.å, blev besluttet. at den egentlige stif-

telse af grundejerforeningen skulle udsættes til en senere dato. har det på mødet
nedsatte arbejdsudvalg nu udarbejdet vedlagte forslag til vedtægter for foreningen,
og vi tillader os derfor nu at indkalde til stiftende generalforsamling, som afholdes
i Nærum Ungdomsgård. torsdag den 14. juli d.å, kl. 20.00 med følgende dagsorden:

l. valg af dirigent
2. vedtægter for grundejerforeningen
3. valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
4. valg af 2 suppleanter
5. valg af 2 revisorer
6. valg af 1 suppleant
7. eventuelt, herunder fastlæggelse af udgiftsgodtgørelse til den valgte formand

og kasserer.

Arbejdsudvalget henstiller indtrængende. at De kommer til stede for at grundejer-
foreningens stiftelse kan ske på så bred basis som overhovedet muligt.

Med venlig hilsen
ARBEJDSUDV ALGET

B. Kornum Larsen
Skyttebjerg 119

Jørgen Mogensen
Skytte bjerg 53

Ib Kai-Nielsen
Skyttebjerg 133

Jørgen Klysner
Skyttebjerg 51

H. Bolt Jørgensen
Bavnestien 5.
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Som formand valgtes Henning Bolt Jørgensen, der i 1966 blev afløst af B. Sperling,
der i 1970 afløstes af E. Paludan, der i 1974 blev afløst af Ib Kai-Nielsen, der i 1983
blev afløst af Ib Høi Jensen, der i 1986 blev afløst af Benedikte Deiborg, der samme
år blev afløst af Mikkel Aaby.

Grundejerforeningens arbejde

Grundejerforeningen har løbende taget aktiv del Nærums udvikling. Her

skal nævnes:

- Anvendelse af den "tiloversblevne" Nærum Gl. skole, som blev foreslået

indrettet til fritidsskoleformål.

- Opførelsen af Rundf'orbihallens 1. etape - svømmehal og idrætshal i slutning-

en af 1960'erne.

- Trafiksanering i Nærum, som har medført, at Skyttebjerg i 1975 på midten

blev lukket med plantekasser. Tidligere var Skyttebjerg brugt som en "aflastnings-

vej" for Rundforbi for de "hurtige" bilister. Fra bebyggelsens tidligste tid kørte selv

rutebiltrafikken ad Skyttebjerg med stop ved børnehaven. Endvidere blev der senere

gennemført lysregulering ved Rundforbivej og Egebækvej.

- Vi har haft indflydelse på cykelstien på Rundforbivej.

- Grundejerforeningen fremkom med bemærkninger i 1977 om, at den fore-

trækker opførelsen af en tennishal'fremfor parcelhusudstykning ved Rundforbivej.

- Bestyrelsen har gennem en ad hoc gruppe udarbejdet forslag til en fælles

antenne for TV. Forslaget faldt i 1978, da der ikke var interesse, og da man ikke

kunne blive enige om placeringen af den 20 m høje antennemast.

- Efter § 40 i færdselsloven fremsendte grundejerforeningen i 1978 forslag

om, at Skyttebjerg indgik som et lege-opholdsornråde, med henblik på at øge trafik-

sikkerheden for de mange børn, som boede i bebyggelsen.

Der var opbakning bag projektet, men også megen modstand, der gik på,

at børnene kunne lege i deres haver eller på fællesarealerne - vejen var til bilisterne.

Efter flere års brevveksling oplyste kommunen i 1981 at såfremt Skyttebjerg

skulle udlægges efter § 40, skulle vejen overgå til privatvej, og grundejerforeningen

måtte selv betale de miljøforbedringer m.v., der skulle gennemføres. Der var stor

debat om forslaget, der faldt pga. privat vej og de udgifter, der var knyttet hertil.
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Forslag til udformning af fællesareal

- Derimod blev det besluttet på generalforsamlingen, at man i øvrigt fremkom

med forslag til forbedringer af vejspærringen og ud-z'indkørslerne til Skyttebjerg

ved Kirkeåsen og Rundforbivej. Forslagene blev afvist af kommunen. Til gengæld

fik grundejerforeningen tilladelse af kommunen til at nedlægge 10 af de 18 parkerings-

pladser ved Rundforbivej og indrette dette areal til lege-opholdsareal for børn og

voksne. Arealet blev indviet ved Sankt Hans 1987.
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Fra indvielsen af legepladsen ved Rundforbivej 1987

- på baggrund af enkelte medlemmers ønske fremsatte bestyrelsen i 1983

forslag til et standard cykelskur, der kunne stå på fællesarealerne for at aflaste

den sparsomme plads i bryggerserne. Forslaget blev vedtaget på en generalforsamling

og derefter godkendt af kommunen. Ønsket om cykelskure blev imidlertid opgivet,

og der er endnu ikke etableret fælles cykelskur på nogen af arealerne .
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Forslag til cykelskure 1984
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I 1980 indgik en aktivitetsgruppe blandt grundejerne et samarbejde med

beboerne syd for Skodsborgvejen om at indrette Nærum biograf til et medborgerhus

på grund af biografens nedlæggelse. Man klagede samtidig - uden resultat - over,

at kælderteatret på Nærumgårdskolen blev lukket, og at musikbiblioteket ved Vangebo-

skolen blev flyttet til Holte.

- Da forslaget til kommuneplanen i 1980 blev offentliggjort, og det indeholdt

forslag om at lukke Rundforbiskolen, flytte hovedbiblioteket til Holte og lukke en

række børneinstitutioner i Nærum, samledes gruppen påny og kom med indsigelser

herimod, ligesom grundejerforeningens bestyrelse fremsatte bemærkninger. Man

fremsatte tillige bemærkninger mod en udvidelse af Briiel og Kjær, uden at der blev

etableret et trafiksikkert stisystern. Endvidere kunne man ikke acceptere de nedrivnin-

ger af den Gamle Nærum Landsby, som udvidelserne ville medføre. Rundforbiskolen

blev reddet mod den daværende kommunalbestyrelses vilje, efter en afstemning

blandt skoledistrikternes beboere.

De andre bemærkninger er som bekendt ikke blevet taget til følge.

Lørdag den 17. september 1983 SØLLERØD WEEK-END Side 7

række børneinstitutioner
blive lukket.

- Nærum byområde,
som har den største detail-
handel, og erhvervskon-

'centration, vil få en yderli-
gere udvidelse heraf, og
det vil medføre trafik- og
miljøgener , skriver grun-
dejerforeningen til kom-
munalbestyrelsen, og de

,fortsætter:
- Vi ønsker at kommu-

nalbestyrelsen fremmer en
langt mere kulturel og bør-

Nu har grundejerforenin- forslaget - de mener. at Høi Jensen for nevenlig politik med aktiv-
-gen Skyttebjerg i sidste." Nærum-borgerne ikke får grundejerforeningen. iteter af forskellig karak-
øjeblik før indsigelsesfri- kompensation for nedlæg- De yderligere fortingel- ter. Der skulle gerne med
sten for kommuneplan- gelsen af Kælderteatret og ser ligger i kommunepla- en rimelig økonomisk bag-

.tforslaget ophørte. kommet biografen. nens forslag om at give grund kunne skabes gode
rined deres bemærkninger. Hovedbiblioteket mulig- opvækst muligheder for

Grundejerforeningen - Ranimerne for vores hed for at flytte, Rundfor- vore børn og unge, samt
"Skyttebjerg beklager område medfører en for- biskolen skal muligvis ned- ,gode trivselsrnuligheder
"stærkt, ai Nærum lades i ringeise af borgernes triv- lægges sammen med de fri- for de ældre.
stikken i kommuneplan- selsmuligheder, udtaler Ib tidsaktiviteter. der findes Grundejerforeningen

her, og endvidere vil en Skyttebjerg foreslår blandt---------~~ ~.----~====~~~----------------------------------

Børnevenlig
'politik. søges

andet følgende
kommunalbestyrelsen:

at kommunen etablerer
et medborgerhus i Nærum
til forskellige kulturelle ak-
tiviteter - et hus, der drives
af borgerne, selv

at .unge arbejdsløse kan
arbejde med et kulturland-
skab med beplantninger og
græssende dyr fra Søllerød

til naturpark langs Kikhane-
renden til Vedbæk'

at der fastlægges en
tidsplan for gennemførel-
sen af foranstaltninger til
forbedring af trafiksikker-
heden, og at man er tilba-
geholdende med at udbyg-
ge den eksisterende byzone
til bolig og erhverv.

jea.
Grundejerforeningen Skyttebjerg ønsker bedre trivsel jor børn og unge
i Nærum

- Som et kuriosum kan nævnes, at bestyrelsen rettede henvendelse til kommu-

nen om opstillingen af et læskur ved busstopstedet på Rundforbivej. Arealet her

er meget åbent. Vi foreslog at inddrage en del af vort areal. på denne henvendelse

fik man et klart afslag, idet man ikke fandt behov herfor - 1-2 måneder senere blev

læskuret opstillet af kommunen.



