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Nivå høj III 
Bestyrelsens beretning 2022 

 

Kære beboer 
 

Du modtager årets beretning fra afdelingsbestyrelsen for perioden december 2021 til 

november 2022, samt indkomne forslag til behandling på beboermødet 
 

Onsdag 7. december 2022 kl. 19.00 
i Huset, Nivåhøj 68A 

 
Medbring venligst dagsorden, regnskaber, budget, forretningsorden, samt denne be-

retning til mødet.  
 

 

Bestyrelsen 

 
Bestyrelsen har arbejdet flittigt i år. Vi har afholdt hele 3 jubilæumsfester.  

Champagne og kransekage i februar.  

En udendørsfest for ca. 75 børn i august som Lea tog det store læs med at arrangere 

og booke leverandører til.  

Her i starten af november holdt vi så en stor voksenfest i Hallen med deltagelse af 50 

beboere. Jesper stod for at booke musik og mad mm. til festen. Stor tak til hele besty-

relsen og en ekstra stor tak til Jesper og Lea der hele aftenen stod for køkkenet.  

Vi regner med at holde flere arrangementer i 2023. 

 

Hans Petter trak sig fra bestyrelsen i juli måned og Tove Andersen trådte, som første 

suppleant, ind i stedet. Jesper blev konstitueret som ny næstformand.  

 

Tove har overtaget udlejning af Huset, da Janne har været sygemeldt siden februar. 

 

Der er købt nye iPads til alle bestyrelsesmedlemmer da de gamle ikke længere blev 

opdateret fra Apples side. De var 8 år gamle så det var på tide at skifte dem. 

 

Bestyrelsen har i år deltaget i 13 bestyrelsesmøder, en VIBO-konference, 2 temamø-

der, 2 repræsentantskabsmøder, en afdelingsgennemgang, et budgetmøde, et solcelle-

møde samt et møde i BL mm. Formanden har derudover deltaget i 2 formandsmøder i 

VIBO. 

 

Vi har i løbet af året arbejdet på en velkomst brochure til nye beboere. Den er ved at 

være på plads og omdeles til alle beboere som information. 
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Ejendomskontoret 
 

Situationen på ejendomskontoret har igen i år været noget ustabil. Vores grønne 

mand Jan er stoppet og Majbritt er ansat, kun til vores områder. Majbritt er uddannet 

gartner og vi glæder os meget over at vi har fået hende ansat. Vi har nu igen store for-

håbninger til pasningen af vores grønne områder. 

 

Villy vores tidligere grønne mand var igen inde på et 2-3 måneders vikariat i løbet af 

sommeren for at hjælpe os. Stor ros til ejendomskontoret for denne løsning.  

 

Ejendomskontoret har haft et travlt år i afdeling 103, med 22 fra og tilflytninger. De 

har klaret opgaven virkelig flot. 

 

 

Afdelingen inde 
 

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

 

Gulve i stuelejligheder 

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

ning, da den først afprøvede ikke gav det ønskede resultat.  

 

Fjernvarme 

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

prisen i 2023 holdes på ca. samme niveau som i 2022. Nordfors har ændret på deres 

afregning så vi fremover får en bøde hvis ikke vi afkøler fjernvarmevandet nok inden 

vi sender det tilbage. Ejendomskontoret arbejder på at finde en god løsning på den 

udfordring. 

 

TV og Internet 

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

et skifte i TV-leverandør til næste år grundet store prisstigninger. 

 

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. 

 

Udluftning i opgangene 

Vi har fået sat en sensor på tagvinduerne i opgangene så vinduerne selv åbner når 

temperaturen i opgangen overstiger 20 grader. Det har hjulpet en del på de meget 

varme opgange i løbet af sommeren. 

 

Hærværk 

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

Vi har fået nye opslagstavler/skinner i alle opgangene da de gamle grå var blevet 

skrøbelige og bøjlerne der skulle holde på opslaget var begyndt at falde af. 

 

Husordenssager 

Der har været nogle få husordenssager hvor beboere brugte opgangen til opbevaring 

af affald. VIBO har kontaktet beboerne og fået løst problemet. Det er nu jævnligt 

gennemgang af opgangene for at undgå gentagelser. Det er brandvedtægten der over-

trædes, hvis der stilles affald i opgangen. 

