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Nivåhøj III 
Bestyrelsens beretning 2016 

Kære beboer 
 
Du modtager årets beretning fra afdelingsbestyrelsen for perioden december 2015-
november 2016, samt indkomne forslag til behandling på beboermødet 
 

Onsdag 7. december 2016 kl. 19.30 
I Huset ved hallen, Nivåhøj 68A 

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

 
 

Afdelingen ude 
 

Tagskader efter stormen 
Bestyrelsesåret  startede med en lille stormskade der rev nogle stålpaneler løs på taget i 
nr 70. Det  blev udbedret i januar og der er sat længere skruer i både stålpaneler og de 
sorte plader på siden af alle taghusene for at undgå flere skader og nedfaldne plader. 

 

Udbedring af terrasser 
Udbedringen af terrasserne på etagerne forløb hurtigere end forventet. Der var de sæd-
vanlige problemer med at varsle korrekt og opstarten var ret kaotisk, men alt i alt forløb 
det ok. 
Fejl og mangler efter terrasseudbedringen er på vej til at blive udbedret. Det er hoved-
sageligt rustbeskytter på væggene der skal fjernes/overmales på i alt 10 lejligheder.    
 
Grønne områder 
Vores grønne områder er blevet opgraderet med blomster og buske der kan give lidt 
farve i området. Der er mange, der er trætte af fyrre buskadserne, der vil blive løbende 
udskiftet, med andre typer planter.  
 

Garager/carporte 
Vi har fået malet carporte og garagerne udvendigt. Portene er gule som husene, og træ-
værket gråsort som vores vinduer og tage. Det giver et bedre helhedsindtryk. Der er 
desværre kommet bobler i malingen på garageporten i garage nr. 25. Det vil der blive 
kigget på. 
 
Vandfaldet bagerst i garagerne er delvist løst med en bredere tagrende. Der skal luftes 
ud i garagerne for at slippe helt for fugt. En eller 2 ventiler i for/bagvæggen skulle kunne 
klare det.  

 
Asfalt 
Der vil til foråret blive foretaget reparationer af asfalten i afdelingen. Vi har nogle lunker 
hvor vandet står efter et regnvejr. 1 årsgennemgangen viste ingen overraskelser, men 
trak udbedringen af lunker ud, til næste år. 
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Trækvogn 
Vi har købt en trækvogn, kun til vores afdeling da de gule vogne fra storskralderummet 
ikke var til at få fat i. Den er placeret i carport nr. 15 (den første til højre for udkørslen. 
Skråt over for flagstangen) Den er låst fast med en hængelås som du kan åbne med din 
kældernøglebrik. Der er opsat en brugsanvisning til låsen, på væggen ved siden af vog-
nen. 
 
Cykelstativer udskiftet 
Vi har i løbet af året fået udskiftet de cykelstativer der var blevet ødelagt i tidernes løb. I 
de nye kan man også parkere en mountainbike, der har nogle brede dæk. 
Stenbelægningen under stativer er blevet renset for alger, så de ser lidt pænere ud. 
 

Affaldsspande ved udgange 
Vi har fået opsat affaldsspande ved de 3 udgange fra afdelingen ved 71, mellem 72 og 76, 
samt mellem 78 og 79, hvilket har betydet et fald i antallet af hundeposer, med indhold, i 
hækkene og på græsplænen. 
 

Standsning forbudt og reflekser på bomme 
Der er blevet sat standsning og parkering forbudt skilte, samt reflekser op på bommene 
ved 69 og 79, da der var flere der mente at de godt kunne holde der i et stykke tid. Det 
må man ikke, da det er en brandvej, der altid skal holdes fri. 

 
 

Afdelingen inde 
 

Opslagstavler 
Der er opsat opslagstavler i alle opgange til beskeder vi gerne vil ha bliver hængende. 
Her vil altid være kontaktoplysninger til afdelingsbestyrelsen og driftskontoret mm. 
 
Affaldsposer 
Vi får alle 4 ruller affaldsposer i postkassen, hver måned. Nogle er irriterede over at få 
mange og andre får for lidt. Vi arbejder derfor på at lave et klistermærke der kan sættes 
på postkassen med om man ønsker 2, 4 eller 6 poser pr. måned.  
 