- 40 -

- Der har tillige været kontakt til beboerforeningen Nærum Midtpunkt, hvor

vi og de har indgået en aftale om belysning af Irmastien, således at vi har betalt

etableringen og de betaler driften og vedligeholdelsen. Det var i øvrigt den første

bestyrelse, der var medvirkende til at stien blev etableret.

- Vi har et godt samarbejde med menighedsrådet, hvor vi frit kan låne deres

lokaler til forskellige aktiviteter. End videre har vi haft et samarbejde med Nærum

grundejerforening, bl.a. omkring afholdelse af Nærums 800 års jubilæum i 1986.

Grundejerforeningen har en årrække afholdt forskellige arrangementer

så som:

Loppemarked:

Loppemarked afholdes i maj måned, ved vejspærringen. Alle der har fået

ryddet grundigt op under forårsrengøringen holder udsalg af "effekter". Der er lige

fra Anders And-blade til "Skillerier" - fra bøger til et udvalg af børnecykler og meget,

meget mere. Bestyrelsen plejer at sørge for kaffe, saftevand og kage.

Vejfest:

Om sommeren er det blevet tradition at afholde vejfest. Festen plejer at

starte ved 17-tiden, hvor børn og voksne mødes for at lege og dyste med hinanden.

Ved vejmidten dækkes der op med beboernes haveborde, hvor der er fælles-

spisning. Drikkevarer købes i baren og børnene kan riste pølser og bage snobrød over

bål. Ud på aftenen plejer der at være musik, sang, dans og lignende.

Lege for børnene ved vejfesten 1984
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Svampeture:

Om efteråret har der været arrangeret svampetur under kyndig vejledning

ved en beboer. Vi mødes ved den røde låge - går et par timer i skoven, hvor der samles

og bestemmes svampe undervejs. Herefter mødes alle i Sognegården, hvor alt det

indsamlede udstilles, for senere at blive tilberedt i Sognegårdens køkken. Menuen

plejer at bestå af svampestuvning, røræg og kyllingelever. Dette er et meget efter-

tragtet arrangement.

Fra svampeturen 1985

Juletr æstur:

Midt i december afholdes juletræstur - sammen med skovfogeden. Indenfor

nogle anviste områder kan familierne udvælge og fælde netop deres juletræ. Turen

afsluttes med gløgg.

Fastelavn:

Fastelavnsfest foregår fastelavnssøndag ved vejmidten. - Der slås katten

af tønden og alle er udklædt til ukendelighed. - Herefter mødes vi i Sognegården,

hvor der bliver serveret varme drikke, boller og pølser, ligesom der er underholdning

for børnene.
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Der slås katten af tønden ved vejmidten



- 43 -

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SKYTTEBJERG, NÆRUM

som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. september 1974,
med senere ændringer.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skyttebjerg". Dens hjemsted er Nærum.

§ 2. Formål

Grundejerforenings formål er:
a. generelt at varetage grundejernes fælles interesse såvel over for offentlige

myndigheder som over for privatpersoner.

b. specielt at forestå fælles interesser for ejerne af de 78 grunde, som ifølge
servitutter er obligatoriske medlemmer, herunder at vedligeholde de som
fællesareal betegnede områder.

§ 3. Medlemsskab

Skt. 1. Ejerne af en grund, som er udstykket fra det oprindelige matr. nr. 7 a af
Nærum, er i henhold til tinglyst servitut på ejendommen obligatorisk medlem af
grundejerforeningen.

Stk. 2. Andre grundejere på dette areal, som begrænses af Kirkeåsen. Rundf'orbivej,
begge sider af Baunestien, Skyttebjerg og Skyttedal er berettiget til optagelse i
grundejerf oreningen.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Grundejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afhol-
des hvert år senest 31. marts med følgende dagsorden:
1. valg af dirigent,
2. formandens beretning om grundejerforeningens virksomhed i det forløbne

år,
3. behandling af eventuelle fremsendte forslag,
4. forelæggelse af det reviderede regnskab,
5 forelæggelse af budgetforslag,
6. valg af bestyrelse, jfr. § 5, stk. 2,
7. valg af 2 suppleanter,
8. valg af 2 revisorer,
9. valg af 1 revisorsuppleant,
10. fastsættelse af eventuelle vederlag til bestyrelsesmedlemmer,
11. eventuelt.
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Den ordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved brev til hvert
medlem med angivelse af dagsorden og med:

a. revideret regnskab for sidste år,
b. budgetforslag og
c. fortegnelse over bestyrelsen med angivelse af, hvilke medlemmer der er

på valg, jfr. § 5, stk. 2.

Eventuelle forslag fra medlemmer til behandling under dagsordenens pkt. 10 skal
fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling
så ofte, den finder det fornødent. Når 30 medlemmer skriftligt begærer ekstraordi-
nær generalforsamling og samtidig angiver de forhold, der ønskes behandlet, skal
bestyrelsen inden 14 dage efter modtagelsen foretage indkaldelse. Til ekstraordinær
generalforsamling sker indkaldelse i samme form og med samme varsel som til ordi-
nær generalforsamling og med angivelse af de spørgsmål, som ønskes forelagt. på
en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de spørgsmål, som fremgår
af indkaldelsen.

Stk. 3. Hver matrikel har en stemme, og stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt.
Generalforsamlingen afgør ved simpel stemmeflerhed med bindende virkning for
alle medlemmer alle foreningens anliggender. Om afstemningsregler ved ændring
af vedtægter og ved foreningens opløsning se § 8 og § 9.
I afstemning vedrørende de i § 2 omhandlede specialformål kan kun de obligatoriske
medlemmer deltage, og afgørelsen sker efter stemmeflerhed blandt disse.

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1. Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 7 grundejere, hvoraf flertal-
let skal udgøres af obligatoriske medlemmer, og hvoraf et medlem så vidt muligt
vælges blandt de i § 3, stk. 2 nævnte grundejere.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år, således at 4 bestyrelsesposter
er på valg i lige årstal og de øvrige poster i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en sekretær, en kasserer
og en tilsynsførende for fællesarealet.

Stk. 4. Bestyrelsens formand, den tilsynsførende for fællesarealet og to bestyrelses-
medlemmer tegner i fællesskab foreningen.

§ 6. Kontingent

Stk. 1. Til bestridelse af grundejerforeningens udgifter til det i § 2 a nævnte formål
fastsættes et årskontingent i henhold til budgetforslag. Alle medlemmer hæfter
med lige store andele for disse forpligtelser.

Stk. 2. Til bestridelse af grundejerforeningens udgifter til det i § 2 b nævnte formål
fastsættes et særligt kontingent i henhold til budgetforslag. For disse bidrag hæfter
alene de obligatoriske medlemmer med lige store andele i henhold til derom lyste
pantstiftende deklarationer.
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Stk. 3. Forinden forpligtelser indgås, skal et eksemplar af foreningens vedtægter
forevises medkontrahenten, som specielt skal gøres opmærksom på de i § 6 indeholdte
bestemmelser.

