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Nivå høj III 
Bestyrelsens beretning 2020 

 

Kære beboer 
 
Du modtager årets beretning fra afdelingsbestyrelsen for perioden december 2019 til novem-
ber 2020, samt indkomne forslag til behandling på beboermødet 
 

Onsdag 2. december 2020 kl. 19.00 
I Huset, Nivåhøj 68A 

 
Medbring venligst dagsorden, regnskaber, budget, forretningsorden, samt denne beretning til 
mødet. Der skal bæres mundbind under hele mødet. 
Tilmelding er nødvendigt grundet Corona restriktioner. 

 

Ejendomskontoret 
 

Situationen på ejendomskontoret har i år været noget ustabil. Vores ejendomsmester, 

Mikael, har været igennem et længere kræftforløb, der har holdt ham væk fra arbejdet 

det meste af året. Mikael er nu rask og er vendt tilbage på ejendomskontoret. Vi har 

fået en ny mand til at passe vores grønne områder Jannick. Der er plads til forbedring, 

men det går den rigtige vej. 

 

  

Afdelingen inde 
 

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

De kolde gulve i stuelejlighederne er vi stadig ved at teste, om isolering under gul-

vene giver den effekt vi ønsker. Der bliver testet over vinteren med en logger under 

gulvet, for at se temperaturen under gulvet, hvis resultatet er som forventet, får vi alle 

gulvene, der ligger over terræn, (ikke over kælderen) i stuelejlighederne isoleret.  

 

Varmeprojektet 

Vi er ved at afslutte vores første år med varmemålere. Regnskabet kommer som van-

ligt til alle i det nye år. Vi vil for første gang se, hvor meget varme der bruges i vores 

eget lejemål i stedet for afregning 100% på kvadratmeter, som det har været gjort tid-

ligere. 

 

Radon 

Vi hyrede i 2020 et nyt firma til at måle Radonstrålingen i vores stuelejligheder. Der 

blev sat måleudstyr op i 2 lejligheder og målt i 2 måneder. Radon er stråling der sti-

ger op fra undergrunden, og det kan være farligt, hvis mængden er for høj.  Resultatet 

er, at der ikke er for høje radon værdier i vores lejligheder. Tallet skal være under 200 

og vores lå på 20, så det ligger meget fint. 
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Fjernvarme 

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

at prisen i 2021 holdes på ca. samme niveau som i 2020, Norfors har dog ændret på 

prisstrukturen så prisen pr. kvadratmeter stiger og MWH prisen falder. 

 

TV og Internet 

Parknet har kørt uden de store problemer hele året. Der har været 1 større udfald, der 

skyldes et hackerangreb på Parknets servere. Parknet har ændret på deres udstyr, så vi 

burde undgå den form for irriterende forstyrrelser fremover. 

 

Rengøring 

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

udsving, og der er generelt rent og pænt. Der er, i forbindelse med Corona, tilføjet af-

spritning af gelændere hver uge. Hvis alle beboere afspritter hænder, når de kommer 

og går, burde det ikke være en risiko at bruge gelænderne. 

 

Hærværk 

Vi har i alle opgangene en knap til at åbne tagvinduet i tilfælde af brand. Den er nor-

malt beskyttet af et glas, der skal smadres for at åbne vinduet. Der har desværre, igen 

i år, været tilfælde af unødige smadringer af glasset. Det koster vores ejendomsassi-

stenter tid, hver gang de skal skifte glasset, så oplys venligst igen jeres børn om, at 

det ikke er legetøj. 

 

Maling af kældre 

I starten af 2021 vil vores kældre blive malet, og kældertrappen vil få en rensning og 

et ansigtsløft.  

 

Nye lamper i kældrene 

Der er blevet skiftet belysning i kældrene til sensorstyret LED lys, så vi undgår at ly-

set slukker, mens vi står i vores kælderrum. 

 

Barnevognscontainere 

Vi er ved at få tilbud på flere barnevognscontainere til opgangene, da der i øjeblikket 

er babyboom i Nivåhøj. Stort tillykke til alle de nye forældre       

 

Opgradering af køkkener i 1. værelses lejligheder 

Vi besluttede på beboermødet i 2017 at opgradere køkkenerne i de små lejligheder, 

da de ikke havde et komfur og et almindeligt køleskab. Der er nu udført køkkenop-

graderinger i 7 lejligheder. 

 

Faldstammer 

Faldstammerne i kældrene er nu alle blevet skiftet, så vi undgår læk i kældrene. Aflø-

bet fra lejlighederne går også noget bedre. 
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Afdelingen ude 
 

Husordenssager 

Vi har haft en enkelt omgang med husordenssager i løbet af året. Der er ved at være 

styr på tingene. 

