
Kort status på opstart af Nivå-Kokkedal på Vej (NKPV) per 1.7.2021 

• Bemanding, 

o Line startede som ny børne- ungekoordinator den 1. maj. Alle Nivå Nu medarbejderne er 

gået med videre, og alle i teamet er top motiveret, det er rigtig dejligt.  

o Kort før den gamle helhedsplan udløb meldte Gül, Familiemedarbejder i Kokkedal på Vej, at 

hun ikke ønskede at fortsætte i den nye helhedsplans periode. Det betyder, at vi har en 

ledig stilling, som forventes besat i sidst på året.  

• Lokationer,  

o I Nivå har vi fra d. 1.7.21 skulle reducere os fra at have råderet over hele huset, til kun at 

have råderet over to kontorer. Det betød flytning og oprydning, inden vi gik på 

sommerferie, samt at vi kun har 4 kontorpladser i huset og ingen separate mødelokaler. Vi 

kan benytte cafeen i eftermiddags og aftentimerne men ikke i dagtimerne, hvor der skal 

holdes gruppeforløb. 

o Det har også haft den effekt, at vi ikke længere har kunne tilbyde Sundhedsplejerskernes 

cafetilbud plads i cafeen, hvor de har været de sidste ca.12 år. 

o  Madkassen har ligeledes været matrikelløs indtil politikerne tog situationen op, og nu har 

de har lige fået tilbudt at kunne rykke ind på Byvejen 12. Vi håber, at det falder på plads og 

forventer, at Madkassen kan genåbne i nær fremtid. 

o Vi rykkede ind i Kokkedal på Vejs lokaler, Egedalsvænge 37, st.tv., inden vi gik på ferie. Her 

stod den også på oprydning og klargøring af lokalerne.  Vi vil rigtig gerne invitere jer forbi, 

hvis I kunne have lyst til det        

 

• Der er gang i Havekaffe i begge bysamfund, et tilbud vi sætter stor pris på, og som flere og flere 

beboere benytter sig af. Grundet lokalemangel har også denne aktivitet måttet flytte. Havekaffe 

foregår nu i Stamhuset på tirsdage kl. 11-12.  

• I uge 30 afholdte vi en 5 dages familieferie med ca. 50 beboere fra både Nivå og Kokkedal, 5 

frivillige og 2 medarbejdere fra NKPV (line og Hiba). Den blev holdt på Bogenholmlejren v. Ebbeltoft 

med besøg i Djurs Sommerland, Ebeltoft by og den Gamle by i Århus. Turen blev primært afholdt 

for midler KAB havde skaffet. Turen var for de allermest sårbare familier, hvorfor I ikke har set 

billeder eller historier på facebook herfra.  

• Nivådagen blev afholdt d.28.8 – desværre var vejret ikke rigtig med os – men dagen gik fint, og 

mange foreninger havde budt ind og bidrog til, at det blev en festlig dag. Den guidet tur gik 

igennem VIBO afdelingerne, og deltagerne var meget imponeret over området og afdelingerne. 

• Vi har støttet op omkring Malerisamlingens projekt Kartoffelmarken gennem hele forløbet. Senest 

på selve Høstfestdagen d.28.8, hvor Osman og drengene fra Mind Your Own Business, med deres 

eget firma ”Compose”, gik til hånde og sørgede for doughnuts til de fremmødte. Hiba og Sara 

rekrutterede og fulgtes med de beboere, der havde lyst til at deltage i Høstfesten.   

• Vi er i gang med udarbejdelse af ny hjemmeside samt Pixi-plan over den nye helhedsplan. 

Sidstnævnte bliver husstandsomdelt.  

• Osman og Line er ved at planlægge forskellige aktiviteter for børn og unge i efteråret i samarbejde 

med vores forskellige samarbejdspartnere. Der blevet samlet en lille engageret ungebestyrelse i 

Kokkedal, og drengene fra Composé i Nivå har godt gang i deres mikrovirksomhed og er startet på 

Akademiforløbet hos Mind Your Own Business. Lommepengeprojektet er så småt igang i både Nivå 

og Kokkedal, og vi er i gang med at rekruttere til UngFritidsjob i tæt samarbejde med 



UngFredensborg.  

 

• Danskholdene er i fuld gang i begge bysamfund og vores tætte samarbejde med LOF kører som 

vanligt.  

 

Forventninger til den nye helhedsplanperiode 

Mange beboere er klar over at der over sommeren er sket store ændringer for det de igennem 

mere end 10 år har kendt som Nivå Nu, men på trods er genkendeligheden store; Den nye 

helhedsplan afspejler nemlig i høj grad de indsatser vi kender fra tidligere, men dog i et mindre 

format. Det betyder at vi ikke længere kan fordybe os i indsatserne på samme måde som før og at 

vi ofte er meget afhængige af frivillige og eksterne samarbejdspartnere for at kunne gennemføre 

aktiviteter. Vi håber, at I som bestyrelse i den forbindelse vil hjælpe os med at sprede budskabet 

om at Nivå-Kokkedal på Vej har åbent alle ugens fem dage i både Nivå og i Kokkedal, men 

selvfølgelig med begrænset ’bemanding’ og at man sagtens kan komme udfor at der ikke lige sidder 

en medarbejder på kontoret, hvis man kigger forbi (vi er tit ovre på skolen, kommunen eller ude 

med en beboer) – netop derfor er det en god idé at ringe til os og få en aftale først. 

 

 

 

 

 


