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Gletsjerne pressede jordskorpen ned. Da de for sidste gang smeltede bort for
omkring 16.000 år siden, begyndte landet at hæve sig. Men også havniveauet
steg, fordi isen smeltede, og længe fandt der et kapløb sted mellem land og
hav. lndtil for cirka 10.000 år siden var landhævningen størst, og Nordsjælland
blev landfast med Skåne.
Herefter vendte billedet. Øresund blev gendannet, og ved Nivå strakte en fjord
sig fire kilometer ind i landet. Det var i Stenalderhavets tid for 6-8.000 år siden
Tilførslen af ekstra smeltevand fra iskapperne til verdenshavene ophørte stort
set på denne tid, mens landhævningen fortsatte i et langsommere tempo.
Derfor er Stenalderhavets fjorde igen blevet tørlagt. De gamle kystskrænter,
der blev formet af bølgerne, befinder sig nu de fleste steder et stykke inden for
nutidens kystlinje.

Smeltevand fra de yngste af gletsjerne aflejrede ler, der i flere hundrede år

har været gravet og brændt til mursten på de tre store teglværker Nivaagaard,

Sølyst og Niverød.
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Redaktøren har ordet
af Ivan Lynge

Beboerbladet 4’eren byder velkommen til sin efterårsudgave, som er
årets 4. og næstsidste beboerblad.

"Rønnebærrene er sure", sagde ræven. Kameraet kunne dog godt nå
rønnebærrene, så de kan ses som billede på forsiden. Én af bebyggelsens
mange syriske roser er afbilledet på bagsiden.

På dette sted og som sædvanligt på denne tid kan nævnes årets vigtige
begivenhed nemlig beboermødet i november, hvor specielt skal nævnes,
at afdelingens regnskab præsenteres til godkendelse af os beboere.

På dette sted kan også nævnes, at vores beboermøde også kaldet
afdelingsmøde er det helt rette forum at tage emner op af fælles in-
teresse til orientering, belysning, drøftelse og beslutning.

På dette sted kan endelig nævnes, at Beboerbladet 4’eren fylder fem
år (!!!) - altså kun i dets nuværende udformning med et "facelift" – som
beskrevet i oktober 2014. Vi ønsker os selv tillykke med fødselsdagen.

Næste beboerblad er planlagt til at udkomme i begyndelsen af decem-
ber. Sidste frist for aflevering af beboerindlæg er onsdag den 27. no-
vember. Det kan ske til 4eren@4eren.dk eller i postkassen ved Beboer-
huset, Mariehøj 204.
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Formandens Klumme
af Niels Søndergaard

Den 6. november har afdelingen det
halvårlige afdelingsmøde.
Et vigtigt punkt på dagsordenen er
– efter min mening – regnskabsgod-
kendelsen. Kom og vær med, du vil
både møde din nabo, og være med til at
sætte retningen på udviklingen her i be-
byggelsen.

Den officielle måde at offentliggøre infor-
mation fra bestyrelsen er at lægge infor-
mationen trykt på papir i alle postkasser
i hele bebyggelsen.

For snart et år siden tilbød bestyrelsen at udsende information på e-mail
til de beboere, som meldte sig. Denne ordning virker stadigvæk, men
det er kun få, som har meldt sig.

Så, hvis du vil have tilsendt referater og andre informationer, så send en
mail til "formand@4eren.dk", hvor du skriver dit navn, og at du vil have
tilsendt information over e-mail.

Jeg synes, vi havde et fint initiativ med den planlagte sensommerfest,
desværre var der ikke tilslutning nok til, at den blev afholdt.

Heldigvis fortsætter vores spiseaftener, og som annonceret i dette blad
har vi "jul i Laden", og afholder vi bankoaften.....

....og så opstiller vi et juletræ foran Laden i år.

Godt efterår!
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Gammeldaws

Jul i Laden
Søndag den 24. november 2019 kl. 14.00
Der blev ved sidste års julearrangement givet positivt udtryk for, at vi
havde genoptaget en gammel tradition, og udvalget lovede at forsøge
igen i år. Med det i mente vil vi igen gerne invitere bebyggelsens børn
/ børnebørn, bedsteforældre og forældre til Jul og juleloppemarked /
basar, i den gamle lade.

