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Nivåhøj III 
Bestyrelsens beretning 2018 

 

Kære beboer 
 
Du modtager årets beretning fra afdelingsbestyrelsen for perioden december 2017 til novem-
ber 2018, samt indkomne forslag til behandling på beboermødet 
 

Onsdag 5. december 2018 kl. 19.30 
I Huset, Nivåhøj 68A 

 
Medbring venligst dagsorden, regnskaber, samt denne beretning til mødet. 

 

Ejendomskontoret 

 

Situationen på ejendomskontoret har i år været lidt mere stabil. Michael Olander har 

sagt op til fordel for et job i det private, i Helsingør. Michael var den sidste af det op-

rindelige hold af ejendomsmestre. James Horsdal der var afløser er ny ejendomsme-

sterassistent. 

  

Vores ejendomsservicetekniker, der kan udføre småreparationer i lejlighederne, i ste-

det for at tilkalde dyre håndværker, Frans Adrian har vist sig at være en virkelig god 

investering. Afdeling 103 har alene sparet omkring 100.000 på håndværkere i sidste 

regnskabsår, hvilket er rigtig flot. 

 

Der har været afholdt flere møder, der skulle løse op for de frustrationer der er med 

vores grønne områder. Sommeren 2018 har jo som bekendt budt på ekstremt vejr li-

gesom sidste år. 2017 bød på uhyggelige mængder vand og 2018 på ekstrem tørke. 

Begge vejrsituationer giver udfordringer. Der er stadig et efterslæb på de grønne om-

råder, som vi håbede blev løst med en noget mere struktureret arbejdsdag for vores 

ejendomsassistent Andre. Det viste sig ikke at holde og Andre er nu stoppet i VIBO. 

Vi får pr. 1/12 ny ejendomsassistent Jan Trabjerg, der kommer fra en stilling hos 

Hesselrød Gartneren. Jan har tidligere været et par år i vores afdeling. Vi glæder os til 

at få en mand, der ved noget om at vedligeholde grønne områder. 

 

Preben Nielsen er ansat pr. 1/1-2019 i stedet for Willy Lehmann, der gik på pension 

i sommer.  

 

Afdelingen inde 
 

Generelt har vores bygninger det fint. Der er dog som altid nogle småskavanker. I 74 

har væggen i stueetagen slået revner 2 steder. Det bliver udbedret inden længe.  

Der er koldt i stueetagen, i de lejligheder der ikke ligger direkte over kælderen. Vi er 

ved at undersøge, om der kan pumpes noget isolering ind under gulvet for at lukke af 

for kulden. Der vil komme til at ske noget i løbet af starten af 2019. 
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Vandskader 

Der har været nogle få tilfælde af vandskader i 69 og 79, som skulle være udbedret. I 

71 trænger der vand ind, når vinden står i en bestemt retning. Der bliver gjort et for-

søg på at finde indtrængningspunktet ved hjælp af termografi. 

 

Varmeprojektet 

Varmeprojektet har stået lidt stille, da vi skulle finde en rådgiver, der kunne specifi-

cere projektet og lave et udbud. Der er blevet lavet en prøvelejlighed hvor alle venti-

ler er udskiftet og justeret efter de nye specifikationer. Det tegner godt og udbuddet er 

sendt afsted. Alle leverandører, der vil byde på opgaven, kan komme forbi og inspi-

cere prøvelejligheden, så de kan danne sig et overblik over opgaven. Projektet kom-

mer til at omfatte udskiftning af ventilen (stykket mellem radiatoren og rørene), og 

påsætning at termostat. Opsætning af energimåler på stigrørene (bag spejlet i badevæ-

relset i de fleste lejligheder). Som det ser ud nu bliver projektet sat i gang i foråret 

2019. 

 

Indeklimakort 

I forbindelse med varmeprojektet indkøber og omdeler vi indeklimakort som dem der 

blev omdelt for 3 år siden. Plastikkort i kreditkortstørrelse med termometer og fugt-

måler. Der bliver omdelt et antal pr. lejemål, så man kan holde øje med fugt i hele bo-

ligen. 

 

Fjernvarme 

Nordfors, vores fjernvarmeleverandør, har på det årlige informationsmøde meddelt at 

prisen i 2019 holdes på samme niveau som i 2018. 

 

TV og Internet 

Parknet har kørt uden de store problemer hele året, vi er vist over hurdlen med flim-

mer og udfald. Parknet har netop varslet stigning på den mellemste TV pakke på 30 

kr. til 285 kr. og den store på 9 kr. til 527 kr. Internet og den lille pakke holder prisen 

i 2019. 