§ 7. Regnskab

Stk. 1. Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren fører grundejerforeningens regnskab, opkræver kontingenter
og foretager sædvanlige udbetalinger. Specielle udbetalinger kræver godkendelse
af formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Det af kassereren udarbejdede årsregnskab skal forinden forelæggelsen for
generalforsamlingen revideres af grundejerforeningens revisorer.

§ 8. Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor 60 pct. af medlem-
merne er repræsenteret, og hvor 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, som skal
fremgå af dagsordenen; såfremt forslaget bortfalder på grund af for ringe fremmøde,
kan forslaget med simpelt flertal af de fremmødte besluttes forelagt en ny general-
forsamling. Af denne indvarsling skal fremgå forslaget og dettes forgæves behandling,
og den nye generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset fremmødet, og hvis
forslaget opnår 2/3 af de repræsenterede stemmer, er det gyldigt vedtaget.

§ 9. Opløsning af grundejerforeningen

Til opløsning af grundejerforeningen kræves skriftligt samtykke fra 4/5 af samtlige
stemmeberettigede og samtykke fra Søllerød kommunalbestyrelse.

Vedtægterne har gyldighed fra 1. april 1987.
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LeveregIer

Vis hensyn. - Er overskriften for disse leveregler. Godt naboskab opnås bedst
ved venlighed og hensyn.

Afbrænding af affald
Dette må kun foretages afbrændings-beholdere og bør kun ske begrænset

omfang af hensyn til naboerne.

Belysning
Alle opfordres til i vinterhalvåret at lade den udvendige belysning brænde

fra solnedgang til solopgang. Det letter alles færdsel på området og virker indbyden-

de.

Brændeovne
Alle medlemmer med brændeovne opfordres til kun at afbrænde rent træ.

Undgå at brænde: vådt brænde, træ med maling, trykimprægneret træ, husholdnings-
affald m.m, da dette er forurenende. Røg og os er generende, vis derfor hensyn over
for naboerne.

Fællesarealer
Fællesarealerne bliver holdt af en af grundejerforeningen ansat havemand

i så stor en udstrækning, som det er økonomisk muligt. Fællesarealer liggende umiddel-
bart foran husene skal holdes af beboerne. Det samme gælder for fællesarealerne,
som vender ud mod Skytte bjerg/-dal (gavlgrundene),

Der må kun ske ændringer på fællesarealerne efter aftale med den tilsyns-
førende for fællesarealerne.

Gasfyr
Installation af gasfyr skal anmeldes til Søllerød Kommunes Bygningsinspek-

torat, og der skal oplyses, hvad der er sket med olietanken (tømt og plomberet eller
fjernet). Sørg samtidig for, at HNG bringer fællesarealerne (fliser og græsrabat)
tilbage i samme stand som før installationen, da udgifterne ved en eventuel senere

opretning af fliserne påhviler den pågældende grundejer.

Haveaffald.
Søllerød kommune har en ordning med afhentning af haveaffald og storskrald

på første normale renovationsdag i måneden (første fredag i måneden).
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Skraldet skal anbringes på fortorvet før kl. 5.30 fredag morgen, med tydelig

mærkning STORSKRALD. Efterladt skrald bedes fjernet af ejerne. Benyt evt. Birke-
gårdens containerplads.

Haveaffald i begrænset mængde afhentes hver fredag. Ordningen gælder
fra 1. april til 1. oktober. Affaldsregulativ fås ved henvendelse til Teknisk forvalt-
ning. (Se også lokalavisernes kommune information vedr. kemikalieaffald, haveaffald,

storskrald, bygningsaffald m.m.).
Herudover har grundejerforeningen en affaldsordning. Datoerne for disse

afhentninger udsendes samtidig med generalforsamlingens referat.
Affald bedes anbragt ved vejen så sent som muligt før afhentningstidspunk-

tete

Hække
Hække, der vender ud mod fællesarealer, skal vedligeholdes på begge sider

af de pågældende grundejere. Hækkenes yderside mod fortov skal klippes, så der
er fri passage på inderste fliserække. Hækkene må ikke være mere end 180 cm høje.

Køkkenaffald
Skrald bør fyldes i plasticposer eller lignende og anbringes i renovationssæk-

kene. Skrald lagt uden for sækkene samt spild af affald fjernes ikke af renovations-
væsenet. Medlemmerne anmodes om at deltage i renholdelse af skralderummene.
Kemikalieaffald bør afleveres på containerpladsen Birkegården, Rundforbivej 176.

Kørsel på stikvejene

Da flisebelægningen på stikvejene ikke tåler større belastning anmodes man
om ikke at køre eller parkere på stikvejene. Dette også af hensyn til udrykningskøre-
tøjer og sygetransporter.

Plæneklipning og brændesavning med motor

Plæneklipning og brændesavning med motor-redskaber, bør ske på tidspunkter,
hvor det er til mindst gene for naboerne.

Snerydning
Det påhviler de enkelte ejere at rydde sne foran husene på stikvejen. Grund-

ejere, som har grund eller fællesareal ud mod offentlig vej, har tillige pligt til at
rydde sne på fortovet. Kommunen har ikke pligt til snerydning på fortove.
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Kommunen vil som hidtil i den udstrækning, det er muligt, foretage sneryd-

ning på det offentlige fortov med fast belægning. Denne service fritager ikke grund-
ejerne for deres pligter og ansvar.

Nabohjælp
et værn mod kriminalitet.
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Melodi: "LET IT BE" (Beat les)

1. Solen den står op i.øst
og rammer Skodsborg by,
over skoven finder den en sky!
Stråler blidt på Nærums huse,
endnu bleg og bly,
gi'r sin varme til den lille by.
Skyttebjerg. Skytte bjerg,
lille hus, grønne træer.
Her er rart at være for enhver!
Skyttebjerg, Skyttebjerg,
tæt ved byens gadekær.
Midtpunkt på vor jord er
Skyttebjerg!

2. Vækkeuret ringer,
og man gi'r et arrigt svar.
Først lidt puslen, så er kaffen klar!
Men forinden så skal hunden
luftes af sin far.
Morgenvinden den er lun og rar!
Skyttebjerg, Skyttebjerg,
lille hus, grønne træer.
Her er rart at være for enhver!
Skyttebjerg, Skyttebjerg,
tæt ved byens gadekær.
Midtpunkt på vor jord er
Skyttebjerg!

3. Små og store men'sker
tørner ud af nattens hi.
Børnene går ned mod Rundforbi.
Voksne rnen'sker cykler.
i det grønne på en sti.
Man ska' vær' på jobbet inden ni .•.
Skyttebjerg, Skyttebjerg,
lille hus, grønne træer.
Her er rart at være for enhver!
Skyttebjerg, Skyttebjerg,
tæt ved byens gadekær.
Midtpunkt på vor jord er
Skyttebjerg!

4. Stille leg af rollinger
og cykelklokkers klem.
Pi'rne slæber tunge varer hjem.
Solens viser drejer sig
og lister hen mod fem.
Atter samlet. Tid til kram og klem.
Skyttebjerg, Skyttebjerg,
lille hus, grønne træer.
Her er rart at være for enhver!
Skyttebjerg, Skyttebjerg,
tæt ved byens gadekær.
Midtpunkt på vor jord er
Skyttebjerg!

5. Aftenen er nær,
det tusser i de grønne tr æer .
Solen den går ned bag Skyttebjerg!
Sludrer, læser, kigger,
hviler sine ømme tæer.
Freden hersker nu på Skyttebjerg.
Skyttebjerg, Skyttebjerg,
lille hus, grønne træer.
Her er rart at være for enhver.
Skyttebjerg, Skyttebjerg,
tæt ved byens gadekær.
Månen den står op bag
Skyttebjerg!
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Melodi: "Det var på Fred'riksberg •.."