Vi skal sammen med børnene, danse og synge om træet med selveste
Julemanden hygge os med godteposer og kakao / juice brikker, små-
kager og pebernødder, og hvem ved? måske har julemanden en over-
raskelse med?

Samtidig giver vi muligheden for at de, der
har lyst til at have en lille loppestand eller
julebod, kan etablere sig i hyggerummet og
f.eks. sælge dekorationer, småkager, hjem-
melavet julepynt, marmelade, div. lopper, eller
andet godt. (kræver tilmelding til udvalget på de
samme nedenstående dage i Laden).
Begrænset antal boder.
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Lad os sammen få nogle hyggelige stunder med
børnene i fokus.
Arrangementet kræver tilmelding via den slip,
der sammen med invitationen, vil blive hus-
standsomdelt primo november.
Prisen for dette arrangement vil være kr. 25,- pr.
barn.

(godtepose, brikkakao el. juice, pebernødder / småkager, underhold-
ning og julestemning sammen med julemanden, indgår i billetten).
Øl, vand og vin, kaffe / the, gløgg og æbleskiver kan købes til fornuftige
og rimelige priser.

Børnene må meget gerne medbringe hjemmelavet julepynt, og hjælpe
med at hænge det på træet.

Vi kvitterer for medbragt hjemmelavet pynt med en nummerkupon, som
efterfølgende vil indgå i lodtrækningen om en præmie.

Der vil også være mulighed for at købe lodder til
vores lotteri, hvor man kan vinde 3 stk. store og
flotte julekøbmandskurve.

Tilmelding og betaling vil komme til at foregå i
Beboerhuset Laden, efter først til mølle princip-
pet, (Brandmyndighedslovgivningen taget i be-
tragtning), mod aflevering af den udfyldte slip,
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der vil være nederst på invitationen, og snart vil dukke op i jeres
postkasser.

Bindende tilmelding kan ske i Beboerhuset Laden.

Tirsdag den 5. november kl. 19.00 – 19.30
Tirsdag den 12. november kl. 19.00 – 19.30

Udvalget glæder sig til at hygge om jer og børnene og håber vi ses
til Niverød IV‘s julearrangement, søndag den, 24. november 2019,

kl. 14.00.

J K

SPISEAFTEN
Torsdag den 17. oktober, hvor vi får Bøf Stroganoff med kartoffelmos.
Tirsdag den 3. december, hvor vi får fisk, ko og is

Billetterne til alle Spiseaftener sælges løbende hver tirsdag i Ladekon-
torets åbningstid kl. 19:00-19:30, sidste frist er tirsdag ugen før.
Prisen pr. person er kr. 30,- for voksne, og kr. 15,- for børn t.o.m 12 år.
Vand, øl og vin kan købes til fornuftige priser.
Der er 40 billetter til salg til hver Spiseaften.

Spiseklubben
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Den lette vej til bestyrelsen
af Ivan Lynge

Det er ganske let og enkelt, idet alt kommunikation fra beboerne til
bestyrelsen kan foregå på e-mailadressene: bestyrelsen@4eren.dk og
formand@4eren.dk eller ved at lægge en besked i beboerhusets (Ma-
riehøj 204) postkasse.

Alle henvendelser bliver behandlet senest på bestyrelsens førstkom-
mende månedlige møde og herefter vil beboeren umiddelbart få svar.

Det er den lette vej til bestyrelsen og samtidig også den eneste.

Afdelingsbestyrelsen
navn �

Niels Søndergaard 40 52 27 89 Formand
Rie Eliasen 28 91 34 87 Næstformand
Ivan Lynge 22 27 41 66 Kasserer
Cindy Juhl Svendsen 21 70 38 39
Louise Sidenius 81 61 91 81
Morten Schmidth Larsen 22 42 24 25 Suppleant
Listbeth Hansen 21 76 00 60 Suppleant

Bestyrelsen er valgt på afdelingens beboermøder.
Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@4eren.dk eller direkte til formanden
på formand@4eren.dk
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Beboernes– og bestyrelsens udvalg
af Niels Søndergaard

Bestyrelsen har nedsat følgende faste udvalg (lederen af udvalget er
skrevet med kursiv).

