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For 16.000 – 17.000 år siden var den aktive gletsjerfront under tilbagesmeltning og
befandt sig omkring København.
De tunge ismasser havde i de foregående tusinder af år presset landet ned. Og selv om
vandstanden i havet også var lavere, fordi meget is stadig var bundet i gletsjerne, så var
havniveauet, altså højden af havet i forhold til landjorden, højere end i dag, omkring
10-15 meter eller måske mere.
De stejle, østvendte skråninger, som man ser i Folehaveskoven syd for Rungsted og også
længere mod nord mellem Rungsted og Kokkedal Slot kan tolkes som gamle kystklinter
fra den tid.
Det kan være vanskeligere at få øje på fortsættelsen mod nord til Nivå og videre til
Humlebæk. Følger man 15 meter kurven svarende til bunden af de formodede kystklinter
i Folehaveskoven, møder man stedvis et lidt stejlere terræn, især i Lave Skov. Om
det også kan være spor af en gammel kystlinje, står hen i det uvisse. Måske var
kystområderne dækket af dødis, der beskyttede mod havets erosion.
I Lave Skov finder man også en lille dal. Kan den være grundlagt som en regnvandseller smeltevandskløft tilbage i ishavets tid, da landjorden endnu lå ubeskyttet hen uden
plantevækst?
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Redaktøren har ordet.
af Ivan Lynge

Velkommen til beboerbladet 4’eren i december, måneden med de korteste dage vekslende med trist gråvejr, smukt solskinsvejr og måske
sne.
Foran Laden i år, det skal da også
nævnes her, kan man endda se det
fineste juletræ med lys – i de mørke
timer, når lyset ses bedst.
Redaktionen vil her på dette sted
benytte lejligheden til at sige
mange tak til alle, der i årets løb
har bidraget med indlæg til os. Det
er vi naturligvis meget glade for.
Vi er i år udkommet med 5 beboerblade. Det har vi gjort hvert
år, siden vi startede for 5 år siden
med denne nuværende version. Det har vi også planer om at gøre i
det nye år.
I redaktionen er vi som bekendt tre medlemmer, og vi er alle med i
afdelingsbestyrelsen. Det vil være ønskeligt med en redaktion uden
tilknytning til afdelingsbestyrelsen. Ja, det er et nytårsønske.
Det nye års første beboerblad udkommer i midten af februar. Beboerindlæg bedes afleveret senest onsdag den 5. februar på vores
e-mail adresse 4eren@4eren.dk eller i postkassen ved Laden, Mariehøj 204.
Glædelig Jul og Godt Nytår til alle.
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Formandens Klumme
af Niels Søndergaard

Så nærmer julen og nytåret sig med hastige skridt. Her i “4’eren”
har vi fået et juletræ ved laden i år, som vi er glade for.
Vi fik også afholdt vores årlige “regnsskabsmøde”,
hvor vi kunne konstatere, at vi havde vist været lidt
pessimistiske ved budgetlægningen, så vi fik et stort
overskud på kr. 800.000.
Dette overskud har vi delt således at vi lægger de kr.
500.000 i sparebøssen som opsparing til de omkostninger, som kommer på vores bebyggelse (taget på laden trænger
til en “kærlig” hånd). Resten af overskuddet bruges til at holde
huslejen nede i de næste tre år.
Vi — i bestyrelsen — er glade for
et stort fremmøde ved ved afdelingsmødet, mere end 50 husstande var
repræsenteret.
Der var mange punkter på dagsordenen. Vi fik måske ikke for meget gennemført, men vi fik valgt en bestyrelse
og — tusinde tak for det ensstemmige
valg til formand.
Bestyrelsen har konstitueret sig og er
næsten den samme, vi har dog fået et
nyt medlem, idet der var genvalg til
Ivan Lynge og nyvalg til Lisbeth Hansen.
Vi fik to nye suppleanter, Thomas Annesen og Henrik Bech. Jeg
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ser med fortrøstning frem mod et godt år i bestyrelsen med rigtig
mange opgaver.
Vi har planer for det næste år, vi skal gennemgå husorden ogvedligeholdelsesreglementet, vi skal købe/leje vaskemaskiner og finde løsningforslag til vores parkeringsproblemer.
apropo parkeringsproblemer:

Der er stadigvæk nogle – for det meste de samme – som tilsyneladende
ikke har fået læst husordenen, hvor det meget tydeligt står, at parkering udenfor de afmærkede felter er forbudt.
Det er jo så ikke for at genere nogle, at det er sådant, men for at
vi kan sikre, at der ved ulykker er fri passage for ambulancer og
redningskøretøjer.
Citat fra Husordenen:
”Du må alene parkere i de afmærkede båse på parkeringsarealerne.
Du må ikke parkere langs tilkørselsvejene og på græsarealerne.
Opsat skiltning om parkering forbudt skal respekteres af hensyn til
sikkerheden for områdets børn.”