Husker I den svundne tid
nord for Nærum kirke?
Vintermarken bar og hvid.
brudt af et par birke.
Gravko og et arbejdssjak
samt en marketender.
Murere i anorak
støbte fundamenter.
Husene de rejste sig;
sjældent så man mage!
Og en solrig dag i maj
fik man også tage!
Her skabte man et dejligt sted.
og alle folk sang med:
Det er jo Skyttebjerg
ved Nærum by.
Et prydeligt kvarter
fik sin debut.
Snart fik bebyggelsen
sågar kloak!
I dag beboerne
si'r mange tak!

Femogtyve år så gik.
børn og træ'r blev høje.
Her var fuld af grøn lyrik.
samt lidt week-end-møje!
Sammenholdet voksed' fint.
småsnak på terrassen.
Fester. hvor man blev forgrint.
Stor var interessen.
Det var vist omkring Skt. Hans.
skæg og lidt teater.
Langbold fulgt af folkedans.
bøffer og salater.
Når folket slutted' som'rens vals.
man sang af fulde hals:
Vi bor på Skytte bjerg
ved Nærum by.
og fejrer med maner
vor vejs revy.
Det glade Skyttebjerg
vi holder af.
Vi gi'r foreningen
et højt hurra!

Det blev til ligusterhæk.
fyrretræ'r samt birke.
Nogle mangled' salt til æg.
Man sig måtte lirke.
Men når som'rens skønne sol
skinned' ned i haven.
satte man sig i en stol.
fik kulør på maven!
Røget sild med pure løg
hjalp på appetitten.
Af og til man blev lidt høj
efter akvavitten.
Glade stunder. prægtigt vejr.
sommerbrune tæer.
Og det var Skyttebjerg
ved Nærum by.
Et trygt og godt kvarter.
et hyggely.
Den glade tone fuld
af barnesnak.
I dag beboerne
si'r mange tak.
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7. SKYTTBBJBRGHUSBNB

Kort beskrivelse af husene, som de oprindeligt er udført.

Tagkonstruktion
1) over bryggers. 10 cm Lecap1ader
2) over øvrige rum:

1 lag Icopal B
1 lag underlagspap
1" ru pl. brædder
8" høje plankespær (4" og 8" brede)

75 mm Rockwoolbatts imellem spær
loftpuds på træforskalling •

Ydervægge
Fri gavl og gavl fælles med nabo: 23 cm. Lecabloksten m. udv. tyndpuds.
Langfacader af 19 cm Lecabloksten. (Andre huse har bloks ten af gasbeton eller tegl-
hulblokke).

Udvendige døre
Hoveddør. Massiv trædør
Bryggersdøre. Enkeltdøre med råglasfyldninger og råglassideparti
Terrassedør. Fyldningsdør med fortsatsdør. Glas øverst, plade nederst.

Vinduer
1) Karmpartier i opholdsstue har 3 dele:

øverst en oplukkelig ramme med 1 lag glas
herunder 2 lag glas: Inderst fast og udvendigt 1 lag i en pudseramme
Underst en fast brystning ved en udfyldning af karmen: Udv. 1 lag eternit,
ca. 5 cm mineraluld og indv, en x-fine r- eller masonitplade.

2) Vinduer i 3 soverum:
øverst en oplukkelig ramme med 1 lag glas
herunder 2 lag glas i en tophængt oplukkelig ramme med påkoblet forsats-
ramme.

3) Vinduer til bad, spiseplads og køkken:
øverst en oplukkelig ramme med 1 lag glas
herunder 2 lag glas
indvendig fast glas og udv. 1 lag i pudseramme.

Gulve
1" parketbrædder på opklodsede strøer
5 cm expanderet glimmer (vermicultte)
8-10 cm råbetonplade
formentlig på plastfolie og singels.

Oprindeligt fyringsanlæg

Meget lille "Amanda" støbejernskedel påmonteret oliefyr til et eenstrenget anlæg.
150 l isoleret varmtvandsbeholder ophængt under loft over kedel.
Krtiger-cirkulattonspumpe.
Uisoleret expansionsbeholder under lof't,
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I tidens løb er de enkelte huse i stort omfang forbedrede, om- og udbyggede
i det omfang energibesparelser , pladsproblemer eller andre hensyn har gjort dette
nødvendigt.

Efterfølgende er angivet de udbygningsmodeller, som i dag umiddelbart
er godkendt af kommunen.

Den 17.05.76 indsendte bestyrelsen for Grundejerforeningen Skytte bjerg en ansøgning
til Søllerød kommunes kommunalbestyrelse om godkendelse af følgende generelle
regler for tilbygning til række- og kædehusene i grundejerforeningens område (Skyt-
tebjerg/Rundforbivej/Kirkeåsen, bortset fra kirken):

Under forudsætning af en udnyttelsesgrad på 0,25 må der i alt bebygges: 39.761 m2
: 4 = 9.940 m2•

9.940 m2 fordelt på 78 parceller giver 127,5 m2 til hver parcel.

Der ansøges om at måtte udføre tilbygninger efter følgende regler:

Indenfor det område, der på kortet i kommunens byplan nr. 14 er indrammet med
krydsskravering, gives der under iagttagelse af de i øvrigt gældende bygningsmæssige
forskrifter som hovedregel tilladelse til følgende:

§1.
Der må til hvert hus udføres tilbygning således, at det samlede bruttoetageareal
incl, udhus bliver rnaximum 127.5 ml.

§ 2.
Der må opføres gavlmure i skel til nabogrunde og i skel til fællesarealer i højst 10,8
m længde.

§ 3.
Tilbygningernes ydermur skal opføres murværk udvendig pudset og malet i samme
farve som huset.

§ 4.
Tilbygningers tag skal have samme hældning som husets tag og skal ligge i fortsættel-
se af husets tag. Taget skal udføres med tagpapbeklædning af samme art og farve
som husets tag.

Den 16.06.76 svarede kommunalbestyrelsen under Ref. journ. nr. 1262/76:

Vedr. rækkehusbebyggelsen Skyttebjerg

Ved skrivelse af 17.05.1976 har grundejerforeningen ansøgt om godkendelse af et
vedlagt sæt generelle regler for tilbygning til række- og kædehuse i grundejerforening-
ens område. Tilbygningsforslaget åbner mulighed for en udvidelse til 127.5 m2 pr.
hus. Udnyttelsesgraden vil ved fuld udnyttelse af tilbygningsmulighederne for samtlige
huse være 0,25.
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Efter at sagen har været forelagt kommunalbestyrelsens byplanudvalg skal man
meddele, at man kan godkende de foreslåede regler for tilbygninger. Man skal anmode
om at få fremsendt tegninger for hver af de viste tilbygningsmuligheder til godken-
delse. Disse tegninger vil herefter være gældende for fremtidige ansøgninger om
tilbygninger til de enkelte ejendomme.

(underskrevet) H. Nordkil/ Age Holm

Omtalte tegninger, som efter bestyrelsens anmodning blev indsendt af arkitekt Simon
Karkov, Farum, vedlægges.

Den 03.09.76 svarede kommunalbestyrelsen, under ref. Journ. nr. 3586, arkitekt
Karkov på dennes indsendte skitseforslag:

Vedr. rækkehusbebyggelsen Skyttebjerg

Kommunalbestyrelsen bekræfter modtagelsen af Deres forespørgsel af 13.08.1976,
hvor De på grundejerforeningen Skyttebjergs vegne søger om generel godkendelse
af et skitseforslag med tilhørende byggeregier af 13.08.76, med 5 forskellige tilbyg-
ningsmuligheder til rækkehusbebyggelsen.

Sagen har været forelagt kommunalbestyrelsens byplanudvalg, hvor man vedto2principielt i byplanmæssig henseende at give tilladelse til det ansøgte 027,5 m
beboelseshus, incl, 6 m2 udhus og herudover max 15 m2 terrasseoverdækning), på
betingelse af at de til enhver tid gældende bebyggelsesregulerende bestemmelser
i øvrigt overholdes.

Bygningsinspektoratet skal i hver enkelt tilfælde modtage behørigt materiale til
godkendelse, forinden noget arbejde må påbegyndes.