Råderetsudvalget Økonomiudvalget
Børge Frisbæk Driftschef, KAB Ivan Lynge AB
Niels Søndergaard AB1 Niels Søndergaard AB

Morten Schmidt Larsen AB
Lisbeth K. Hansen AB

Det grønne udvalg Sportsudvalget
Louise Sidenius AB Niels Søndergaard AB
Vita Susanne Pedersen Beboer Ivan Lynge AB
Redaktionsudvalget Web-/antenneudvalg
Ivan Lynge AB Niels Søndergaard AB
Rie Eliasen AB Lisbeth Hansen AB
Niels Søndergaard AB Cindy Juhl Svendsen AB

Morten Schmidt Larsen AB
Inge Falk-Petersen Beboer

Aktivitetsudvalget Trafikudvalget
Rie Eliasen AB Kim Madslund Beboer
Lisbeth K. Hansen AB Cindy Juhl Svendsen AB
Cindy Juhl Svendsen AB Ivan Lynge AB
Flemming Eliasen Beboer Troels Secher Beboer
Lotte Eliasen Beboer
Annette Tang Beboer

Det – vi før kaldte Alternativt Internet – er nu en
del af Web-/antenneudvalget.

1AB er forkortelsen for Afdelingsbestyrelsens repræsentant(er) i udvalget
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Onsdag den 30. Oktober kl 19.00
i Laden, Mariehøj 204.

Tilmelding er nødvendig, da der er begrænsede pladser. Tilmelding
foregår i Laden på følgende dage:

Torsdag den 17.10.19 kl 19 -19.30
Tirsdag den 22.10.19 kl 19 -19.30

Tilmelding koster 30 kr. per deltager og giver samtidig 2 spilleplader.

Ekstra spilleplader kan købes på bankodagen før spillet og koster 15 kr.
stykket og 3 for 40 kr.

Der vil være salg af lotteri, hvor gevinsten er en købmandskurv.
Derudover kan der købes øl/vand/kaffe/te og kage til rimelige priser.

Der vil være 10 spil med flotte præmier.

Dørene er åbne fra kl 18.00.
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Nyt fra Nivå NU
Ny familiemedarbejder i Nivå Nu
Mit navn er Hiba Osman og jeg er den nye familiemedarbejder i Nivå
Nu. Jeg er uddannet familieterapeut fra Metropol og i de sidste 7 år
har jeg arbejdet som familiekonsulent og behandler i Integrationsnet. I
mit arbejde i Nivå Nu har jeg fokus på tryghed og trivsel for beboerne i
området, hvor mit største fokus er forebyggelse og forældreansvar. Jeg
ser frem til lære jer at kende, og jeg glæder mig til at samarbejde.
Kontakt mig, hvis du vil vide mere, eller hvis du har brug for en snak
omkring det at være forælder (�4031 0584).

Hjemme i kunsten
Nivå Nu er en stor del af det lokale projekt "Hjemme I Kunsten", som
afholdes i samarbejde med UngFredensborg, Nivaagaard Malerisam-
ling, Louisiana og Fredensborg Kommune samt Nivå Skole.

I projektet mødes børn og unge
fra området omkring kunst; her in-
troduceres de, igennem kunstla-
boratorier, til forskellige begreber
og lærer at udtrykke sig igennem
kunsten. Med tiden er det inten-
tionen at de unge skal uddanne
sig til kunstambassadører til gavn
for både de unge selv og for vores
område som helhed. Projektet er

støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Kontakt Tobias (�2151 7555) for
yderligere info.

