
Referat af styregruppemøde i Niva -Kokkedal pa  Vej  

2. december 2021, kl. 17:00-18:30, Nivåhøj 55 

 
Til stede (fysisk eller online):  
Lone Schrøder, formand for Byengen - Nordengen.  
Paul Tempels, næstformand for Niverød III. 
Niels Søndergaard, formand for Niverød lV. 
Peter Vilain, formand for Nivåhøj 103.  
Hanne Heilmann, bestyrelsesmedlem i Nivåhøj 103. 
Tezcan öksuz, bestyrelsesmedlem i Nivåhøj 101. 
Tanja Bæklund, boligsocial chef i VIBO.  
Christina Christensen, sekretariatsleder i Nivå-Kokkedal på Vej (referent). 
 
Fraværende:  
Peter Burchardt, formand for Nivåhøj 102. 
Omar, formand for Nivåhøj 101. 
Helge From, formand for Niverød III. 
Berit Jakobsen, formand for Skovengen. 
Morten Hellsten, chefkonsulent i KAB. 
Katja Giebel, Chef for boligsociale indsatser i Boligkontoret Danmark. 
 
 
Dagsorden: 

1. Præsentation af gruppens medlemmer 
2. Rammer for styregruppen 
3. Kommunikation mellem møderne 
4. Præsentation af den nye helhedsplan 
5. Tryghed 
6. Evt. 

 
Ad. pkt. 1 Præsentation af gruppens medlemmer 

Alle mødedeltagere præsenterede sig med navn og afdeling/organisation. 

 

Ad. pkt. 2 Rammer for styregruppen 

Tanja gennemgik et udkast til rammerne for styregruppen: 

• Der afholdes to årlige styregruppemøder, hvortil Sekretariatet udarbejder et statusnotat, 

som udsendes med dagsorden til møderne.  

• Et årligt fællesmøde mellem afdelingsbestyrelserne med et særligt tema for aftenen. Mødet 

har også et socialt fokus. Her deltager repræsentanter fra boligorganisationerne ikke. 

• Møderne afholdes ca. en måned inden bestyrelsesmøderne, således at der er mulighed for 

at tage input med i eventuelle indstillinger til Den Boligsociale Bestyrelse. Næste 

bestyrelsesmøde afholdes d. 28. marts 2022. 



• Repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne kan byde ind med viden fra området og gøre 

sekretariatet i Nivå-Kokkedal på Vej klogere. 

Der var enighed om ovenstående model, dog skal der evt. afholdes mere end et fællesmøde 

for afdelingsbestyrelserne. Dette vurderes, når det første fællesmøde er afholdt. 

Det blev besluttet, at der kan tages beslutninger pr. mail mellem møderne, hvis det skulle blive 

aktuelt med en hurtig beslutning. 

 

Ad. pkt. 3 Kommunikation mellem møderne 

Christina fortalte, at der er en ny hjemmeside for Nivå-Kokkedal på Vej. Hjemmesiden vil fungere 

som et ”visitkort” for projektet, hvor besøgende kan få overblik over indsatser samt 

kontaktoplysninger. 

Der er endvidere 2 FB-sider for at tilgodese det lokale og nære. Den ene er Nivå Nu siden, som 

har ændret navn til Nivå-Kokkedal på Vej (Nivå), og denne tilgodeser beboerne i Nivå. Kokkedal på 

Vej FB-siden lukkes, da omfanget af helhedsplanen er markant mindre end før, og målgruppen nu 

primært er Engenes beboere. Der er oprettet en ny FB-side, Nivå-Kokkedal på Vej, for Byengen-

Nordengen og Skovengen.  

Fordel og ulemper ved hhv. onlineinformation og fysisk omdelt information til beboerne blev drøftet. 

Der afprøves en ’blandet model’, hvor sekretariatet fra februar udarbejder en aktivitetsflyer cirka en 

gang månedligt. Den deles online og fremsendes pr. mail til afdelingsbestyrelserne, som kan dele 

den på deres sociale medier. Den vil ligeledes blive omdelt og/eller slået op i opgangene – 

afhængig af bebyggelsens udformning. 

Christina inviterer til, at man altid gerne må kontakt hende, samt at hun gerne kommer ud og 

deltager på bestyrelses- og afdelingsmøder og fortæller lidt om helhedsplanen. 

 

Ad. pkt. 4 Præsentation af den nye helhedsplan 

Christina gav et kort overblik over den nye helhedsplan ud fra aktivitetsoversigten (vedhæftet 

referatet).  

Helhedsplanen har nu primært til huse i 2 lokaler i Nivåhøj 55, så tilbuddet om at kunne benytte 

beboerlokaler af afdelingsbestyrelserne modtages med stor taknemmelighed. Resten af huset 

benyttes af jobcentrets kursusdel, hvilket giver gode rammer for samarbejde omkring den nye 

beboervejledning. Christina gav en rundtur i huset til dem, der deltog i mødet ved fysisk fremmøde.  

 

Ad. pkt. 5 Tryghed 



Bestyrelserne vil gerne vide, hvornår politibussen kommer i området. Peter spørger Stina fra 

VIBOs ejendomskontor, om hun vil videresende informationen, når hun modtager denne fra 

politiet. 

Der er kommet en ny SOF’er (Særlig Operativ Forebyggelse – enhed under politiet), som hedder 

Thomas. Thomas og Omar står bl.a. for at lave aktioner i Kokkedal og Nivå (stoffer, våben m.v.).  

Der gøres opmærksom på, at Ljupce er savnet i området, hvilket Christina vil viderebringe 

sammen med invitation til at kigge forbi beboercafeen i Nivå om tirsdagen.   

Der var enighed om, at der generelt er stille og fredeligt ude i afdelingerne.  

Lone fortæller, at der er gode erfaringer med beboerpanel i Kokkedal. Samme koncept er igangsat 

i Nivå, og her er det ligeledes politiet, der sidder for bordenden. Christina deltager i beboerpanel i 

begge bysamfund. Der afholdes cirka 2 beboerpaneler i hvert bysamfund halvårligt.  

 

Ad. pkt. 6 Eventuelt 

Christina indkalder til næste møde, som kommer til at ligge i starten af marts 2022. Da alle som 

udgangspunkt kan deltage på mandage, så forsøges der med en mandag i tidsrummet kl.16.30-

18.00. 