 

Flere kælderrum 

Bestyrelsen arbejder på at tilbyde de gamle bio-rum som ekstra kælderrum, da de nu-

værende kælderrum ikke passer i størrelsen til alle beboere. Vi regner med at der 

kommer 10 ekstra kælderrum. 1 i alle opgange undtagen 71 hvor biorummet bruget 

til vores internet/TV-løsning. 

 

Flyttelejligheder 

Bestyrelsen vil i det kommende år holde øje med at kvaliteten, af flyttelejligheder er i 

orden, da der har været flere ny indflyttede beboere der har klaget over mangler og 

utilfredsstillende kvalitet af det håndværksmæssige. 

 

 

Afdelingen ude 

 

Baldakinfuger 

Vi havde regnet med, at få kontrolleret fugen mellem væg og baldakin i 2022, 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. Ejen-

domskontoret arbejder på at få det udført. 

 

Tagrender på terrasserne 

Der løber stadig vand den forkerte vej ud fra terrasserne på etagerne. Vi får lavet en 

prøve på en tagrende på en af siderne for at se om det kan afhjælpe problemet. Det 

bliver udført i løbet af vinter/foråret 2023. 

 

Legeplads 

Vi opsatte 2 sandkasser til små børn i sommers. Den ene blev ødelagt efter nogle få 

uger af nogle store børn. Der bliver ikke opsat flere. 

 

Plæneklipperrobot 

Vi har købt yderligere 2 plæneklipperrobotter så vi nu har 3 robotter der utrætteligt 

myldrer rundt og klarer hovedparten af vores græsplæner. De udfører et fint stykke 

arbejde og vi er meget tilfredse med dem. 
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Hærværk 

Der har ikke været meget hærværk i 2022, men der var dog nogle unge mennesker 

der synes vores nedløbsrør på garagen ved Huset skulle bruges til at klatre op på ta-

get. Det blev revet i stykker og måtte udskiftes. Der ud over har der været lidt graffiti 

på skilte og skraldespande. 

 

 

Rustpletter i murerne 

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 2023. 

 

Affaldssortering 

Den 23. maj indviede vi vores nye affaldscontainere med et informationsmøde hvor 

kommunens folk og entreprenøren fortalte hvordan man skulle affaldssortere i de nye 

beholdere. Mødet var velbesøgt.  

 

Vi startede med plast, pap, papir, metal og glas 23/5-22. Kort efter tilføjede vi batte-

rier og lyskilder. De fleste beboere bruger dem flittigt næsten hver dag. Der er des-

værre også en del der stadig smider alt i affaldsskaktene, det bliver vi nødt til at gøre 

noget ved.  

I juli udvidede vi med madaffald. Alle beboere har haft mulighed for at hente en grøn 

madaffaldsspand samt poser på ejendomskontoret eller i Huset i Juli og august må-

ned. 93 har valgt at hente spanden, hvilket er lige over halvdelen af afdelingens bebo-

ere. Rigtig mange bruger også containeren til restaffald, når de alligevel er nede med 

affald i de andre beholdere. Det er meget positivt. Ekstra poser til madspandene kan 

afhentes i Huset hver mandag fra 18.30-19 eller på ejendomskontoret efter aftale. 

 

Vi har efter ibrugtagning fået mærket alle containere op med klistermærker på trom-

len der matcher de mærker der i de udleverede sorteringsvejledninger.  

 

Vi har vendt alle containere ved 69 så indkastet vender ud mod vejen. Det er gjort for 

at vores rollatorbrugere ikke skal balancere på kanten af affaldsøen med fare for at 

falde.  

 

Fliserne mellem de 2 første containere ved 69 var sunket en del og de er i november 

blevet udbedret så der igen er jævn belægning omkring containerne. 

 

Vi har stadig en udfordring med at man ikke kan få en almindelig lyskilde ind i be-

holderen til lyskilder. Vi håber det løses snarest. 