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et
godt og lykkebringende nytår.
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Parkering i Niverød IV

Også i december er det tilladt og helt i overensstemmelse med vores
husorden at parkere bilen i de afmærkede båse.
Det er ikke tilladt at parkere andre steder i Niverød IV – heller ikke
langs stikvejene – og naturligvis slet ikke på vendepladserne ved
Laden og Byvejen.
Det gælder uanset vejret.
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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
(Mariehøj 204) postkasse.
Alle henvendelser bliver behandlet senest på bestyrelsens førstkommende 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
Rie Eliasen
Ivan Lynge
Cindy Juhl Svendsen
Lisbeth Hansen
Henrik Bech
Thomas Annesen

40
28
22
21
21


52 27
91 34
27 41
70 38
76 00

89
87
66
39
60

Formand
Næstformand
Kasserer
Suppelant
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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Boghjørnet
af Lisbeth Hansen

Kære alle i Niverød IV.
Tirsdag den 3. december åbner Boghjørnet i Laden.
Efter positive tilkendegivelser prøver
vi, om det kan lykkes.
Der vil være åbent alle tirsdage i
Ladens åbningstid fra 19:00-19:30.
Det er ikke ladeadministratorerne som
er ansvarlige for dette , men Lisbeth,
som har  2176 0060, i tilfælde af
spørgsmål eller andet.
Selvfølgelig skal bogbytning foregå under hensyntagen til de beboere, der i
forvejen møder op for at booke lokaler
og købe poletter mv.
Der vil være en reol til rådighed,
med ugeblade, krimier, biografier mm.
(Børnebøger er meget velkomne).
Har du lyst til noget ny læsning så kom og find din nye bog og læg
eventuelt den, du lige har læst, så får andre glæde af den.
Jeg vil af og til rydde op om nødvendigt.
God læsning fra Lisbeth i 240
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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
Børge Frisbæk
Niels Søndergaard
Det grønne udvalg
Louise Sidenius
Vita Susanne Pedersen
Redaktionsudvalget
Ivan Lynge
Rie Eliasen
Niels Søndergaard
Aktivitetsudvalget
Rie Eliasen
Lisbeth K. Hansen
Cindy Juhl Svendsen
Flemming Eliasen
Lotte Eliasen

1

Driftschef, KAB
AB1
Beboer
Beboer
AB
AB
AB
AB
AB
AB
Beboer
Beboer

Økonomiudvalget
Ivan Lynge
Niels Søndergaard
Lisbeth K. Hansen
Sportsudvalget
Niels Søndergaard
Ivan Lynge
Web-/antenneudvalg
Niels Søndergaard
Lisbeth Hansen
Cindy Juhl Svendsen
Inge Falk-Petersen
Trafikudvalget
Kim Madslund
Cindy Juhl Svendsen
Ivan Lynge
Troels Secher

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
Beboer
Beboer
AB
AB
Beboer

AB er forkortelsen for Afdelingsbestyrelsens repræsentant(er) i udvalget
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Jul i Laden
Søndag den, 24. november havde 23 børn og 45 voksne fundet vej til
”Laden” og havde en hyggelig eftermiddag med gløgg og æbleskiver,
kaffe, småkager og pebernødder.
Vi havde besøg af en god tryllekunstner, der havde godt fat om
børnene på deres præmisser og niveau. Han underholdt os alle, og
inddrog på bedste, vis både de voksne og børnene, i forskellige trylle
numre.
Efterfølgende fik vi besøg af ”Nissen Tjalve” og en lille nissepige, der
fik børnene til at kalde på Julemanden. Pludselig kunne alle høre
julemanden trampe rundt på loftet. Trappen ude i mellemgangen
blev åbnet, og ned kom den flotteste julemand der tilsyneladende
var landet på taget af ”Laden”.
Der blev taget godt imod julemanden, der sammen med nissen og
nissepigen dansede og sang om træet. Afslutningsvis kunne forældre
tage billeder af børnene sammen med julemanden og fik en stor flot
godtepose, som han havde med i julesækken.
Udvalget siger tak for en god og hyggelig dag, og ønsker alle beboere
en glædelig jul.
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Juletræ i bebyggelsen
af Rie Eliasen