(underskrevet) H. Nordkil/Lauritz Brandt

I 1985 blev der gennemført et åbent hus arrangement i bebyggelsen for at

give alle beboere mulighed for at se hvordan andre havde udnyttet om- og udbygnings-

mulighederne. på følgende sider er gengivet plantegninger for de enkelte af de udbyg-

gede huse.
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ÅBENT HUS

Der er givet tilladelse til at der prin-
cipielt på hver parcel kan bygges op til.
127,5 m' beboelse incl. 6 m' udhus (her-
udover 15 m' overdækket terrasse) belig-' l'
gende indenfor de fra A-F angivne bygge-
felter. Eksisterende beboelse udgør 91 m' •
+ udhus 6 m', mulig udvidelse ida g 30,5 m'.;
Modellerne C-F kan alene bruges hvor der I
er tale om gavlhuse. '

•,
•
l•__...-e-- .

1
Rundforbivej 161. Byggeriet er under op-
førelse. Det består af en udvidelse af to
værelser, udhus og opførelse af et nyt
skur. Terrassedøren er er annuleret. og
der er udført en skydedør mod ny anlagt
terrasse.

2
Skyttedal 10. Ombygningen er udført in-
denfor de eksisterende rammer. Brygger-
set er blevet inddraget til en kombine-
ret køkken-alrum-spisestue med kogedisk
mellem køkken og spiseplads. Det lille
værelse er inddraget i opholdsstuen.

J ....
S 'i-;

::.!



3
Skyttedal 12. Huset er udbygget til det
maximale. Udvidelsen/ombygningen omfat-
ter 2 nye væreLs'er , grovkøkken/bryggers,
nyt toilet og et alrum. Før tilbygningen
er der foretaget en ombygning og et
svensk boligtidsskrift har skrevet føl-
gende:
,-Huset Lars och Tulle kopte byggnad och estetisk mcble-

var mycket liter. Radikal om- ring gav dem ett "dukkehjem"

o O O I Naerum, en forstad Huset, som verkligen inte ar
till Kopenhamn, bor paret stort. var nar Greens kopte det
.Lars och Tulle Green. Han ar uppdelat på fyra rum. plus.
reklamtecknare och Tulle ar entre. kok, badrum och for-
laboratris, men just nu hemma rådsutrymmen, allt på 100 m'.
som nybliven mamma. Nar de sokte en bostad for

De bor i ett radhusområde några år sedan, var de Iyckliga
som heter Skyttebjerghusen. nog att hitta detta hus i Nae-
Tulle och Lars har dock ett rum. et! attraktivt område
fristående litet hus, ett riktigt . mellan Kopenharnn och Hel-
litet "dukkehjem" på I00 m'. singor.

4
Skyttedal 14. Der er bygget et ekstra
værelse i forlængelse af bryggerset. Det
kan anvendes til arbejds-, soveværelse
eller ekstra spiseafdeling. Der er end-
videre udført en ny plankedæksterrasse
med balkonlignende karakter.

5
Skyttedal 36. Ombygning og mindre tilbyg-
ning. Køkkenet, spisekrog og en del af
entreen er slået sammen til et kombineret
køkken-alrum. Mod stue er opført en muret
pejs som adskildelse. Tilbygningen består
af et værelse i forlængelse af bryggerset
med indgang til stuen.
Til højre er vist forslag til udvidelse
af stue og værelse - let pavillonagtig
konstruktion.

6
Skyttedal 44. Huset er maximalt udbygget.
Huset er blevet udvidet med to store vær-
elser, begge med udgang til terrasse. Et
eksisterende værelse er indrettet til
lege-arbejdsplads med ovenlys. Væg mel-
lem køkken og spisekrog er revet ned.
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Skyttedal 42 og Skyttehjerg 79. En del
huse har inddraget bryggerset til køkken,
jfr. tegning 2 og 12. Skyttedal lB og
Skyttedal 20 har ligeledes udnyttet denne
mulighed. Der er mange varianter, nogle
med direkte adgang til have, andre er ind-
rettet som en del af et alrum.

9
Skyttebjerg 75. Jfr. tillige tegning 12.
Huset er blevet udvidet med en ny pejse-
stue hvor terrassen tidligere lå. Det
lille værelse er nu indrettet til et de-
cideret arbejdsrum med ovenlys. Der er
tale om et gavlhus "med vinduer til vær-
elserne.

10
Skyttebjerg 73. To værelser er blevet
ændret/udvidet (de er nu lige store), og
der er indretet et nyt hObby-alrum i til-
knytning til værelser og stue. Stuen har
skydedøre ud mod haven.

11
Skyttebjerg 55. Huset er udvidet med et
nyt værelse, bad-wc, redskabsrum og bryg-
gerset er udvidet.
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12
Skyttebjerg 43. Huset er blevet ombygget/
udvidet. Der er udført en ny opholds-
havestue med skydedør. Bryggerset er ind-
draget i køkkenet; der er direkte udgang
til have. Spisekrogen er bevaret. De tre
oprindelige værelser er slået sammen til
to; der er ovenlys i dem begge.

130914
Skyttebjerg 27 og Skyttebjerg 23. Et min-
dre antal huse har p.g.a. de eksisterende
funderinger mulighed for at indrette kæl-
dre. Hvor mange huse det drejer sig om
vides ikke. De to nævnte huse har udnyt-
tet denne mulighed, og deres indendørs
opholdsareal er blevet fordoblet.

15
Skyttebjerg l. Tilbygning med to værelser
i forskudt plan.

16
Skyttebjerg 5. Tilbygning med to værelser.
P.g.a. grundens form har det været muligt
at forskyde facaden.
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I kommuneplanen er Skyttebjerg udlagt til tæt-lav bebyggelse. Ved en lokal-

plan kan der tillades butikker, institutioner og andre offentlige fællesfunktioner

til områdets forsyning. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 - i dag er den

fastsat til 22,5 og bebyggelsen må ikke overstige mere end 2 etager, og der må være

een familie pr. 200 m2 grundareal. Det fremgår, at eksisterende rækkehusområder

kan udbygges efter fælles retningslinier.

For Skyttebjergs vedkommende er der muligheder for en større udbygning,

end der er tilladt i dag, hvis kommunen vil acceptere dette i en lokalplan for området.

I bebyggelsen er der gennem årene som før nævnt, sket en del ombygning.

Da bebyggelsen blev opført, var der tale om store boliger, 96 m2, når det taget i

betragtning, at gennemsnitstørrelsen for en familiebolig i 1959/60 var ca. 85 m2.

Men udviklingen er løbet fra de 96 m2. Den gennemsnitlige størrelse for

en enfamiliebolig er i dag ca. 105 m2. Dertil kommer, at husstandsstørrelsen er

faldet i denne periode fra ca. 3,1 til 2,1 menneske.

Der er således i dag behov for mere plads for den enkelte familie. Mange

har bygget til/om i vor bebyggelse, ca. 30%, og har indrettet sig med stor opfind-

somhed.

De foreliggende udbygningsmodeller giver gode muligheder for de huse,

der ligger frit eller har fri gavl på deres grund, hvorimod rækkehusene, der ligger

midt i rækken alene har udbygningsmuligheder ud mod haven. Funktionelt og økono-

misk er det en uhensigtsmæssig løsning.

Bestyrelsen nedsatte derfor i 1986 en ad hoc guppe, der skulle se på andre

udbygningsm uligheder.

Gruppen kom hurtigt til det resultat, at "byg i højden" var en løsning, som

gav den enkelte husejer lige store fordele, samtidig kunne man undgå at reducere

det i forvejen meget lille haveareal. Desuden kunne det være en billig løsning, da

de eksisterende sokler, murværk og installationer kunne bruges.

Det var gruppens forslag, at der skulle kunne bygges ca. 50 m2 mere, og

at disse m2 skulle placeres oven på opholdsstuen og bryggerset. Fordelen ved denne

"knopskydning" ville være, at bebyggelsen ikke fik karakter af en bastant 2-etagers

bebyggelse.