Rengøring 
Der har i løbet af året været stigende kritik af rengøringen i opgangene. Der har været 
megen skriven frem og tilbage om mangler, dog uden at det blev bedre. Vi har nu taget 
konsekvensen, og i samarbejde med afdeling 102 har vi fundet et nyt firma, der starter 1. 
december. Rengøring i opgangene vil fremover blive gjort om fredagen. 
 
Komfur i 1 værelses lejligheder 
Det er blevet besluttet at vores 1 værelses lejligheder tilbydes, at få installeret komfur i 
2017-18. De har i dag kun 2 kogeplader og ingen ovn, hvilket ikke er tidssvarende i 
2016. Vil man ikke ha et komfur installeret, vil det blive gjort ved fraflytning. 
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TV og internet 
 

Vores fiber er blevet opgradere til en sort fiber. Det giver en noget højere hastighed end 
vi havde i forvejen, hvis man har det rigtige udstyr. Vi har desværre ikke været helt klare 
i udmeldingen omkring hvad der forventes af udstyr for at kunne udnytte den kraftigere 
forbindelse. Vi kan dog sige at der ikke er nogen der har fået en langsommere forbindel-
se efter opgraderingen. Parknet har været oppe og måle på forbindelsen i alle opgange 
og konstateret at der er nogen lejligheder, der ikke kunne trække mere end 100MB. Det 
skyldes i de fleste tilfælde et ødelagt netstik i lejligheden og i 2 tilfælde et kabel der var 
defekt. De har byttet om på telefonkabel og internetkabel i kælderen og på den måde 
løst problemet. (telefon skal bruge 3 ledere og internet alle 7 ledere i kablet).  
 
Vi har stadig et udestående på 2x17 kr., der er opkrævet inden forbindelsen kom på 
plads. VIBO afventer regningen fra Parknet inden de sender pengene retur. 
 
TV signalet blev i forbindelse med opgraderingen af fiberen omlagt så vi får signalet di-
rekte fra parknet i København. (vi har tidligere fået det sendt herop i en komprimeret 
udgave der så ved ankomsten i kælderen i 71 blev pakket ud og sendt rundt i vores afde-
ling). Signalet er nu så kraftigt at der er nogle der har oplevet flimmer og firkanter på 
skærmen, samt udfald i lyden. Det er i den forbindelse vigtigt at der bruges dobbelt-
skærmede kabler, for at undgå støj fra bl.a. Wi-Fi og 4G telefoner. Bestyrelsen har et ka-
bel liggende, så man kan teste billedet, inden man går ud og køber nye kabler. 
 
Opgraderingen at fiberen gjorde også at man nu kan vælge tillægskanaler. Kontakt 
Parknet for køb af CA modul og en modtageboks(hvis dit fjernsyn ikke kan tage et CA 
modul direkte).  
 

Parknet TV lukker analoge kanaler 1/1 2017 
Parknet har meddelt, at de lukker deres analoge TV kanaler pr. 1/1 2017. Det betyder, at 
du skal have et fjernsyn med digital modtager, eller en digital modtagerboks, for at kun-
ne se fjernsyn efter den 1/1 2017.  
 

 
Vand og varme 

 

Varmemålere 
Vi besluttede på det ekstraordinære afdelingsmøde i maj, at hyre en konsulent der kun-
ne beregne konsekvenserne, ved indførelse af varmemålere. Han er i gang med projektet 
men har endnu ikke leveret en rapport. Det er en forudsætning for at kunne opsætte 
individuelle målere, at varmen i hver lejlighed kan justeres. Vores radiatorsystem er ved 
at være så gammelt, at ventilerne sætter sig og der kan ikke skrues op eller ned for var-
men. Det kræver en udskiftning af ventilen i bunden af radiatoren og termostater.  Der-
udover skal hovedventilen til hver lejlighed skiftes (sidder typisk bag spejlet i badevæ-
relset) da de sætter sig og begrænser vandgennemstrømningen til lejlighedens radiato-
rer.  
 
