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Nivå høj III 
Bestyrelsens beretning 2021 

 

Kære beboer 
 
Du modtager årets beretning fra afdelingsbestyrelsen for perioden december 2020 til novem-
ber 2021, samt indkomne forslag til behandling på beboermødet 
 

Onsdag 1. december 2020 kl. 19.00 
i Huset, Nivåhøj 68A 

 
Medbring venligst dagsorden, regnskaber, budget, forretningsorden, samt denne beretning til 
mødet. Eventuelle Coronarestriktioner skal overholdes. 
 

 

Ejendomskontoret 
 

Situationen på ejendomskontoret har i år været noget ustabil. Vores grønne mand Jan-

nick er stoppet og der er ikke ansat en ny mand til vores områder. Området passes på 

skift af Jan der plejer at passe 102 og Pernille der er flyver. Villy vores tidligere 

grønne mand var inde på et 3 måneders vikariat under sygdom. Stor ros til ejendoms-

kontoret for denne løsning. Der er dog generelt plads til forbedring på de grønne om-

råder. Det virker som om man kun udfører det mest nødvendige. Der er plads til store 

forbedringer. 

 

Vores ejendomsmester Michael er stoppet og Joy Larsen er blevet ansat som ny ejen-

domsmester. Det er vi godt tilfredse med. 

 

Ejendomskontoret har været ramt af 2 tilfælde af Corona blandt medarbejderne i 

marts måned. Begge er tilbage efter endt sygdom. 

 

Ejendomskontoret valgte at udskifte brikkerne til kælderen og trækvognsskuret. Alle 

beboere modtog 2 nye brikker. Den ene kan åbne både kælder og vognskur. Den an-

den kun kælderen. De gamle brikker kan ved henvendelse på ejendomskontoret om-

stilles til brug med det nye nøgle setup. 
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Afdelingen inde 
 

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

De kolde gulve i stuelejlighederne er stadig et problem, og der skal findes en ny løs-

ning, da den først afprøvede ikke gav det ønskede resultat. Vi afventer en løsning fra 

vores rådgiver.  

 

Fjernvarme 

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

prisen i 2022 holdes på ca. samme niveau som i 2021. 

 

TV og Internet 

Parknet har kørt uden de store problemer hele året både på internet og TV. 

 

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.  

 

Hærværk 

Der har ikke været nævneværdigt hærværk i vores opgange i den forløbne periode. 

 

Maling af kældre 

Kældrene er blevet malet på vægge og gulve og er blevet rigtig pæne. 

 

Barnevognscontainere 

Vi har fået 5 nye barnevognscontainere der allerede er fordelt i opgangene og taget i 

brug. 

 

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 8 lejligheder. 
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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 2022. 

 

Udvidelse af baldakiner 

Der var kun 14 tilmeldte til baldakinudvidelsen så projektet bliver ikke til noget. Der 

skulle være 20 for at det kunne laves til en fornuftig pris, (der så alligevel er steget 

pga. mangel på metal grundet Corona) 

 

Legeplads 

Vi opsætter 2 sandkasser til små børn i foråret. De bliver opsat der, hvor de 2 andre 

blev taget ned. 

 

Området mod Islandshøjvej 

Græsset er blevet fint og vores plæneklipper robot holder området pænt. Vi er ved at 

være klar til at plante nogle buske og, der er lagt løg så der er noget pænt at kigge på. 

 

Plæneklipperrobot 

Vi har besluttet at indkøbe endnu en eller 2 plæneklipper robotter der slår græsset i 

midten af området og i den østlige del af området. Den/de kommer i løbet af foråret. 

 

Affaldssortering 

Vi er ved at være klar til et udbud af vores molokløsning, der blev vedtaget på det 

ekstraordinære beboermøde den 5/8-2021. Vi regner med at være klar i foråret 2022. 

Der bliver lavet en kampagne, der hjælper jer til at få sorteret rigtigt fra starten og der 

vil være hjælp ved molokkerne i den første uge. Vi har fået opsat en tøjcontainer, i 

hjørnet af parkeringspladsen ved 69. 