Det var tanken, at man kunne opføre den ydre form som en let konstruktion.

F.eks. (højisolerede elementer).

I udformningen kunne der tages højde for indblik til naboerne.

Ved en vejledende afstemning blandt beboerne i 1987, var der ikke flertal

for at anvende penge til arkitektbistand til det videre arbejde. Ad hoc-gruppen er

derfor opløst, men ideen om at bygge "i højden" vil kunne realiseres, hvis den kommen-

de lokal plan giver mulighed for dette.
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8. BEBOERNE PÅ SKYTTEBJERG

I december 1985 lod grundejerforeningen foretage en sociologisk undersøgelse

i bebyggelsen for at tage pulsen på hvordan vi har det her på Skyttebjerg. Undersøgel-

sen er udført af sociologen Christian Rahbek.

Undersøgelsen blev udført som en frivillig anonym spørgeskema-undersøgelse

udsendt til samtlige 98 husstande.

Efterfølgende er resultaterne af undersøgelsen gengivet med kommentarer

af Chr, Rahbek.

Ud af 98 udsendte spørgeskemaer er de 71 returneret; et skema er fra børne-

haven, medens 2 er returneret blanke.

Resultaterne er således baseret på 68 besvarede skemaer (= husstande) ud

af 97 mulige, hvilket vil sige, at 70% af samtlige husstande i bebyggelsen er inddra-

get med tilsammen 179 beboere - et meget flot resultat, når det tages i betragtning,

at mulighederne for at udsende målrettede rykkerskrivelser pga. anonymitetskrite-

riet ikke var til stede.

Den forholdsvis høje besvarelsesprocent betyder, at man kan have endog

stor tillid til, at de fremkomne resultater udtrykker faktiske forhold i bebyggelsen.

Overordnet kan man konstatere om Skyttebjerg-bebyggelsen, at den har

geografien på sin side, idet den er beliggende nær skov og strand, ikke særlig langt

fra en storbys mangeartede tilbud og faciliteter samt i et område, hvor serviceud-

buddet stort set falder i tråd med beboernes behov. Desuden er placeringen begun-

stiget af et trafikalt system (vejnettet og den kolektive trafik), som ud fra det op-

lyste stort set må skønnes at fungere ttlf'redsrillende, således at man er i stand til

at komme hurtigt til og fra arbejde samt gøre brug af det ovennævnte udbud.

Beboerne i bebyggelsen er tilsyneladende at betragte som værende i "over-

skud", når man ser på uddannelsesniveauet, beskæftigelsessituationen, husstandens

økonomiske formåen (indtjening) etc. Disse forhold bevirker, at der i bebyggelsen

findes ressourcer til andet end blot "at holde sammen på sig og sine", hvilket eksem-

pelvis giver sig udtryk i et temrneligt højt akttvitetsniveau for de enkelte husstande

udadtil i bebyggelsen.

Generelt betragtet viser besvarelserne, at der er en tendens til, at den høje-

ste grad af trivsel opleves af husstandstyperne. hvor der er børn til stede (58,8%

af husstandene). Denne grad er tilsyneladende lidt lavere for de resterende 41,2 %.

Dette kan skyldes flere forhold:

For det første betyder det faktum at en husstand rummer børn, at kontakt-

fladen til omverdenen automatisk er stor.
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For det andet har man børn, og har man Skyttebjergborgernes "profil", er

man i reglen meget aktiv i forhold til sit afkoms opvækstbetingelser.

For det tredie er de 41,2% barnløse husstande betydelig mere uens end børne-

familierne, idet de to husstandekategorier - "2 voksne" og "1 voksen" - rummer hele

det voksne livs aldersspektrum og dermed tilsvarende forskelligartede interesseom-

råder. Opsplitningen kan gøre det vanskeligt at komme igennem med ønsker, og

hvis man endelig får formuleret ønskerne, opstår det næste problem med at finde

tilstrækkeligt med ligesindede til at realisere dem.

I forlængelse af ovenstående kan man således konstatere, at der selvfølgelig

også findes modsætninger i bebyggelsen. Ikke graverende modsætninger, som nødven-

digvis behøver at indebære uovervindelige barrierer mellem bestemte grupper i be-

byggelsen. Snarere må modsætningsforholdene karakteriseres som værende af en

art, der vil kunne danne baggrund for en dynamisk debat, evt. resulterende i nye

initiativer med en højnelse af tr ivselsniveauet til følge.

Hvilke bevæggrunde havde man til at flytte til bebyggelsen?

1. Miljøet (skoven, luften, det lille samfund etc).
2. Arbejdspladsens placering
3. Boligens kvaliteter
4. Økonomi (billig skattekommune)
5. Områdets servicefaciliteter
6. Ægteskab/skilsmisse
7. Havde bekendte i Nærum
8. Tilfældigt
9. Andet

29,1%
10,6%
15,9%
8,6%
6,0%
6,0%
7,3%
5,3%

11,3%

Er forventningerne til stedet blevet indfriet?

Resultatet er blevet et næsten eenstemmigt "Ja", idet 65 ud af 68 husstande
erklærer, at de forventninger, som man havde før indflytning, er blevet indfriet.
De resterende 3 husstande oplyste, at forventningerne er blevet indfriet delvist.

Hvor mange husstande påtænker at fraflytte bebyggelsen, hvis muligheden herfor

byder sig?

Vil gerne flytte
Vil måske flytte
Vn ikke fl ytte

11 husstande =
2 husstande =

55 husstande =
16,2%
2,9%

80,9%
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Fællesarealeme:

Hvordan er beboerne tilfredse med indretningen af fællesarealerne?

Er tilfredse
Er ikke tilfredse
Ved ikke

22 husstande =
13 husstande =
29 husstande =

34,4%
20,3%
45,3%

Besvarelserne af spørgsmålet vedrørende fællesarealernes indretning og udnyttelse
peger på, at der her er et felt, hvor beboerne ved anvendelse af begrænsede midler
har mulighed for at gøre et potentielt trivselselement til et større aktiv for hele
bebyggelsen.

65,6% er enten utilfredse med indretningen eller tilhører "Ved-ikke"-gruppen. Grup-
pen af utilfredse ytrer sig generelt om et dårligt vedligeholdelsesniveau, som ønskes
højnet for at gøre arealerne tillokkende at færdes på.

En kommentar fra en enkelt beboer fortæller måske noget om, hvor der overordnet
skal tages fat, før arealerne kan komme til at fungere tilfredsstillende for alle:
"Tankerne om fællesskab i forbindelse med fællesarealerne er for de flestes vedkom-
mende positive, hvis man bare ikke bruger egne fællesarealer (de arealer som ligger
tættest ved egen bolig). Det er svært at opnå enighed i en række, måske pga. alders-
forskel; pensionister er ikke interesserede i børns støjende leg.

Mere specielle krav og ønsker kan man få en fornemmelse af via følgende udpluk
af kommentarer:
"Mange af fællesarealerne indbyder ikke til fælles samvær (det er græs, buske og
skraldespande!). "
"Burde i højere grad være anvendelige til fælles brug. Etablering af legepladser;
borde, bænke og lignende ønskværdigt."
"Ophold på arealerne er besværliggjort af hække og mangel på bænke."
"Arealerne er dårligt placerede, og børn kan ikke lege der sikkert."
"Der burde være småskure til cykler, idet der ikke findes nogen bagudgang fra haven.
Hvis man vil have sin cykel et sikkert sted, må den p.t, parkeres inde i bryggerset."

Skal der gøres mere ud af indretningen af vejarealerne med hensyn til træer, parke-

ringsmuligheder, vejrnidten?

Ja
Nej
Ved ikke

37 husstande
23 husstande
6 husstande

= 56,1%
34,8%
9,1%

=
=

Adskillige havde forslag til indretning af vejarealerne. Disse forslag delte sig stort
set ligeligt i 3 hovedgrupper:
Plantning af træer blev foreslået af 15 husstande, etablering af parkeringspladser
havde 12 husstande på ønskeseddelen, mens 11 husstande gerne så vejen omdannet
til §40-vej.