Efter en vellykket juletræsfest søndag den 24. November, Havde aktivitetsudvalget inviteret beboerne i Niverød lV til juletræstænding.
For allerførste gang i bebyggelsens
historie (mener vi i hvert fald) har vi
fået et juletræ. Det er smukt placeret lige imellem de to indgangsdøre
til henholdsvis beboerhuset “ Laden”
og Hallen.
Det var en enig bestyrelse, der allerede i starten af året bakkede op
om forslaget, og vi håber at alle i
bebyggelsen synes, at det er en fantastisk ide.

top....”, imens vi nød et lille glas gløg.

Det var Kenneth, fra ejendomskontoret, der i fritiden også er aktiv i aktivitetsudvalget, der “ pustede” lys i
træet, imens de få fremmødte sammen med aktivitetsudvalget sang højt
og smukt “ Højt fra træets grønne

Glædelig jul til alle jer fra alle os i aktivitetsudvalget.
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Lidt om Fredensborg Boligselskab
af Ivan Lynge & Niels Søndergaard

Vores boligafdeling er én af fem afdelinger, som er Fredensborg Boligselskab. De
4 øvrige er Niverød III (kvartererne), Niverødgaard, Bofællesskabet på Byvejen
og plejecentret Mergeltoften.
Fredensborg Boligselskab har en administrationsaftale med KAB, der står for
udlejning, huslejeopkrævning, ejendomskontoret og daglig administration.
Repræsentantskab
Fredensborg Boligselskabs øverste myndighed hedder repræsentantskabet og har følgende medlemmer fra vores afdeling:
Repræsentantskabsmedlemmerne Cindy Juhl Svendsen og Henrik Bech valgt på
beboermødet, og Niels Søndergaard, som udpeget af afdelingsbestyrelsen.
BP

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen vælges af repræsentantskabet 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.

kontakt.

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

Du kan også besøge KAB’s hjemmeside KAB-Bolig
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af Sara S. Friis, Nivå Nu
Enestående mulighed til områdets unge Kunst er ikke bare kunst. Det kan
også være et omdrejningspunkt for kreativitet, fællesskab, udfoldelse og meget,
meget mere.
I projekt Hjemme i Kunsten får områdets unge mulighed for at møde kunsten i øjenhøjde, påvirke den,
skabe den og ikke mindst danne relationer på kryds
og tværs med andre unge. Man skal ikke vide noget
om kunst i forvejen for at kunne være med, og hvis
man til at starte med bare vil kigge på, er det også
helt i orden. Med tiden kan det være man bliver kunstambassadør og kan få et lille fritidsjob.
Hjemme i Kunsten er et samarbejde mellem bl.a. Nivå Nu, Louisiana og Nivaagaards Malerisamling. Det er for unge i alderen 12-16 år, og det er gratis at
være med.
Kig forbi vores Art Lab-lokale i Nivå Bymidte hver onsdag kl. 16-19. Vi tager
godt i mod dig, og dine forældre er også velkomne til at kigge forbi.
Vil du vide mere kan du kontakte Tobias fra Nivå Nu på  2151 7555.
Kan du (heller ikke) synge?
Vi er ved at opbygge et sangfællesskab for alle dem som kan synge og for alle
dem som ikke kan synge. Det vigtigste er altså at du har lyst til at grine og have
det sjovt imens vi forsøger os med både ukendte og kendte sange.
Vi ved at det bliver sjovt!