Vi har haft et uforpligtigende møde med Yousee, for at høre hvad de kunne byde ind 

med. Det var en dyrere løsning, med en lang bindingsperiode de tilbød. Vi skulle des-

uden garantere en tilslutning på 90% for at de ville overveje at arbejde sammen med 

os. Vi valgte at afbryde samarbejdet på det grundlag. Det virkede ikke, som om You-

see var interesserede i at få os som kunder. 

 

Rensning af affaldsskakte 

Vi har netop fået renset alle affaldsskaktene, så de igen er lugtfri. Vi kan kun opfor-

dre til at pakke jeres affald ordentligt ind, før i smider det i skakten for at undgå lugt-

gener. 

 

Affaldsposer 

Vi valgte i løbet af året at skære ned på antallet af omdelte affaldsposer, da vi alle 

flød i poser, vi ikke kunne bruge. Alle kan ved mangel få udleveret ekstra poser på 

ejendomskontoret. Du kan få udleveret til et helt år af gangen. 
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Rengøring 

Rengøring i Opgange, Huset og Hallen er vi godt tilfredse med. Der er ikke de store 

udsving og der er generelt rent op pænt. 

 

Energicheck 

Fredensborg Kommune har tilbudt at lave et energicheck af vores ejendomme, for at 

se om der kan laves nogle energitiltag, der kan nedsætte vand- og varmeforbrug. Det 

har vi selvfølgeligt takket ja til. 

 

Rensning af ventilation 

I løbet af 2019 vil vores ventilation i køkken og badeværelser blive renset og svam-

pene der sidder i ventilen over komfuret vil blive udskiftet. Det vil give en bedre luft-

gennemstrømning og mindre støj fra ventilationen. 

 

Maling af kældre 

I starten af 2019 vil vores kældre blive malet og kældertrappen vil få en rensning og 

et ansigtsløft.  

 

Hærværk 

Vi havde over sommeren en lille gruppe unge drenge, der synes det var vældig inte-

ressant at smadre glasset i røglemmen og åbne tagvinduet. Det kostede en del resour-

ser at udskifte glas, i enkelte tilfælde hele boksen, der sidder lige inden for opgangs-

døren. Det er ærgerligt, at nogle få unger skal bruge så stor en del af driftens tid på at 

reparere ting, der er ødelagte. De blev taget, og der er blevet talt med deres forældre 

om, hvordan man opfører sig i afdelingen. 

 

Barnevognscontainere 

Vores barnevognscontainere er igen kommet ind i opgangene. Der var mange klager 

fra forældre, der var utilfredse med, at deres barnevogn blev både kold og klam, af at 

stå ude i alt slags vejr. Brandmyndighederne havde ikke nogen forbehold mod, at de 

igen blev sat i opgangene.  

 

Julen 2017 

Julen 2017 bliver nok ikke glemt lige med det første i nummer 74. ca. Kl. 00.30 nat-

ten efter juleaften, blev opgangen evakueret af brandvæsnet, da der var en rigtig grim 

ammoniaklugt i opgangen. Alle lejligheder blev tømt, og beboerne fik lov til at op-

holde sig i en bus hele natten. Nordsjællands beredskab sendte bud efter specialister i 

kemikalieudslip, og de valgte at smadre dørene til 11 lejligheder, for at komme ind. 

De 8 af dem var ulåste… Det tog 6-7 uger at få udskiftet de smadrede døre. Bered-

skabet fandt aldrig kilden til lugten.  

 

Nytårsaften var den gal igen og belært af det tidligere tilfælde valgte vi at åbne tag-

vinduet og lade vinden klare resten. Det var klaret på 5 minutter og der har ikke været 

yderligere tilfælde. Man kan efterfølgende kun undre sig over hvem der leger med 

ammoniak julenat….. 
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Husdyrtilladelser 

Vi har netop sat gang i en opdatering af vores hundetilladelser, da ikke alle hunde-

ejere havde fået godkendt deres nuværende hund. VIBO’s udlejning er tovholdere på 

projektet. 

 

Afdelingen ude 
 

Cykeloprydning 

Vi lovede på beboermødet sidste år at få foretaget en cykeloprydning i stativer og 

kældre, da det flød med ubrugte cykler. Det blev effektueret i juni måned. Fremover 

vil der blive ryddet op i cykelstativer og kældre en gang om året i november. 