Plastikposefrit Nivå?
I samarbejde med bl.a. Nivå Bibliotek, en kvindeklub og andre gode
lokale initiativer, har vi taget initiativ til at starte et kreativt syprojekt

side 12 af 20 sider



op. Formålet er, at frivillige kreative sjæle mødes omkring symaskin-
erne for at sy stofposer af genbrugsstof. Måske det lykkes os at erstatte
alle plastposer i Nivå? Vi starter med en workshop og vil efterfølgende
mødes ugentligt i Nivå Nus lokaler for at sy. Alle er velkomne. Kontakt
Sara (�40129492) hvis du vil vide mere, eller hvis du har stof, du vil
donere. Følg Nivå Nu på facebook, for info om mødetidspunkter mv.

Stillevandringer
I samarbejde med Fredensborg Kommunes sund-
hedskonsulent, mødes vi til månedlige stillevan-
dringer for at blive klogere på naturen og den
påvirkning, den har på os mennesker. Fokus på
mental sundhed, fordybelse, ro og vejrtrækning vil
give os mærkbare oplevelser i det fri. Arrange-
mentet er for kvinder.

Fortsat stort behov for frivillige samtalevenner
Kan du afsætte én time om ugen? Eller én time hver 14. dag? Forløbet
varer kun i 3 måneder.

Som frivillig samtaleven bliver du matchet med
en person, som gerne vil forbedre sit danske
sprog. I har uformelle samtaler på dansk og mødes
på tidspunkter, som passer jer. Kontakt Sara
(�40129492), hvis du vil vide mere.
Har du husket at synes godt om siden Nivå Nu på
facebook? Her kan du få mere viden om, hvad Nivå
Nu tilbyder samt læse om, hvornår næste aktivitet
finder sted.

side 13 af 20 sider



Lidt om Fredensborg Boligselskab
af Ivan Lynge & Niels Søndergaard

Niverød IV
Vores boligafdeling er én af fem afdelinger, som er Fredensborg Boligsel-
skab. De 4 øvrige er Niverød III (kvartererne), Niverødgaard, Bofæl-
lesskabet på Byvejen og plejecentret Mergeltoften.
Fredensborg Boligselskab har en administrationsaftale med KAB, der
står for udlejning, huslejeopkrævning, ejendomskontoret og daglig ad-
ministration.

BP

Repræsentantskab
Fredensborg Boligselskabs øverste myndighed hedder
repræsentantskabet og har følgende medlemmer fra
vores afdeling:

Repræsentantskabsmedlemmerne Morten Schmidth Larsen og Henrik
Bech valgt på beboermødet, og Niels Søndergaard, som udpeget af af-
delingsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen vælges af repræsentantska-
bet og har den daglige ledelse af boligselskabet og
dens afdelinger.

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er fra vores afdeling:
Formand Henrik Harsberg, medlemmerne John Resting og Lone Albret.

Besøg Fredensborg Boligselskabs hjemmeside www.fbbs.dk
Her er alle oplysninger, der er nævnt ovenfor, og der er mange flere
oplysninger om Fredensborg Boligselskab, dets vedtægter, målsætning,
afdelinger, møder og muligheder for kontakt.

Du kan også besøge KAB’s hjemmeside KAB-Bolig
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Ladeadministrationen
Niverød IV’s administration af selskabslokalerne Laden har kontor i Ladens
beboerhus, Mariehøj 204.

Kontoret er åbent hver tirsdag kl. 19:00 – 19:30.

Administratorerne tager sig af
udlejning af selskabslokaler, salg
af poletter m.v. til vaskeriet og nø-
glebrikker til sportshallen.
Leje af selskabslokaler
Henvendelse på Ladekontoret i
åbningstiden – eller på Ladens

telefon 30 43 43 52 på dagene mandag, onsdag og torsdag kl. 19:00 -
20:00 - eller skriftligt på e-mail adressen beboerhus@4eren.dk
Vaskeriet
I Ladekontorets åbningstid er der salg af poletter til vaskemaskiner og
tørretumblere og af hængelås med nøgle til vasketidstavle.

Ved evt. fejl og mangler på vaskeriets maskiner kontaktes Ejendoms-
kontoret, Mariehøj 478, tlf. 49 14 50 79 – eller på e–mail adressen ek-
niveroed@kab-bolig.dk
Sportshallen
Nøglebrikker til sportshallen, nøgle til sportshallens bagdør (sydsiden)
og hængelås med nøgle til tidsreservationstavlen bestilles på e-mail
adressen beboerhus@4eren.dk – eller efter særlig aftale med Ladead-
ministratoren på kontoret.
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Syerske i Mariehøj

Jeg tilbyder oplægning, reparationer, udskiftning af lynlåse og meget
andet.