 

Hærværk 

Der har ikke været meget hærværk i 2021. Største udgift er fortsat UHA manden, der 

skriver UHA på vores skraldespande og skilte. 

 

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 2022. 
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Trækvogne 

Vi ha stadig en trækvogn i skuret til brug for beboerne. Der er desværre nogle bebo-

ere, der ikke kan finde ud af, at sætte den på plads efter brug. Ganske irriterende for 

de beboere der skal bruge den efterfølgende. 

 

Nærboks 

Vi har i juli 2021 fået den 4. nærboks fra Post Nord. Boksene bruges flittigt hver ene-

ste dag. Vi er generelt glade for samarbejdet omkring nærboksene. 

 
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. Pro-

jektet har dog ligget stille i laaaang tid nu og skal i gang igen. 

 

 

 

 

Generelt 

 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen har under hele Corona perioden arbejdet videre. Vi har mødtes efter de 

regler der gjaldt på et hvert givent tidspunkt, hvilket betød at vi kun måtte være 5 af 

gangen i nogle måneder. Vi mødtes derfor uden suppleanter og med et enkelt besty-

relsesmedlem der var sygemeldt, gik det fint også at have ejendomsmesteren med, 

Joy deltog en enkelt gang via Zoom. 

 

Lotte trak sig fra bestyrelsen i marts måned og Bjarne Christensen trådte, som første 

suppleant, ind i stedet. Lennart blev konstitueret som ny næstformand. Bjarne har 

overtaget udlejning af Huset. Bjarne har desværre været sygemeldt siden juni og Lea 

er derfor som 2. suppleant indkaldt i stedet for Bjarne. Vi mangler et bestyrelsesmed-

lem og 2-3 suppleanter så kom frisk på beboermødet. 

 

Parkering på Nivåhøj (stamvejen) 
Vi fik langt om længe opsat skilte på Stamvejen om at parkering uden for båsene er 

ulovligt. Det har lettet lidt på trykket, og der er uddelt en del bøder fra politiet til dem 

der fortsat parkerer ulovligt. 

 

Vaskeri 

Vores vaskeri er stadig i ok form. Vi skifter det dog ud i løbet af 2022 da det er ved at 

være træt. Teknologien til betaling har nået sin ende, og der skal alligevel købes en 

ny løsning til at betale for vaskene.  
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Nivå Nu 

Er blevet til Nivå-Kokkedal på vej efter at en ny helhedsplan er trådt i kraft pr. 1/7-

2021- Det har betydet at lokalerne i Nivå Nu er blevet beskåret så de nu kun har 2 

kontorer. Afdelingsbestyrelsen har derfor udlånt Huset til brug for møder og andre 

aktiviteter, der ellers ville flytte ud af området. Der er blandt andet legestue og sund-

hedsplejersker i Huset hver mandag. 

 

Nivå Nu har som alle andre, været hårdt ramt af Corona nedlukning, men har allige-

vel 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. Det er nu flyttet til Stamhuset tirsdage kl. 11-12 og 

Alle er fortsat velkomne. 

• 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. 

• Mentor forløb for unge vedrørende studie og job 

• Hjemme i kunsten for de unge i 7. klasserne  

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

til idrætslivet starter op igen i oktober. 

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

afholdes af uddannede frivillige. 

 

 

Parkeringsordning 

Vi skiftede parkeringsbilletter ud fra 24 til 12 timers billetter i april og det affødte 

som ventet et ramaskrig. Vi begyndte også at lave parkeringskontrol i carportene. Det 

har dog betydet at der nu er ledige parkeringspladser på de fleste tidspunkter af da-

gen. Der er også grebet ind over for dem der brugte deres garager til opbevaring i ste-

det for parkering. 

 

Parkeringsselskabet skiftede system i løbet af august og et antal opdateringer af par-

keringstilladelser faldt ud. Det betød at beboere helt uberettiget fik en parkeringsaf-

gift for helt lovlige parkeringer. Alle afgifter blev selvfølgeligt annullerede. 