 

Husordenssager 

Der er i efteråret udsendt breve til alle beboere, der overtræder husordenen med be-

sked om at få rettet op. Mange har fulgt opfordringen, nogle har valgt at ignorere bre-

vene. De vil enten få besøg af en håndværker der udbedrer manglerne, eller få et brev 

fra VIBO’s jurist om konsekvenserne ved ikke at overholde husordenen. 

 

Baldakinfuger 

Vi skal i 2019 have kontrolleret fugen mellem baldakinen og væggen, for at se om 

den skal udskiftes. I samme forbindelse lukker vi fugen mellem baldakin og muren i 

siden på de terrasser, der kun har 2 sider, for at undgå at regnvand løber ned af væg-

gen og ind af vinduet i siden. 

 

Aviscontainere 

Der blev i juni stillet 2 aviscontainere op på parkeringspladsen, til opbevaring af uge-

aviser til de unge mennesker der går med reklamer. Nogle ”flinke” beboere forveks-

lede dem straks med en skraldespand, og fylde dem om med affald. Det er ikke i or-

den. Containerne blev flyttet op i den anden ende af parkeringspladsen. Containerne 

blev stillet op af omdelingsfirmaet. 

 

Hærværk 

Der var i sommer en lille brand i en af skraldespandene ved nummer 75. Nogle unger 

havde leget med tændstikker og fået ild i skraldet. Heldigvis er de udstyret med et 

jernlåg, der ved brand falder ned og slukker ilden. Vi benyttede lejligheden til at få 

lavet et eftersyn af alle spandene og dertil hørende brandlåg. De er nu alle i tip top 

stand. 

 

Som nogen har bemærket, er der en graffiti tegner, der render rundt og skriver UHA 

på alt muligt. Det er irriterende, og koster os en formue at få det fjernet. Indtil nu har 

vi fjernet hans UHA på skraldespande, skilte og murværk. Det er typisk på stien mod 

fodboldbanen han huserer. 

 

Dræn 

Vi har et sumpet område mellem 69-70, hvor der står vand længe efter et regnvejr. Vi 

får udskiftet eller lagt et nyt dræn i området for at komme af med vandet. 
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Dronefotos 

I løbet af vinteren vil vores afdeling blive kortlagt ved hjælp af 3D dronefotos. Det 

vil hjælpe driften i deres arbejde og i forhold til udbud mm. Området vil blive over-

fløjet en dag eller 2 hvor vejret er stille og klart. VIBO’s dispositionsfond betaler for 

billederne. 

 

Trækvogn 

Vores trækvogn har fået en ny plads ved siden af indkørslen og carport 15 er frigivet 

til udlejning. Vi mangler parkeringspladser, så vi gør hvad vi kan for at der bliver 

parkeret biler/motorcykler på alle parkeringspladser.  

Vi påtænker at investere i en sækkevogn og sætte den i skuret sammen med trækvog-

nen, da flere af vores beboere savner et lettere køretøj end trækvognen. Sækkevognen 

vil blive låst fast med samme lås som trækvognen. 

 

Generelt 
 

Hjertestarter & førstehjælp 

Vores hjertestarter har været i brug 3 gange i løbet af 2018. Alle 3 gange er den ble-

vet hentet af en hjerteløber, der er tilkaldt via alarmcentralen. Den ene gang blev den 

ikke brugt, da en anden hjerteløber var nået frem først. Vi har stadig et kursus med i 

abonnementet.  

Vi afholdt i januar førstehjælpskursus i hallen. Det var ikke voldsomt besøgt, hvilket 

er ærgerligt, da man med den rette uddannelse, kan redde et menneskeliv. Vi afholder 

førstehjælpskursus igen i det nye år, og evaluerer derefter om vi fortsat skal betale for 

et årligt kursus. 

 

Vaskeri 

Vores vaskeri er stadig i topform, selvom antallet af årlige vaske er faldende. Nortec, 

der er leverandøren, valgte i 2018 at udskifte turtavlen, (hvor man kan se om maski-

nerne er optagede) med et nyt system der krævede login. Det skabte en del frustratio-

ner, der blev løst med lidt IT hjælp. 

 

Nivå Nu 

Nivå Nu har i løbet af året holdt en perlerække af aktiviteter, hovedsageligt rettet mod 

udsatte beboere. Der har dog også været en del sociale arrangementer, der dog aldrig 

er særligt velbesøgte fra vores afdeling. Vi håber på større deltagelse fremover. Sene-

ste tiltag fra Nivå Nu er Lisbeth i arbejdsprøvning. Lisbeth er uddannet personlig træ-

ner, og er grundet flere hjernerystelser ude og blive arbejdsprøvet. Lisbeth tilbyder 

hjælp til træning i Hallen og tilrettelæggelse af kostplaner, hvis man er udfordret på 

vægten. BRUG HENDE, hun er fantastisk og vi ved ikke hvor længe vi har hende. 