Ingen af disse ønsker udelukker nødvendigvis hinanden - således har flere husstande
foreslået en kombinationsløsning af de tre indretningsønsker.
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Boligen:

Er der tilfredshed med boligen?

Ja
Nej
Delvis

52 hustande =
9 husstande =
6 husstande =

77,6%
13,4%
9,0%

Hvorledes påtænker man at løse boligproblemerne?

Et fingerpeg om hvorledes de husstande, som på en eller anden måde har ytret util-
fredshed med boligen, vil søge at løse problemet kan fås, hvis man sammenholder
de utilfredse husstandes besvarelser på spørgsmålene vedrørende hhv. ønske om
at fraflytte bebyggelsen og ønske om at udvide boligen. I alt 15 husstande er mere
eller mindre utilfredse med deres boligs udformning, og af disse vil 5 husstande løse
problemet ved at flytte fra bebyggelsen, 5 husstande overvejer at udvide boligen,
mens tre husstande ikke har noget bud på, hvorledes de har tænkt sig at tackle util-
fredsheden.
(Kuriøst kan det nævnes, at de resterende 2 husstande vil både flytte og udvidet)

Hvor mange overvejer at udvide boligen?

Ja
Nej
Ved ikke

14 husstande =
50 husstande =
4 husstande =

20,6%
73,5%

6,0%

Hvor mange husstande har allerede udvidet/overvejet at udvide boligen?

Har udvidet 21 husstande = 30,9%
Overvejer at udvide 14 husstande = 20,6%

35 husstande = 51,5%

Undersøgelsesresultaterne viser, at der er udtalte ønsker om et udvidet boligareal,
idet over halvdelen af husstandene repræsenteret i undersøgelsen (51,5%) enten
har foretaget eller ønsker at foretage udvidelse af boligens areal.

Med hvor stort et areal ønsker man at udvide/har man allerede udvidet boligen?

Ønsker at Har
udvide udvidet

0- 10 m2 3 + 5 = 8 husstande = 22,9%
11 - 20 m2 4 + 3 = 7 husstande = 20,0%
21 - 30 m2 1 + 6 = 7 husstande = 20,0%
31 - 40 m2 O + 3 = 3 husstande = 11,4%
Over 40 m2 3 + 3 = 6 husstande = 17,1%
Ved ikke 3 = 3 husstande = 8,6%

I alt 14 + 21 = 35 husstande

Der er tilsyneladende ikke noget eentydigt antal m2 hvormed boligen ønskes udvidet,
idet de ovenfor angivne "arealgrupper" stort set er lige store.
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Udover direkte udvidelse af boligarealet findes der indenfor de givne boligrammer
muligheder for at foretage ændringer f.eks. i form af flytning/nedbrydning af skille-
vægge. Denne mulighed har 26 husstande (38,2%) benyttet sig af. Af disse 26 husstan-
de har de 16 både udvidet arealet og i denne forbindelse foretaget ændringer på
de bestående rammer, mens 10 husstande anfører blot at have foretaget ændringer.

Hvornår er ændringerne/udvidelsen foretaget?

(Når der i nedenstående tabel optræder 30 tilfælde af ændringer/udvidelser skyldes
det, at 4 husstande hver har foretaget ændringer/udvidelser 2 gange).

1965-70: 3 husstande = 10,0%
1971-75: 3 husstande = 10,0%
1976-80: 7 husstande = 23,3%
1981-86: 14 husstande = 46,7%
Ved ikke: 3 husstande = 10,0%

("Ved ikke"-kategorien rummer husstande, hvor ændringerne/udvidelserne er fore-
taget af tidligere ejere).

Det sociale liv ibebyggelsen:

Hvordan opleves f ællesskabet i bebyggelsen?

Oplever intet fællesskab 12 husstande
Er mindre tilfredse 7 husstande
Er tilfredse 48 husstande

Skal fællesskabet fremmes?

Ja
Nej
Ved ikke

23
26
16

husstande
husstande
husstande

Hvordan er de personlige kontakter i bebyggelsen?

Dårlige 1 husstand
Acceptable 50 husstande
Virkelig gode 17 husstande

= 17,9%
= 10,5%
= 71,6%

= 35,4%
= 40,0%
= 24,6%

= 1,5%
= 73,5%
= 25,0%

Hvordan mener beboerne det er at være hhv.: - barn, ung eller ældre i bebyggelsen?

Ser man på svarene afgivet af alle de 68 husstande, ser resultatet således ud:

Godt at være barn
Godt at være ung
Godt at være ældre

48
31
41

husstande
husstande
husstande

= 70,5%
= 45,6%
= 60,3%

Dette overordnede resultat giver i sig selv ikke de helt store oplysninger om, hvordan
de enkelte grupper oplever livet i bebyggelsen. For at få noget at vide om dette
er det nødvendigt at gå ind i de enkelte grupper, som enten rummer børn, unge
eller ældre eller ikke rummer hhv. børn, unge eller ældre. Benytter man denne frem-
gangsmåde fordeler svarene sig jvf. omstående 2 tabeller:
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("Husstande med børn" medtager alle husstande med mindst 1 person mellem 0-14 år.
"Husstande med unge" medtager alle husstande med mindst 1 person mellem 15-25 år.
"Husstande med ældre" medtager alle husstande med mindst 1 person på 60 år eller
ældre.)

Godt at være barn 24 af 28 husstande m. børn = 85,7%
Godt at være ung 5 af 14 husstande m. unge = 35,7%
Godt at være ældre 10 af 14 husstande m. ældre = 71,4%

Godt at være barn 24 af 40 husstande u. børn = 60,0%
Godt at være ung 26 af 54 husstande u. unge = 48,1%
Godt at være ældre 28 af 54 husstande u. ældre = 51,9%

Af ovenstående to resultatsæt er det nok det første, man kan fæstne størst lid til,
når man vil have en måling af trivselsniveauet for hhv. børn, unge og ældre i bebyg-
gelsen. I modsætning til det andet resultatsæt, hvor man får et udtryk for alle de
øvriges opfattelse af, hvor forskellige grupper som disse beboere ikke selv tilhører,
oplever at bo i bebyggelsen, fortæller det første resultatsæt noget om, hvordan de
impliceredes egenopfattelse af trivselen i de pågældende grupperinger er.

Sammenholder man resultaterne fra de to tabeller, får man et indblik i fejlopfattelsen
af hinandens måder at opleve livet i bebyggelsen på. Her er det tydeligt, at såvel
husstande med børn som husstande med ældre beboere selv føler, de har et bedre
liv på stedet, end de øvrige forestiller sig, idet der er en difference på hhv. +25,7%
og +19,5% mellem udsagnene fra "børnefamilierne" og "ældref'am ilierne'' og udsagne-
ne fra resten af husstandene. Det modsatte gør sig gældende for de husstande, som
rummer unge beboere, idet forskellen her er -12,4%.

De forholdsvis høje trivselsoplevelser hos børne- og ældrehusstande anskuet sammen
med den tilsvarende lave trivselsoplevelse hos husstande med unge, kunne være et
fingerpeg i retning af, hvor det måske kunne betale sig at sætte ressourcer ind.

Hvordan opleves de organiserede arrangementer?
Tilfredsstillende
God ide, men ingen af interesse
Overflødige

46 husstande
14 husstande
5 husstande

= 70,8%
21,5%
7,7%

=
=

Hvordan har husstandene været repræsenteret ved arrangementerne?
Fastelavnsfest 23 husstande = 35,3%
Loppemarked 29 husstande = 44,6%
Generalforsamling 50 husstande = 76,9%
Vejfest 35 husstande = 53,8%
Skovtur 18 husstande = 27,7%
Svampetur 17 husstande = 26,2%
Juletræstur 21 husstande = 32,3%
Julefest 14 husstande = 21,5%
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Ved hvor mange forskellige arrangementer har man været repræsenteret?