 

Leje af Huset 

Der er igen stort run på udlejning af Huset til beboere i alle 3 VIBO afdelinger. 101 

er i gang med at ombygge deres fælleshus så det er lukket helt ned.  

 

Corona har forhindret udlejninger det meste af året. Vi er dog nu tilbage uden restrik-

tioner. 

  



   

Side 6 

 

Hallen 

Bokseklubben er startet op igen med et noget højere aktivitetsniveau. 

 

Krav Maga kører fint og udvider tiderne, der hvor de kan få tid på hverdagsaftener. 

 

Der er kommet 2 Kvinde gymnastikhold fra Nivå Gymnastikforening, mandag og 

torsdag. 

 

Der er badminton hver onsdag fra 19.30-21. 

Der er beboere udefra der lejer hallen til badminton hver mandag fra 21-22. 

 

Vi fik en forespørgsel på om Hallen kunne bruges som testcenter for Covid19. Det 

var vi egentlig positivt indstillet på, men det betød at alle andre aktiviteter i Huset og 

Hallen skulle ophøre. Forespørgslen kom en uge efter at bokseklubben og Krav Maga 

var startet op igen efter Corona lukningen, så det valgte vi alligevel at takke nej til. 

 

Politi 

Vi har fået et super fint samarbejde med den nye betjent, der modsat sin forgænger 

virker til at interessere sig for vores område og beboere. Der er nedsat et beboerpanel 

hvor man kunne melde sig til, hvis man vil mødes med politibetjenten 2 gange om 

året og fortælle/høre hvad der foregår i området. Der er pt. 2 beboere fra 103 der del-

tager og der har kun været afholdt et enkelt møde, som blev holdt i Huset. Vi ser frem 

til mere aktivitet i 2022. 

 

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. Reglerne er nemme, tag en bog og sæt en anden. Der er i øjeblikket ca. 300 bø-

ger at vælge imellem. 

 

Nabohjælp 

Vi sendte i januar en seddel ud om tilmelding til Nabohjælp. Det gav 15 beboere der 

tilmeldte sig ordningen. Det er ganske pænt. Man kan stadig tilmelde sig på Nabo-

hjælp.dk hvis man vil være med. 

 

Formandsmøder i Nivå 

Vi har i 2021 afholdt nogle få formandsmøder med formændene i VIBO’s og Fre-

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

rene. Vi snakker om, hvordan det går i afdelingerne, og prøver i øjeblikket at få æn-

dret kommunens opkrævning af affaldsgebyrer, der gør at vi som beboer i etagebe-

byggelser skal betale for at affald i villaer bliver hentet. Det er uretfærdigt, så vi prø-

ver at samle alle almene bebyggelser i Fredensborg Kommune til en protest.  
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Formandsmøder med borgmesteren 

Det halvårlige formandsmøde med Borgmesteren har været afholdt 2 gange i 2021. 

Begge gange har hovedemnet været affaldssortering, og hver gang har vi fået at vide, 

at det er vigtigt, at vi er klar og at kommunen ikke er klar før i 2022, det er ganske 

ulideligt. 

 

Hjertestarter 

Vores hjertestarter har været i brug 2 gange i løbet af 2021. Begge gange er den ble-

vet hentet af en hjerteløber der er tilkaldt via alarmcentralen.  

 

Organisationsbestyrelsen 

VIBO’s formand igennem mange år, Jackie Lauridsen, har desværre fraflyttet sit leje-

mål i VIBO og er derfor trådt ud af organisationsbestyrelsen. Ny formand i VIBO er 

Birgitte Langballe, der har været næstformand i de sidste mange år. Ny næstformand 

er Frank Jensen. 

 

 

 

Udvalgsarbejde og sociale aktiviteter 
 

Der har grundet Corona ikke været afholdt sociale arrangementer i 2021. Vi planlæg-

ger dog at starte op igen snarest.  

 

Afdeling 103 har 40-års jubilæum den 1/3-2022 og vi forventer at afholde en fest 

til næste år for at fejre afdelingen. Håber i gider møde op og være med. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen 2021 