Vi mødes i Nivå Nu hver 14. dag, og vi starter i januar. Følg vores facebookside for info om præcis opstartsdato/tid. Sangfællesskabet bæres af frivillige og
etableres i et samarbejde med bl.a. Nivå Nu, Trygfonden, Sangens Hus, Sangcenter Nordsjælland og Syng Danmark.
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Kontakt Sara hvis du vil vide mere  4012 9492.
Brug for hjælp til lektier, jobsøgning
eller en snak om uddannelse?
Så kom forbi StudieVejen.
Er du mellem 15-29 år og har brug for
hjælp til lektier eller har spørgsmål uddannelse og studievalg er du meget velkommen. Hos StudieVejen er der altid en frivillig mentor tilstede, der kan hjælpe med
alle de spørgsmål og udfordringer du har
i forhold til uddannelse eller jobsøgning.
Mentorerne, vil gerne hjælpe og vejlede
dig. Mentorerne har selv været igennem
en uddannelse, så han eller hun kender til
de samme udfordringer og vanskeligheder
du evt. støder på.
StudieVejen har åbent hver onsdag fra kl.
14:00 – 18:00. Adressen er Nivåhøj 68A
”HUSET”.
Bare kig forbi.
StudieVejen er et projekt under Nivå Nu i samarbejde med UU-Fredensborg og
Fredensborg Jobcenter.
Vil du vide mere om StudieVejen?
Kontakt ungekoordinator Veronica Messina Jensen på  4015 3469 eller vemj@fredensborg.dk
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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 nøglebrikker 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 Ejendomskontoret,
Mariehøj 478, tlf. 49 14 50 79 – eller på e–mail adressen ek-niveroed@kabbolig.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 Ladeadministratoren på kontoret.
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BANKOSUCCES!!!
af Rie Eliasen

På en helt almindelig onsdag aften i oktober, væltede det ind med mennesker
i vores hyggelige beboerhus “Laden”. Vi i aktivitetsudvalget er overvældede og
glade over fremmødet på lige over 60 til bankospillet. Bankoopråberen Thomas
Annesen gjorde et forrygende stykke arbejde, så han er uden at vide det hyret
igen til næste gang.
Nogle Beboere havde doneret præmier lige fra
vin, chokolade, popkornmaskine mm, og Lisbeth
Hansen havde brugt dage på at besøge områdets
butikker, som meget flittigt havde givet bidrag i
form af fine gaver. (Tusinde tak til: Rema 1000,
Kokkedal; Netto, Nivå; Frk. Himmelblå; Sidney
& Co; Circle K; Coop SuperBrugsen Fredensborg;
Jysk Kokkedal; Jysk Helsingør; Fredensborg Ældremad ).
Derfor havde vi råd til at spendere både sidegevinster og vildt store kødpakker
til pladen fuld som indeholdt både en and, en flæskesteg og en ribeysteg. Der
var også lækre præmier og store købmandskurve på højkant i lotteriet, så alt i
alt gik der mange glade vindere fra arrangementet. Andre vandt ikke, men ingen
gik vist derfra i dårligt humør, og vi lover at med den store opbakning, vender
vi klart tilbage igen i foråret.
Hjælp os gerne med sponsorgaver - så skulle der for eksempel være julegaver
i ikke når at få byttet, så kontakt Lisbeth eller Rie ( fx på bestyrelsesmailen
bestyrelsen@4eren.dk , eller læg en besked til os på Ladens kontor i åbningstiden
tirsdage ml. Kl 19-19.30, så skal vi nok hente når det passer.
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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

midt i april
Sidste frist for indlæg er mandag den 6. april på email
4eren@4eren.dk eller i Ladens postkasse, Mariehøj 204
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Nyt år – ny energi?
- med yoga som smidiggør, strækker og afspænder

Ta’ med til yoga for mænd og kvinder
I et roligt tempo guides du igennem yogaøvelserne,
hvor fokus er på ro og balance i kroppen. Alle kan være
med. Det er ikke en forudsætning at du har praktiseret
yoga før, da vi arbejder os skånsomt igennem hele
kroppen.
Tid: Hver onsdag kl. 10.30-11.45
Sted: Laden, Mariehøj 204B
Opstart onsdag d. 8. januar 2020
Tilmeld dig hos Susanne på tlf. 51828080 eller på mail
post@s-webdesign.dk
Det er gratis at deltage og tilbydes af
Foreningen Yoga og Meditation for Alle
i samarbejde med Nivå Nu

Ejendomskontoret

Mariehøj 478
Telefon 4914 5079
E-mail ek-niveroed@kab-bolig.dk
Ejendomskontoret har telefon- og åbningstid
for beboere 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 helligdage.
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.