0- 2 gange
3 - 5 gange
6 - 8 gange

34 husstande
19 husstande
15 husstande

= 50,0%
27,9%
22, 1%

=
=

Hvor foretages de daglige indkøb overvejende?

Nærum Hovedgade 48 husstande = 71,6%
Nærum Vænge 3 husstande = 4,5%
Udenfor Nærum 3 husstande = 4,5%
N ærum Hovedgade/Nærum Vænge 9 husstande = 13,4%
Nærum Hovedgade/Udenfor Nærum l husstand = 1,5%
Nærum H./Nærum V./udenfor Nærum 3 husstande = 4,5%

Ønskes der flere butikker i Nærum Hovedgade?

Ja 31 husstande
Nej 30 husstande
Ved ikke 7 husstande

= 45,6%
44,1%
10,3%

=
=

Hvilke nye butikker ønskes i Nærum Hovedgade?

Fiskehandel ønskes af 17 husstande
Boghandel ønskes af 9 husstande
Isenkram ønskes af 5 husstande
Tøjbutik ønskes af 4 husstande
Børnetøjsbutik ønskes af 3 husstande
Farvehandel ønskes af 2 husstande
Kiosk ønskes af 2 husstande
Fast food, stof- & gardinhandel, legetøjsbutik, el-installatør, skobutik. ostehandel,
ideshop. stor Irma og bagerforretning

ønskes af 1 hustand hver.

Hvilke aktivitets- og servicetilbud har man særlig glæde af i bebyggelsen?

(Skemaet er bygget op, således at tallene i de lodrette kolonner angiver, hvor mange
husstande der har afkrydset det pågældende tilbud som det foretrukne (kolonne 1.),
det næstbedste (kolonne 2.), det trediebedste (kolonne 3.) osv. "I alt "-kolonnen viser,
hvor mange husstande, der har nævnt det enkelte tilbud overhovedet).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 I alt

Skoven 39 12 6 3 1 61
Bibliotek 8 15 10 7 4 1 45
Svømmehal 5 13 14 8 2 42
Indk.m uligheder 6 6 12 8 3 35
Stadion 2 5 2 2 3 1 15
Fritidsskole 3 3 1 2 9
Stranden 1 1 1 1 2 1 1 8
Havnen 3 1 2 1 7
Egen have 2 1 1 4
Skolen 1 1 1 3
Trafik.plac. l 1 1 3
Tennisbaner 1 1 2
Fritidshaver 2 2
Grønne sti 2 2
Kirke 1 1 2
Sognegård 1 1 2
Ridehus 1 1 2
Musikskole 1 1
GI. Holtegård 1 1
Jazzklub 1 1
Omsorgscen ter 1 1

Skemaet over prioritering af aktivitets- og servicet ilbud kan godt være lidt vanske-
lig at få mening ud af, så en fortolkning vil måske være på sin plads:

At skoven generelt betragtes som det største aktiver helt åbenlyst, idet hele 39
af husstandene ser den som det største aktiv ved området, og hele 61 husstande
(89,7%) nævner skoven på en eller anden plads på deres prioriteringsliste.

Nævnt af hhv. 45 og 42 husstande placerer bibliotek og svømmehal sig næsten side
om side på listen. Biblioteket nok en anelse højere end svømmehallen, idet dets antal
af 1.- og 2. placeringer er hhv. 8 og 15 mod svømmehallens 5 og 13.

på en fjerde plads kommer indkøbsmulighederne, idet 35 husstande finder disse vær-
dier til at blive nævnt i denne sammenhæng. Sammenholdt med resultaterne fra
svarene i forbindelse med indkøbsvanerne (som viste, hvor beboerne primært foretager
de daglige indkøb), må man konstatere, at der i beboernes øjne er et rimeligt funge-
rende handelsliv i området.

Idrætslige aktivitetsmuligheder har udover allerede nævnte svømmehal yderligere
een høj placering, idet det nærliggende stadionanlæg nævnes af 15 husstande. Disse
to samt de senere på listen nævnte tennisbaner og ridehus anføres i tilsammen 61
tilfælde. Da skoven sandsynligvis også anvendes af mange til kropslige gøremål (jog-
ging og spadsereture), tyder det på, at beboerne i rigt mål får kompenseret for det
stillesiddende arbejde, som uddannelses- og arbejdspladsoplysningerne antyder mange
har.

De kulturelle tilbud (bibliotek, sognegård, kirke, Gl. Holtegård og jazzklub) nævnes
af 51 husstande. Da biblioteket som nævnt lægger beslag på de 45 husstande, kunne
denne noget ensidige tilkendegivelse tyde på enten for få muligheder i området eller



- 69 -

til tilfredsstillelse af kulturelle behov, at det ikke opleves som noget savn, at man
lokalt ikke er bedre forsynet på dette felt.

Fra hvilken kommune flyttede man i sin tid til bebyggelsen?
(opgørelsen er baseret på 115 voksne beboere)

1. Søllerød 16 = 13,9%
2. København 38
3. Gentofte 13
4. Lyngby/Tårbæk 11 Vifte mod København = 65,2%
5. Gladsaxe 7 (75 personer)
6. Frederiksberg 6
7. Hillerød 2
8. Birkerød 2
9. Fredensborg/Humlebæk 2

10. Farum 2 Vifte mod nord = 11,3%
11. Værløse 2 (13 personer)
12. Karlebo 2
13. Herlev 1
14. Kolding 1
15. Randers 1
16. Ikast 1 Jylland = 5,2%
17. Århus 1 (6 personer)
18. Jysk by 2
19. Udlandet 5 = 4,3%



- 70-

Hvor er beboerne født?
(179 beboere)

1. Søllerød 42 = 23,5%
2. København 53
3. Gentofte 21
4. Frederiksberg 14
5. Lyngby /Tårbæk 10 Vifte mod Købehavn = 46,4%
6. Gladsaxe 1 (83 personer)
7. Hvidovre 1
8. Tårnby 1
9. Helsingør 2

10. F redensborg/Humle bæk 1 Vifte mod nord = 2,2%
11. Birkerød 1 (4 personer)
12. Kalundborg 2
13. Fuglebjerg 1
14. Ringsted 1 øvrige Sjælland = 3,9%
15. Stevns 1 (7 personer)
16. Haslev 1
17. Sjællandsk by 1
18. Stubbekøbing 1
19. Nr. Alslev 1 Lolland/Falster = 2,2%
20. Rødby 1 (4 personer)2I. Nakskov 1
22. Nyborg 1
23. Svendborg 1
24. Assens 1 Fyn = 2,8%
25. Glamsbjerg 1 (5 personer) = 2,8%
26. Middelfart 1
27. Ålborg 1
28. Dronninglund 1
29. Randers 1
30. Grenå 1
31. Århus 3
32. Silkeborg 1
33. Herning l
34. Ringkøbing 1 Jylland = 13,4%
35. Skjern 2 (24 personer)
36. Brørup 1
37. Vejen 1
38. Vejle 1
39. Fredericia 3
40. Kolding 2
41. Åbenrå 1
42. Bov 1
43. Jysk landkommune 1
44. Bornholm 1 = 0,6%
45. Udlandet 7 = 3,9%
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Hvor arbejder beboerne?
(oplyst af 104 personer)

1. Søllerød 27 = 28.0%
2. København 30
3. Lyngby/Tårbæk 12
4. Gentofte 7
5. Gladsaxe 7
6. Frederiksberg 4 Vifte mod København = 63,6%
7. Ballerup 2 (68 personer)
8. Hvidovre 2
9. Glostrup 1

10. Brøndby 1
11. Tårnby 2
12. Birkerød 1
13. Hillerød 1
14. Hørsholm 2 Vifte mod nord = 7,5%
15. Fredensborg/Humlebæk 1 (8 personer)
16. Helsingør 1
17. Slangerup 2
18. Øerne 1 = 0,9%
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Betx>emes uddannelsesmæssige
fordeling (oplyst af 122 pers.l
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Fordeling af husstandstyper (68 husstande).
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