Nivå Nu var, i forbindelse med udelukkelsen at brugere over 18 år i klub 2990, udsat 

for et brandattentat, der sodede den ene side af deres bygning til, dog uden at skade 

nogen. Kommunen valgte at flytte dem ud af bygningen som en sikkerhedsforanstalt-

ning. Bestyrelsen synes det er ærgerligt, at de ikke er i deres bygning mere. De er dog 

i gang med at planlægge en tilbageflytning, da der er faldet ro over feltet igen. 
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Parkeringsordning 
Der er en del beboere, der har fået en parkeringsbøde i løbe af første halvår. Reglerne 

er ellers enkelte, men flere vælger ikke at registrere deres bil.  

 

Der er netop opsat et 20 km. hastighedsskilt, der gælder på hele parkeringspladsen, 

da enkelte bilister har svært ved at køre ordentligt på området. 

 

Materielgård 

Da vores parkeringsplads bag Huset stort set aldrig er blevet brugt, og driften mang-

ler plads til opbevaring og haveaffald, bliver halvdelen af parkeringspladsen inddra-

get til materielgård. I samme forbindelse er der indgået en aftale med afdeling 102, 

om at bruge parkeringspladsen ved Stamhuset som fællesparkering fremover. 

 

Leje af Huset 

Der har i løbet af året været mange forespørgsler på leje af Huset fra omkringlig-

gende bebyggelser. Da vores nuværende regler har forbudt udleje uden for afdelin-

gen, har vi sagt nej til disse forespørgsler. Det er ærgerligt, da det er indtægter, vi si-

ger nej til, og vi får et dårligt ry i område. Vi har i år udlejet Huset for 4400 kr. 

 

Hallen 

Vores sportshal har i 2018 fået nyt indgangsparti. Trappen, der var noget slidt, og 

manglede flere fliser, er blevet frisket op. Det store skrummel af en overdækning, er 

blevet fjernet og erstattet af en glasoverdækning. Alt i alt en pæn og konstruktions-

mæssig let løsning. Indgangsdøren skiftes i 2019, til en magen til den i Huset. 

Der er en øget forespørgsel på nøglekøb og træning i Hallen. Det er rart, at se at der 

er flere og flere, der bruger motionsmaskinerne jævnligt. Især i vintermånederne bli-

ver maskinerne brugt flittigt. Der er dog masser af plads til flere brugere. 

 

Haludvalget er i gang med at øge områdets kendskab til Hallen. I 2019 vil de afholde 

en Nivå Challenge 2019, hvor vi udfordrer dem, der har lyst til at spille høvdingebold 

en lørdag formiddag. Alle kan stille op, enten som enkeltperson eller som et hold. Vi 

håber, at vi kan fiske nogle brugere, der vil leje Hallen efterfølgende på timebasis. 

 

Boligpolitik 

Danmarks almen boliger afholdt i november måned Politisk høring om almene boli-

ger i Fredensborg, med deltagelse af 4 borgmestre og et folketingsmedlem. Diskussi-

onen gik på alt, fra hvor godt det er med almene boliger, til at regeringens nye ghetto-

plan indeholder forslag, om at rive 60% af de almene boliger ned i udsatte områder. 

Lad os slå fast med det samme, at det kommer IKKE til at ske i Nivå. For det første 

skal der være over 1500 lejemål i bebyggelsen, og selv sammen med Islandshøjpar-

ken og afdeling 102 udgør vi kun ca. 740 lejemål. For det andet skal boligområdet 

have været på listen over udsatte områder i over 4 år, for at de må begynde nedriv-

ning. Vi har ikke været på listen siden 2014, så vi ligger meget godt lige nu. 
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Infrastrukturprojektet 

 

Infrastrukturprojektet der dækker over arbejdet bag hallen, på stenbanen og torvet 

ved afd. 101, er blevet indviet. Alle 3 områder er vældig populære og har været brugt 

i stor stil hen over sommeren. Der har været rigtig mange brugere af udekøkkenet, og 

der har været holdt et hav af private spiseaftener, børnefødselsdage mm. i udekøkke-

net.  

 

Der har dog, desværre, allerede været nogle personer, der ikke kan finde ud af at 

passe på områderne og bruge de dertil indrettede skraldespande. Der er flere skralde-

spande på vej, så der ikke er nogen undskyldninger for at smide sit skrald. 