 

Baldakinfuger 

Vi havde regnet med at få kontrolleret fugen mellem væg og baldakin i 2020, samt 

fået lukket siden på baldakinen på de terrasser, der ligger i et hjørne, men byggebran-

chen har åbenbart så travlt i disse tider, at det ikke er let at finde en fugemand. Vi ar-

bejder på at få det udført samtidigt med, at vi får lagt en kant på terrasserne, der for-

hindrer vand i at løbe ud på de sider, der ikke har en tagrende. Det bliver udført i lø-

bet af foråret 2021 

 

Udvidelse af baldakiner 

Vi har en ansøgning liggende ved kommunen. De har lige meddelt os, at det er en ud-

videlse af det bebyggede areal. Vi skal lige finde ud af hvilken betydning det har for 

vores bebyggelsesprocent. 

 

Legeplads 

Vores legepladser er blevet renoverede, og der er tilføjet flere nye legeredskaber, 

både på den store legeplads og på de 2 småbørnslegepladser. De overvældende buske 

rundt om den store legeplads blev fjernet, og der er plantet nogle lavere buske, der 

nemmere kan holdes. Bedet på indersiden af legepladsen er fjernet, og faldunderlaget 

er ført helt ud til hækken. Der er påført et læs nye sten for at fylde op. Bedet rundt om 

legepladsen har fået skiftet planter ud til nogle med lidt farver på. 

 

Området mod Islandshøjvej 

Vores grønne områder har fået en større overhaling. Den inderste hæk mod Islands-

højvej blev fjernet, og skåningen imellem hækkene blev planet ud og fordelt i områ-

det. Der er plantet græs på det hele for at slå alle andre planter i jorden ihjel. Græsset 

kvæler nye skud og græsslåningen klipper alle skud. Når der er gået et års tid eller 2 

bliver der plantet nogle buske for at bryde græsset. Hækken er blevet suppleret med 

nye planter der hvor de 3 støttemure i bakken stod. 

 

Bakken bag busstoppestedet er også blevet ryddet, og der er sat nye buske.  

 

Plæneklipperrobot 

Vi har indkøbt en plæneklipper robot der slår græsset omkring nummer 69-71. Den 

kører og klipper græsser mandag til fredag igen og igen. Robotten bor ved nummer 

70 i sommerhalvåret, hvis man vil se den. Vi håber på sigt at udvide arbejdsområdet, 

da den gør det rigtig pænt og det afklippede græs fungerer som gødning og holder på 

fugtigheden i plænen, så den ikke tørrer ud, når det ikke regner. 
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Affaldssortering 

Kommunen besluttede i 2018 at vi fra 2020 skulle sortere affald i 6 fraktioner. Glas, 

papir, pap, metal, plast og bioaffald(mad). Vi kiggede på forskellige løsninger og 

faldt for nedgravede containere (molokker), som vi kunne placere på parkeringsplad-

sen uden at nedlægge parkeringspladser. Lige da vi skulle til at købe molokkerne, 

meldte regeringen ud at alle skulle sortere i 10 fraktioner. Der tilføjes textiler, fødeva-

rekartoner, farligt affald og restaffald. Vi satte købet i bero, indtil der er en afklaring 

på, hvor meget vi skal sortere. Afdeling 101 starter op med at bruge rullecontainere, 

som dem der står i storskralderummet. Vi er dog ikke interesserede i at have contai-

nere stående inde på vores område, da de ikke er pæne og der altid samler sig skidt 

omkring dem. Vi afventer derfor næste udspil, før vi går i gang. 

 

Hærværk 

Der har ikke været meget hærværk i 2020. Største udgift er fortsat UHA manden, der 

skriver UHA på vores skraldespande og skilte, samt nogle unge mennesker der ikke 

har den fornødne respekt for vores legepladser, og grønne områder. Der er skrevet til 

børnenes forældre, og der er rettet ind. 

 

Rustpletter i murværket 

De fleste har nok bemærket de rustudtrækninger, der er på murerne på nogle af vores 

bygninger. Det er småsten med metal i, der er brugt i betonen, og vi kan derfor ikke 

klandre A&K for dem. Det vil blive udbedret i løbet af 2021. 

 
Trækvogne 

Vores ene trækvogn og vores sækkevogn er blevet stjålet fra skuret på parkerings-

pladsen. Vi må indtil videre nøjes med den tilbageværende trækvogn. HUSK at le-

vere den tilbage efter brug. Aflever den aldrig til andre. 

 

Nærboks 

Vi er blevet kontaktet af Postnord, der gerne vil tilføje endnu en pakkeboks op på vo-

res parkeringsplads. Der bliver så 4 i alt. Boksene bruges flittigt hver eneste dag. 