Et hurtigt overslag på udbedring af radiatorer og installering af varmemålere er mini-
mum 2 millioner kroner. Det har vi ikke i budgettet for i år. 
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Varmebidrag 
Der har været en underlig regel om, at ny indflyttede beboere blev hævet i varmebidrag 
efter det først år. Vi har været i dialog med VIBO omkring denne ”dummebøde” og den er 
nu afskaffet. De 17 nuværende beboere der er ramt har fået brev om at de kan henvende 
sig til VIBO og få ændret deres a konto opkrævning. 
 
Vandmålere 
Vi vil efter nytår få skiftet vandmålere bag spejlene. De skal lovmæssigt skiftes hvert 6. 
år. Vi har valgt at gå med en løsning fra Brunata, med fjernaflæsning. Så slipper vi, fra 
næste år, for at være hjemme i december til aflæsning. Driften vil sende varsler ud når 
de kender tidsplanen for udskiftning. Alle beboere vil få en webadgang, hvor de kan føl-
ge deres eget forbrug, da vandmåleren på væggen i badeværelset ikke længere vil være 
aktiv. 

 
Vandafregning 
Der er desværre nogle beboere der ikke fik aflæst vand i december pga. det groteske 
forløb med aflæsning, hvor flere beboere havde besøg af vandaflæseren op til 3 gange. 
De er så blevet straffet med et formodet forbrug på 150m3 varmt vand og 150m3 koldt 
vand, hvilket udløser et a konto vandbidrag på 1485 kr. pr måned. Det slipper vi for efter 
udskiftningen af vandmålere til de nye med fjernaflæsning. 

 
 

Afdelingen generelt 
 

Hjemmeside 
VIBO har lanceret en ny hjemmeside. Vi har som afdeling fået en underside, som vi til 
dels selv kan tilrette. www.vibo.dk/afdeling103 hedder den. Der står mange oplysninger 
som kan være interessante. Hvis du synes der mangler informationer kan du kontakte 
bestyrelsen ved at skrive en mail til bestyrelsen@afd103.dk 
 
Flytning af bestyrelseskontor til Huset 
Bestyrelsens kontor i 69-st-2 er pr. 30/6 lukket og flyttet til Huset, som vi besluttede på 
det ekstraordinære beboermøde i maj. Vi valgte at flytte kontortiden til mandag kl. 18.30 
-19, da mange af os alligevel spiller Billard fra kl. 19 (Så ja vi kan nok også træffes efter 
kl. 19, men prøv nu at begrænse det) 

 

Sociale arrangementer 
Vi har indtil videre i 2016 afholdt 7-8 arrangementer. 
Afskedsreception for Bent Cramer i januar, Fisketur fra Helsingør, Fastelavn for alle 3 
VIBO afdelinger, Store Bededag med varme hveder, Sankt Hans med grillmad, Vikinge-
spil i Frederikssund, EM-fodbold i Huset, OL finalen i håndbold 
Bustur til Lübeck 3. december  
 
Aktivisterne afholdt en efterårsfest 10. september. 
 
Mon vi kan snige et Glögg arrangement ind inden jul? 

http://www.vibo.dk/afdeling103
mailto:bestyrelsen@afd103.dk
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Afdelingsgennemgang 
Den årlige afdelingsgennemgangen med driften og bestyrelsen, blev afholdt 17. august. 
Vi startede med at gennemgå budgettet og få afdelingens ønsker på plads. Derefter tog vi 
en gennemgang af alle bygninger og de grønne områder.  
Der er bl.a. flere kælderdøre der trænger til at blive repareret.  
Der er rustudtrængninger fra armeringsjern på flere af facaderne, hvor især 70 og 75 er 
hårdt ramt.  
Taget på hallen nærmer sig den tid hvor det skal skiftes. 
Alle fejl, mangler og ændringsønsker danner grundlag for budgettet for næste regn-
skabsår samt afsætninger i 10 årsplanen. 
 
Byggeregnskab 
Vi har modtaget byggeregnskabet på den samlede renovering.  A&K har brugt ca. 
260.995 kr. mere end budgetteret, hvilket er meget flot må man sige, med et budget på 
68.485.016 svarer til en overskridelse på 0,38%. 
 