Strikkegarn modtages med tak.
Jeg strikker til Røde Kors.

Venlig hilsen
Anni Salée – telefon 2641 3287

E F
Næste udgivelse af 4’eren

Næste nummer af 4’eren er planlagt til at udkomme

medio december 2019

Sidste frist for indlæg er 27. november 2019

side 16 af 20 sider



Ejendomskontoret
Mariehøj 478
Telefon 4914 5079
E-mail ek-niveroed@kab-bolig.dk
Ejendomskontoret har telefon- og åbningstid for be-
boere på alle hverdage kl. 07:00 – 09:00

Lån af højtryksrenser, borehammer og trækvogn:
Afhentning mandag – fredag kl. 08:00 09:00
Aflevering mandag – fredag kl. 07:00 08:00

Deponeringspladsen ved Ejendomskontoret
Åbent mandag – fredag kl. 07:00 – 14:00, Lukket lørdag, søn- og hel-
ligdage.

Afhentning af affald
Som beboer kan man få afhentet affald mandage, hvis man ikke selv
er i stand til at bringe det til deponeringspladsen, og vel at mærke, hvis
man forinden har truffet aftale med Ejendomskontoret om det.

Affald må kun stilles ud til afhentning søndag aften eller mandag morgen
– ellers må der ikke stå affald i forhaven.
Den kommunale genbrugsplads
Vandtårnsvej 2, Kokkedal.
Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 07:00 - 18:00
Lørdag, søndag og helligdage kl. 10:00 - 18:00

Genbrugspladsen har lukket den 24., 25. og 31. december og den 1.
januar.
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Vagtordninger
Ved brug af en vagtordning bedes man indenfor de to første hverdage
anmelde det til Ejendomskontoret i åbningstiden.

El-vagtordning, Enco El, tlf. 43 43 37 76
El-vagtordningen omfatter total strømsvigt. Inden kontakt til vagten skal
alle sikringer og HFI-relæ tjekkes. Ordningen omfatter IKKE defekter på
hvidevarer (komfur og køle-fryseskab).

VVS-vagtordning, Blikkenslageren ApS,
tlf. 28 83 65 87
VVS-vagtordningen omfatter brud på rør
og total tilstopning af toiletter, der straks
skal anmeldes til teknikervagten. I fy-
ringssæsonen (normalt ca. 15. sep-
tember til 15. maj) omfatter det også
varmeudfald.
Ordningen omfatter IKKE manglende
varmt vand og mindre forhold som f.eks.
dryppende vandhaner og løbende toiletter.

Telefon-, internet- og TV forbindelse
YouSee’s grundpakke er inkluderet i huslejen, og kan ikke fravælges.
Ved fejl på forbindelse fejlmeldes til YouSeepå tlf. 70 70 40 40.

Fastnettelefon og internet kan vælges frit mellem udbydere.
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Kontakt

Fredensborg Boligselskab Hjemmeside
www.fbbs.dk

Niverød IV2 Hjemmeside
www.4eren.dk

Niverød IV bestyrelse E-Mail:bestyrelsen@4eren.dk
Niverød IV formand E-Mail:formand@4eren.dk

Leje af beboerhus "Laden"

Ladeadministrator
Laden: tirsdag 19:00– 19:30
E-Mail: beboerhus@4eren.dk
�man-, ons- og torsdag

kl 19:00-20:00 – 3043 4352
Beboerbladet "4’eren" E-Mail:4eren@4eren.dk

Ejendomskontoret
E-Mail:ek-niveroed@kab-bolig.dk

Hverdage kl 07-09
tlf. 4914 5079

KAB (ventelister) �3363 1000

Nivå Nu
E-Mail:Bjarke Gudbjerg

Nivåhøj 55
www.nivaa-nu.dk

2Lokalt kalder vi Niverød IV for "4eren"
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