 
Dræn 

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

arbejder på at få lavet en løsning, hvor vi får planter til at suge overskudsvandet. Tek-

nologisk institut hjælper os med en løsning. 
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Generelt 

 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen valgte i midten af marts at lukke af for kontortiden mandag og for besty-

relsesmøder, da Danmark blev lukket ned af Corona. Alle aktiviteter blev aflyst eller 

udsat. Mange aktiviteter er stadig ramt af Coronarestriktioner. Udlejning og brug af 

Huset og Hallen blev sløjfet i 3 måneder. 

 

Parkering på Nivåhøj (stamvejen) 
Vi må erkende at parkering på stamvejen bliver et større og større problem, vi er der-

for i dialog med kommunalbestyrelsen om håndhævning af parkeringsregler. Der bli-

ver arbejdet på at få håndhævet parkeringsregler, så det ikke er farligt at køre på 

stamvejen. 

 

Vaskeri 

Vores vaskeri er stadig i topform. Der er sat penge af til nyt vaskeri i 2020/21 men 

der er pt. ingen grund til at skifte maskinerne. Pengene gemmes til en senere udskift-

ning. 

 

Nivå Nu 

Nivå Nu har som alle andre været hårdt ramt af Corona nedlukning men har alligevel 

formået at afholde: 

• Kaffe i haven, hver tirsdag kl.12.30-13.30 også i den kolde tid. Åbent for alle 

og efter drop in princippet. 

• Individuel beboerrådgivning som bliver flittigt benyttet og alle medarbejdere 

leverer til denne ydelse.  

• Læringsaktiviteter, Dansk- og matematik-holdene kører 

Mind Your Own Business, projekt for 10 af områdets unge drenge, hvor er-

hvervsaktive folk støtter drengene i at have egen forretning. 

• Studievejen, rådgivning og hjælp omkring skole og studie - kører delvist online 

men er nu åbnet i lige uger fra 14-17. 

• Mentor forløb for unge vedrørende studie og job 

• Hjemme i kunsten for de unge, 7.klasserne  

• Sang fællesskab, under skærpede rammer - i perioder nedlukket pga. Corona 

• Kitchen Stars, opstarter nu med særlige rammer pga. Corona.  

• Fredags aktiviteter for børn (8-13 år.) i Nivåhøj Hallen fra 16-18 i en kobling 

til idrætslivet 

• Lær at takle, forløb for folk der oplever depression og andre udfordringer og 

afholdes af uddannede frivillige. 

• Aktive børn og forældre, i Nivåhøj hallen for de yngste, hvor der laves aktivi-

teter i små grupper- i perioder individuelt (Corona) 

• Proces med udarbejdelse af ny helhedsplan er gået i gang.  
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Parkeringsordning 

Vi har stadig problemer med manglende parkeringspladser om aftenen, især fredag 

og lørdag aften. Vi kommer derfor med et par forslag på beboermødet for at undgå 

overbelægning og misbrug af gæstebilletter. 

Parkeringsvagten er på besøg 3-5 gange om ugen, og der er uddelt ca. 70 bøder i lø-

bet af året. 

Parkeringsfirmaet skiftede i februar til et nyt registreringssystem, der viste sig ikke at 

virke. Flere af vores beboere fik bøder, selvom de var registrerede i systemet. Der 

blev derfor skiftet tilbage til det gamle system efter 5-6 måneder. 

 

Leje af Huset 

Der har ikke været det store run på udlejning af Huset til nabobebyggelserne. Vi har 

mest lejet ud til vores egne beboere. Corona har forhindret udlejninger det meste af 

året, der eller var startet godt op. Vi valgte at få gulvet slebet og væggene malet nu, 

hvor der ikke var andre aktiviteter i Huset. 

Vi har indkøbt spritdispensere til både Huset og Hallen, så der ikke er nogen und-

skyldninger for ikke at spritte hænder af, inden man går ind. Vi må med de nuvæ-

rende restriktioner være 48 personer i Huset til møder og 10 til udlejninger/fester. 

 

Hallen 

Vores sportshal har i 2020 fået renoveret indgangsdøren, så den også er blevet pæn at 

se på. 

 

Vi har fået en ny sportsklub i Hallen. Krav Mega, der er en selvforsvarsklub, tilbyder 

træning tirsdage og torsdage. 

 

Karlebo Bokseklub har udvidet med Parkinson boksning tirsdage og torsdage, men 

nåede kun en enkelt gang inden Corona lukkede landet. Grundet parkinsonsygdom-

men er de desværre ekstra udsatte og er derfor ikke komme i gang igen. 