 

Trækvogne 

Vi har nu igen 2 trækvogne i skuret til brug for beboerne. Der er desværre nogle be-

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

for de beboere der skal bruge den efterfølgende. Der er blevet sat skilte på begge 

trækvogne med tilhører afdeling 103 så vi håber de altid finder hjem igen. 
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Dræn 

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

vejr. Vi arbejder på, at få lavet en løsning, hvor vi får nedgravet nye dræn. 

 

 
Cykeloprydning 

Vi fik i løbet af året lavet en meget tiltrængt oprydning i cyklerne i cykelstativer og 

kældre. Det gav luft i de fleste cykelstativer. 

 

Ladestandere til Elbiler 

Vi er stadig i gang med at undersøge markedet for ladestandere. Markedet er i øje-

blikket som markedet var for mobilabonnementer var i 90’erne. Fuldstændig usam-

menligneligt og mudret. Vi håber at finde en løsning i løbet af foråret 2023. 

 

Solceller og batterier 

Vi er netop påbegyndt en undersøgelse af økonomien i at opsætte solceller på vore 

bygninger, samt købe batterier til at opbevare strømmen. Solceller har den ulempe at 

det største strømforbrug aldrig falder sammen med at solen skinner mest. Batterierne 

kan udligne den forskel og give en udnyttelsesgrad på solcellerne på 80% af vores 

strømforbrug (både i lejlighederne og på fællesarealerne). De sidste 20% må vi købe 

af elselskaberne, men med batterier kan vi købe den billige strøm om natten og bruge 

den om dagen. Vi håber på at finde en god løsning. 

 

Træer 

Vi har i løbet af året fældet 2 træer bag 72 og 77 og plantet 6 nye ved legepladsen. 

Der er skiftet hæk ud mod Islandshøjvej bag 71 og der er etableret 3-4 runde bede 

med buske og løgplanter bag 69-71 langs hækken. Der er også lagt løgplanter i skrå-

ningen under hækken bag 77. 

 
Parkeringspladsen 

Vi skiftede parkeringsselskab til ParkZone i løbet af sommeren da vores tidligere sel-

skab kastede håndklædet i ringen. Vi var reelt uden parkeringskontrol fra 28/2-27/5.  

 

Parkzone krævede et helt horribelt gebyr for at levere parkeringsbilletter så vi valgte 

at bruge deres app ParkCare i stedet. Overgangen til ParkZone gav lidt problemer i 

starten med manglende tilladelser og unødvendige bøder. Det hele kører dog upåkla-

geligt nu. 

 

Vi havde i starten af året en bil uden nummerplader der parkerede på vores parke-

ringsplads. Vi politianmeldte den gentagne gange uden den store hjælp fra politiet. 

Det lykkedes dem dog at beslaglægge den og fjerne den lige inden den nye lokalpoli-

tistation åbnede i maj. 
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Huset 

 
Huset har været lukket flere gange i 2020-2021 pga. Corona restriktioner. Senest i de-

cember 2021-januar 2022. Det har været træls men nødvendigt. 

 

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

har fået et par faste lejere der kommer jævnligt, hvilket giver en fast indtægt. 

 

Vi måtte i løbet af året låse Husets udendørs affaldsbeholdere af da nogle beboere i 

afdeling 102 synes det var nemmere at bruge vores affaldsspande end deres egne 

skraldeskure. Det betød at der ikke var plads til det affald lejere af Huset skulle af 

med. 

 

Vi fik 2. september problemer med låsen til Huset der ikke ville slå ordentligt fra når 

man satte brikken på. Det tog en månedstid for låsefirmaet at løse problemet. De fik i 

samme omgang rodet så meget med den computer der styrer adgangen til Huset og 

Hallen at vi ikke kunne oprette nye nøgler eller rette tiden tilbage til vintertid/normal-

tid. Det blev først løst 10. november, hvilket er over 2 måneder efter at vi anmeldte 

fejlen. Det er ikke tilfredsstillende. 

 

Vi valgte i løbet af året at flytte hegnet langs Huset en meter ud fra Huset, da nogle 

unge mennesker synes det var sjovt at klatre op på Husets og Hallens tag. Det er ikke 

nogen god ide, hverken for taget eller de unge mennesker der kunne falde ned. 