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
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(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 fyringssæsonen
(normalt ca. 15. september 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.

Spiseklubben
Program for første halvår 2020 (alle dage kl 17:30):
torsdag 30. januar
tirsdag 7.april
torsdag 4. juni

frikadeller med stuvet hvidkål
mørbrad gryde med ris
jul (husk gave)

Pris: kr 30 for voksne – børn under 13 år kr. 15
Vand, øl og vin kan købes til fornuftige priser
Billetter til alle spiseaftener sælges løbende hver tirsdag i Ladekontorets
åbningstid kl 19:00 – 19:30 (maks. 40 biletter)
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Sportshallen ”Laden”
af Ivan Lynge

Adgangstider

Beboere i Niverød IV kan benytte
Mandag, tirsdag og onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

sportshallen på følgende tider:
kl. 21:30 – 23:00
kl. 18:00 – 23:00
kl. 16:00 – 23:00
kl. 08:00 – 23:00

Adgang

Til sportshallen får man adgang med en nøglebrik, der – mod depositum på 100 kr. og efter forudgående bestilling – udleveres
hos Ladeadministratoren, tlf. 30 43 43 52, på tirsdage kl. 19:00
– 19:30.

Tidsreservationstavle

Ved sportshallens indgang mod syd – mod Niverødgården – er en tavle, hvorpå
man kan reservere den tid, man ønsker at benytte.
Det gør man ved at anbringe den hængelås, man får udleveret, ud for den tid,
man ønsker. Husk at reservere tid, hvis du vil være sikker på at få den tid, du
ønsker. Husk at fjerne din hængelås efter brug – evt. reservere en ny tid.

Hængelåse

Vi har erfaret, at der kan hænge private – og dermed forbudte – hængelåse og
ubenyttede hængelåse på tidsreservationstavlen. Det må der ikke. Vi forbeholder
os ret til at fjerne dem.
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Tid i sportshallen

Som individuel bruger af sportshallen kan man reservere 1 time pr. nøglebrik.
Hvis man som beboer ønsker at dyrke holdsport som fodbold, basketball, volleyball, hockey, gymnastik mv. på et fast ugentlig tidspunkt, hvor også andre
interesserede beboere kan deltage, kan man få reserveret 2 timer.

Bordtennis

Et bordtennisbord er anbragt i redskabsrummet, hvorfra det kan køres ind i
sportshallen og stilles op til brug. Net, bat og bordtennisbolde er anbragt i
skabet i beboernes rekvisitrum. Det kan stærkt anbefales at medbringe eget bat
og egne bolde.
Husk at sætte det hele på plads efter brug!!!

Badminton og bordtennis

Søndage kl. 10:00 – 12:00 er der i reglen mulighed for at mødes med andre
beboere i sportshallen til badminton og bordtennis.
Hvis du er interesseret kontakt Ivan Lynge, tlf. 22 27 41 66.

Ordensregler

Husk at læse ordensreglerne for sportshallen inden du benytter den, for eksempel
er det kun tilladt at benytte indendørssko.
Ordensreglerne kan læses på opslag i sportshallen.
For evt. yderligere oplysninger kontakt Ivan Lynge, tlf. 22 27 41 66.
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Kontakt
Fredensborg Boligselskab
Niverød IV2
Niverød IV bestyrelse
Niverød IV formand
Leje af beboerhus ”Laden”
Beboerbladet ”4’eren”
Ejendomskontoret
KAB (ventelister)
Nivå Nu

2

Hjemmeside
www.fbbs.dk
Hjemmeside
www.4eren.dk
E-Mail:bestyrelsen@4eren.dk
E-Mail:formand@4eren.dk
Ladeadministrator
Laden: tirsdag 19:00– 19:30
E-Mail: beboerhus@4eren.dk
man-, ons- og torsdag
kl 19:00-20:00 – 3043 4352
E-Mail:4eren@4eren.dk
E-Mail:ek-niveroed@kab-bolig.dk
Hverdage kl 07-09
tlf. 4914 5079
3363 1000
E-Mail:Sara
Nivåhøj 55
www.nivaa-nu.dk

Lokalt kalder vi Niverød IV for ”4eren”
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