Bokseklubben har også startet et rent pige/kvindehold, der træner mandage fra 16-17 

og et motionshold, hvor man ikke slår på hinanden, onsdage fra 16-17. 

 

Der er bygget et redskabsrum i det ene hjørne i hallen til opbevaring, da brandmyn-

dighederne ikke tillod opbevaring i trapperummet. I rummet står der stole og borde til 

Huset. Derudover står vores bordtennisborde og yogamåtter derinde. Krav Mega 

klubben har også deres udstyr opbevaret i rummet.  

 

Vi har indkøbt 2 spinningcykler, der er klar til brug. Vi fik et tilbud, vi ikke kunne 

sige nej til. Lennart kan give instruktion, hvis men ikke ved hvordan en spinningcykel 

bruges. Der kan bruges cykelsko med både Keo og SPD klamper. 

 

Vi holdt i februar 2020 Nivå Challenge, en åben høvdingeboldturnering for at øge 

kendskabet til Hallen, for andet år i træk. Det var en hyggelig dag, som vi prøver at 

gentage i 2021. 
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Politi 

Vores områdebetjent er igen blevet udskiftet. Vi har allerede fået et super fint samar-

bejde med den nye betjent, der modsat sin forgænger virker til at interessere sig for 

vores område og beboere.  

 

Afdeling 102 

Vi har fortsat et stærkt og konstruktivt samarbejde med afdeling 102. Vi kunne godt 

tænke os, at 101 også snart meldte sig ind i kampen og begyndte at samarbejde med 

os. 

 

Bogbyttereol 

Vi har opsat en bogbyttereol i vaskeriet, hvor man kan hente en bog og sætte en an-

den. Corona gør at tidspunktet ikke er det mest velvalgte, men med afspritning burde 

det ikke være farligt. Der er allerede flere der bruger den selvom vi egentligt ikke of-

ficielt har åbent den endnu. 

 

Formandsmøder i Nivå 

Vi har i 2020 afholdt et enkelt formandsmøde med formændene i VIBO’s og Fre-

densborgs boligselskabs afdelinger i Nivå, der står for Mariehøj, Byvejen og Kvarte-

rene. Vi havde planlagt møder hver anden måned, men Corona satte en stopper for 

møderne. Vi håber at få gang i møderne igen da erfaringsudveksling imellem bolig-

selskaberne er godt for os alle. 

 

Formandsmøder med borgmesteren 

Det halvårlige formandsmøde med Borgmesteren er aflyst pga. Corona og udsat til 

februar 2021. Vi håber, at det kan gennemføres, da der er mange ting i gang med af-

faldssortering. 

 

Materielgården 

Materielgården har fået en gang maling, og er blevet udvidet med et område mellem 

Hallen og Tårnhaven. Den nye plads bruges til opbevaring af grønt affald og afhen-

tede cykler og barnevogne. 

 

Personalet 

Vi holdt en julefrokost for personalet i 2019 sammen med 102, for at ønske dem alle 

en god jul. Det var hyggeligt og blev taget godt imod. Vi havde planlagt at holde en 

igen i år, men det er ikke muligt pga. Corona. 

 

Hjertestarter 

Vores hjertestarter har været i brug 4 gange i løbet af 2020. Alle 3 gange er den ble-

vet hentet af en hjerteløber, der er tilkaldt via alarmcentralen.  
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Udvalgsarbejde og sociale aktiviteter 
 

Vi valgte i 2020 at nedlægge det næstsidste udvalg, som var legepladsudvalget da le-

gepladsen er blevet opgraderet. 

 

Nedenstående udvalg er det eneste der stadig er aktivt. 

 

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

hallen især i dagtimerne. Bokseklubben er stadig vores største lejer af Hallen. Vi har i 

2019 lejet hallen ud til et begravelsesarrangement, der for en enkelt weekend gav 

stort set samme lejeindtægt, som Huset gav hele året. Det var et roligt arrangement 

hvor lejerne ryddede pænt op efter sig, og det gav ingen problemer overhovedet. Vi 

er åbne for flere af den type arrangementer. 

 

Arrangementer 

I år har der været afholdt nogle få og sikre arrangementer.  

• Nytårskuren hvor vi byder det nye år velkomment 

• En grøn workshop hvor man kunne komme med input til de grønne områder. 

Den druknede desværre i spørgsmål om, hvornår hækken mod Islandshøjvej 

blev ryddet. 

• Et informationsmøde omkring varmemålere og afregning af varme. Sidst-

nævnte møde blev holdt under Corona og med mundbind på.  

 

Det har desværre ikke været muligt at afholde andre arrangementer pga. Corona re-

striktioner. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen 2020 