Breve til beboerne om ulovlige installationer 
Der er i løbet af året udsendt xx breve til beboere om overtrædelse af husordenen.  Des-
værre er behandlingstiden lang og der er nogen der bare ikke reagerer på de udsendte 
breve.  

 
Hus og Hal 

 

Udlejning 
Huset er åbent for udlejning. Der er sat en pris på 600 kr. for enten fredag til søndag el-
ler lørdag til mandag. 250 kr. for en dag og 50 kr. pr påbegyndt 2 timer hvis man skal 
have korte arrangementer. Depositum er minimum 1500 kr. for enhver udlejning. 
Huset var udlejet første gang 4/6-2016  og har i alt været udlejet 3 gange. 
 
Klubber 
Det er stadig kun Billardklubben der bruger Huset regelmæssigt. Kig ned mandag eller 
fredag fra kl. 19, hvis du vil prøve at spille Billard. Spillere på alle niveauer er velkomne. 
 
Bordtennis, der er oprettet en bordtennisklub i Hallen, de spiler hver torsdag fra kl. 19-
21. Kontakt Christian på 61 65 54 20 for at høre nærmere eller kig ned i hallen torsdag 
19-20. 

 
Motionsmaskiner 
Motionsmaskiner er installeret og der er  35 tilmeldte husstande. Nøgle kan købes for 
100 kr. i kontortiden mandag kl. 18.30-19 i Huset. Motionstiderne er opslået i opslags-
skabet ved siden af indgangsdøren til Hallen. 
 

Hjertestarter 
Hjertestarter er installeret i Hallen ved siden af motionsmaskiner. Vores hjertestarter i 
72 har været i brug en gang. Desværre lykkedes det ikke at genoplive personen. Hjerte-
starteren blev nulstillet af Falck og var klar til brug igen efter 2 dage. Hjertestarteren 
hænger i opgang 72 lige over for indgangsdøren. 
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Internet og TV i Huset 
TV og internet blev færdiggjort i Huset i løbet af oktober. Projektor og lærred er hængt 
op og testet under EM. Kontakt bestyrelsen hvis du har ønsker til TV arrangementer i 
Huset. 
 
Terrasse 
Der er lagt terrasse mellem garagen og den nye trappe op til parkeringspladsen bag ha-
len. Trappen bruges allerede nu flittigt af beboere til at skyde genvej mellem stien og de 
gule huse bag Nivåhøj. 
 
Der er opsat 3 borde/bænkesæt på Huset’s terrasse, så vi nu også kan sidde ude. 
 

Ventilation 
Ventilationssystemet i Huset er blevet opgraderet til et der kan udskifte luften nogle fle-
re gange i timen. Vi håber det hjælper når solen står lige på om sommeren og når vi er 
mange samlet i Huset. 
 

Affaldsspand, askebægre 
Der er ved/på Huset opsat en udendørs skraldespand og 2 askebægre. 
 
Med venlige hilsner 
 
Afdelingsbestyrelsen afdeling 103 
 
Indkomne forslag: 
 
Forslag 1: Anne Sommer Nivåhøj 79-2-4 og 11 andre beboere i 79, foreslår at der etable-
res en flisesti mellem 79 og parkeringsarealet bag 79. Der er i dag en travesti der er flit-
tigt brugt.  
 
Forslag 2: Bestyrelsen foreslår en ændring til husordenens §3 hvor der til teksten ”Fjer-
nede effekter kan afhentes på ejendomskontoret efter nærmere aftale” tilføjes ” mod et 
gebyr på 100,00 kr.”  
Så den del af teksten fremover vil være ”Fjernede effekter kan afhentes på ejendomskon-
toret efter nærmere aftale mod et gebyr på 100,00 kr.” 
 
Baggrunden for forslaget er at det er indført i afdeling 101 med et kæmpe fald i antallet 
af fjernede ejendele fra opgangene. 
 
Forslag 3: Husleje?? Eller skal det bare ske via budgettet. 
 
 
 