 

 

Hallen 

 
Bokseklubben har stadig et noget højere aktivitetsniveau og vi har indgået en fastpris-

aftale med kommunen så vi får indtægter uanset om de bruger hallen eller ej. Bokse-

klubben er nu i Hallen mandag, tirsdag, onsdag og lørdag. 

 

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

Krav Maga er i Hallen tirsdag og torsdag aften. 

 

Der er stadig 2 kvinde gymnastikhold fra Nivå Gymnastikforening, tirsdag og tors-

dag. 

 

Der er badminton hver onsdag fra 19.30-21. 

 

Vi har opdateret skiltet ved indkørslen til Hallen så man nu kan finde både Huset og 

Hallen. 

 

Vi har fået lavet cykelparkeringspladser ved Hallen da der lå cykler og flød på områ-

det mellem Hallen og Stamhuset hver aften når der var boksning eller Krav Maga i 

Hallen. Det har hjulpet med på fremkommeligheden. 
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Generelt 

 
 

Politistation i Nivåhøj 
I maj måned åbnede Nordsjællands politi en lokalpolitistation i Nivåhøj 55B (bag 

Hallen) og vi har haft stor glæde af at ha dem i området. 

 

 

Tryghedsundersøgelse 

Rigspolitiet har i starten af året foretaget en ny tryghedsundersøgelse som viser at 

trygheden i Nivå er kraftigt stigende i forhold til undersøgelsen fra 2019. Det kan vi 

kun være tilfredse med. 

 

Parkering på Nivåhøj (stamvejen) 
Politiet udskriver jævnligt bøder til dem der ikke kan finde ud af at ramme parke-

ringsbåsene og det har hjulpet en del på trafikafviklingen uden for vores udkørsel. 

 

Vaskeri 

VIBO afholdt i januar 2022 udbud på nyt vaskeri som Miele vandt. Bestyrelsen var 

på besøg i Mieles showroom i Glostrup den 22/3 for at se de nye maskiner og vi var 

ganske imponerede. Vi fik installeret de nye maskiner i august. De nye maskiner er 

billigere i strøm og vaskemiddel, end de gamle, så det er jo fint i denne tid hvor elpri-

serne er skyhøje. 

 

Nye regler for råderet 

VIBO’s repræsentantskab har den 8. november 2022 vedtaget nye regler for råderet 

så man fremover kan få et tilskud til nyt køkken/bad, hvis køkkenet/badet har opnået 

en vis alder. Det betyder at vi som afdeling skal lægge penge til side til det tilskud. 

Grunden er at lovgivningen kræver at afdelingen giver et tilskud til nye køkkener/bad 

hvis de har opnået en vis alder. Det skal dog behandles på et beboermøde inden vi 

kan komme i gang og vi når ikke at få det på plads til i år. 

 

Afdeling 101 & 102 

Vi har fortsat et stærkt og konstruktivt samarbejde med afdeling 102. Afdeling 101 er 

kommet stærkt på banen efter de skiftede ud i bestyrelsen. Vi ser frem til samarbej-

det. 

 

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. 
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Formandsmøder i Nivå 

Vi har i 2022 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 stadig at 

få ændret kommunens opkrævning af affaldsgebyrer, der gør at vi som beboer i eta-

gebebyggelser skal betale for at affald i villaer bliver hentet. Kommunen har lyttet og 

der har netop været afholdt en høring der forhåbentligt ændrer på prisstrukturen. 

 

Formandsmøder med borgmesteren 

Det halvårlige formandsmøde med Borgmesteren har været afholdt 2 gange i 2022. 

Begge gange har hovedemnet været affaldssortering, og på det sidste her fyldte fjern-

varme en del. 

 

Hjertestarter 

Vores hjertestarter har været i brug 1 enkelt gang i løbet af 2023. Resultatet er 

ukendt.  

 

 

 

Udvalgsarbejde og sociale aktiviteter 
 

Afdeling 103 har i år haft størst fokus på vores 40-års jubilæum den 26/2-2022 og vi 

har efterfølgende fejret det både for børn og voksne. 

 

Vi har holdt Sankt Hans og store Bededags aften.  

 

Vi vil i 2023 sørge for flere beboerarrangementer. Gerne med hjælp fra beboere! 

 

 

Godt beboermøde 2022! 

 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen 2022 