 

Der er flere af tingene, der ikke var konstrueret korrekt, og det har indtil videre bety-

det, at hængekøjerne har måttet have støbt nye fundamenter. Skraldespanden (den 

eneste der var på fællespladsen) er blevet revet af sit fundament og der er støbt et nyt. 

En låge i køkkenet er blevet revet af. Den bliver ordnet. Fliserne ved de små pladser 

langs Islandshøjparken var ikke sikret korrekt ved kanterne og de har derfor flyttet 

sig. De er blevet støbt fast. 

 

Vi har langt om længe, fået nye fliser på den Nord/sydgående sti bag 77-79, og man 

kan nu færdes på stien uden at skulle danse ballet mellem hullerne. 

 

VIBO har medtaget Tårnhaven i deres seneste promotion film. Filmen kan ses på 

VIBO’s hjemmeside. 

 

Udvalgsarbejde 

 

Vores beboerudvalg, der på mange områder er kommet rigtig godt fra start, har gene-

relt ligget lidt stille i år. ”Det boligsociale udvalg” har kørt på hele året med diverse 

arrangementer. Det grønne udvalg har holdt 3 møder og er kommet med flere forslag 

til forskønnelse af vores grønne områder. Bygningsudvalget har holdt et fællesmøde 

med det grønne udvalg, hvor vi kiggede bygningerne igennem. Der var generel util-

fredshed, med alle de overtrædelser der var og ejendomskontoret har fulgt op. 

 

Der er stadig en overvægt af bestyrelsesmedlemmer i alle udvalg, så vi kan stadig 

bruge flere frivillige, der har lyst til at give en hånd med og deres mening til kende. 

For at have en velfungerende afdeling er vi nødt til at have frivillige, der vil være 

med til at lave et stykke arbejde. En velfungerende boligafdeling/boligområde er nødt 

til at have beboere, der kommer hinanden ved, og mødes og snakker med hinanden. 

Det er ikke nok, at man sidder hjemme foran fjernsynet og bruger reklamepauserne til 

at fortælle på Facebook, hvordan det hele skal fungere. Kom ud af lejligheden, mød 

dine naboer og snak med dem. Det er den lette opskrift på en velfungerende afdeling. 

Det er så nærmest umuligt at praktisere i virkeligheden, da der er alt for mange, der 

åbenbart ikke vil være sammen med deres naboer. (Genbrug fra sidste nyhedsbrev, 

hvis du mener at have hørt det før ) 
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Beplantningsudvalget er kommet med mange input til forbedringer af afdelingens 

beplantning. Hækken mod Nivåvej fjernes og jordvolden beplantes så den kommer til 

at se lidt godt ud uden at blive for høj. Nogle enkelte træer kommer til at lade livet og 

der plantes nogle nye i stedet. Udvalget er også kommet med en arbejdsplan til vores 

grønne mand, der forhåbentligt hjælper på udseendet af vores grønne områder ( Tak 

til Bjarne og Jesper) 

 

Bygningsudvalget har ikke haft de store aktiviteter i år. Næste år har vi 5 års gen-

nemgang efter renoveringen, og der skal vi være klar til at liste alle fejl og mangler. 

 

Legepladsudvalget planlægger en mindre opgradering af de 2 småbørnslegepladser 

ved 71 og 77. Sandkasser, sædegynger og et borde/bænkesæt er pt. med i planen. 

Sandkasserne er opsat og der er købt 2 strandsæt til hver sandkasse så der er noget at 

lege med. 

 

IT udvalget tager rundt og hjælper med diverse tekniske udfordringer. Der har kun 

været nogle få udkald i løbet af året. 

 

Husudvalget lejer løbende Huset ud til beboere og sørger for, at det står klar til brug. 

 

Haludvalget står for disponering af tider i Hallen. Vi håber på at få flere brugere af 

hallen især i dagtimerne. Der er sat en kampagne i gang i efteråret for at få lejet tid ud 

i Hallen til badminton, gymnastik mm. Både internt, men også i Nivå generelt. Ud-

valget er i gang med at arrangere en åben turnering i høvdingebold for hele byen. 

 

Ture & Events Nivåhøj III har stået for alle arrangementer i år. De gør et kæmpe 

stykke arbejde med planlægning og udførelse af de forskellige events. Flere deltagere 

er altid ønskeligt. 

 

Der har været mødeaktivitet i næsten alle udvalgene, og der kommer en ny runde i 

det nye år. Har du lyst til at være med i et udvalg, kan du kontakte formanden, der vil 

få dig med. 

 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen 


