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I 1750 var der planer om en galejhavn og fæstning ved Nivå. De var
tegnet af Samuel Christoph Gedde og Jean Baptiste Descarriéres de
Longueville, og blev godkendt af Frederik 5. tre år senere.
Fæstningen blev aldrig til noget. Anledningen til projektet var, at
svenskerne i 1744 byggede en tilsvarende havn for galejer i Landskrona.
Man nåede frem til i 1757 at få bygget en del af havnen og nogle af de
planlagte bygninger, men derefter gik byggeriet i stå. Dels på grund
af pengemangel dels på grund af manglende interesse hos Admiralitetskollegiet, dvs. det daværende marineministerium. Desuden var konstruktionen af galejerne til havnen aldrig gået i gang.
Allerede omkring 1760 må hele projektet være blevet opgivet, men fundamenterne til havnen kan stadig beses i dag i terrænet syd for det
gamle Nivaagaards Teglværk og øst for Nivågård. Det ligger nu inde i
land, fordi kystlinjen i tidens løb har flyttet sig.
kilde: Wikipedia Danmark
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Redaktionen har ordet
af Ivan Lynge

Velkommen til årets første Beboerbladet 4’eren – og vinterens 2.
Forsiden gengiver en af de få morgener, hvor hele Niverød IV var
hvid.
Som det ses, var det ikke kun dekorativt men også en nødvendig
anledning for bilisterne til at rense deres bilruder.
I det nye år har der måske været størst
opmærksomhed på, at vores nabo, Per
Gyrum Skolen, ønsker at udvide med deraf følgende forandringer for os og ikke
mindst for beboerne i Niverødgaarden.
Vi bringer to indlæg herom.
Nogle beboere, der ikke er i afdelingsbestyrelsen og ikke er i nogle
udvalg, har taget et flot initiativ til en fastelavnsfest. Sådan!!! Se
og læs deres invitation inde i bladet om hvornår, hvor og hvordan
begivenheden er planlagt til at blive fejret.
Hvis man i det nye år skulle være interesseret i lidt motion i sportshallen,
så vil man kunne finde alle oplysninger
om, hvordan man kan komme i gang –
med meget mere. Se og læs venligst i
rubrikken Sportshallen ”Laden” (se side
18).
Bagsidebilledet er af en julerose i fuld flor i Niverød IV på en
vinterdag med skønt forårsagtigt solskin.
Næste beboerblad er planlagt til at udkomme i april. Indlæg kan
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afleveres senest mandag den 1. april på e-mail adresse 4eren@4eren.dk
eller i postkassen ved Beboerhuset, Mariehøj 204.
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Formandens Klumme
af Niels Søndergaard

En af mine visioner her i Niverød IV var at åbne op for demokratiet,
og det synes jeg selv, at vi har gjort i det forløbne år. Der har indtil nu ikke været ting behandlet i afdelingsbestyrelsen, som ikke
er blevet offentliggjort (undtagen sager, som involverer personer).
Af de visioner jeg har, så er involvering af beboerne i aktiviteter og
demokratiske udvalg den vision, som
skranter mest.
Det er jo ikke bestyrelsen, som
skal lede beboeraktiviteterne, som
det grønne udvalg, aktivitetsudvalget, redaktionsudvalget eller andre.
Kun i nødstilfælde – hvis der ikke
er en beboerrepræsentant – kan det
være et bestyrelsesmedlem. Vi ser
derfor meget gerne, at der er beboere, som har noget på sinde,
der overtager disse beboeraktiviteter.
Bestyrelsen støtter – så godt vi kan – en mangfoldighed af initiativer, så hvis du har en idé, så send en linie til akitivitetsudvalget,
og jeg er sikker på, at de så vil støtte op omkring din idé.
Der er jo meget oppe i tiden om seniorbofællesskaber, og jeg kan se, at der bor en del seniorer
her, og vi bor i et fællesskab, så betingelserne for
et seniorbofællesskab er til stede, men udnyttes
vist da ikke i sit fulde omfang.
Jeg håber, at vi alle ses til beboermøde den 6. marts kl 19:00 i
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Laden, kom og vær med til at bestemme vores budget (og dermed
husleje).
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Laden, onsdag den 6. marts 2019 kl. 19:00

Afdelingsmøde Niverød IV, eller ?

Vi holder Afdelingsmøde – det årlige budgetmøde – hvor vi skal
diskutere og vedtage budgettet for regnsskabsåret 2019/2020.
Det er her, at huslejen fra 1. juli 2019 fastsættes.
På mødet vil bestyrelsen også give en
aktuel status og komme med forslag, om
at danne et beboerstyret ”parkeringsog trafikudvalg”, som sammen med
bestyrelsen skal arbejde for bedre trafikforhold, og forsøge at finde løsning på
vores parkeringspladsforhold.
Hvis du er intersseret i vores fremtid her i Niverød IV, og vil være
med til at præge den, så er det stedet, du skal bruge et par timer
i selskab med dine naboer.
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Notits om aktiviteter i Niverød IV
Medlemmerne i Aktivitetsudvalget havde hver især så meget at
se til, at vi måtte fravælge at planlægge en fastelavnsfest i år.
Aktivitetsudvalget er ikke et fastlåst udvalg, men et åbent udvalg,
med frivillige medlemmer, der fra tid til anden får lyst til at
stable arrangementer på benene i Niverød lV. Alle beboere har
mulighed for at være med, eller selv lave arrangementer.
Så heldigvis tog flere af beboerne den manglende fastelavnsfest
op på Facebook-gruppen ”4’eren ”, så der hurtigt blev stablet
en fastelavnsfest på benene i Lykke Daring Jensen og Martin
Bidstrups have.
Det er simpelthen så skønt, og bestyrelsen vil selvfølgelig meget
gerne støtte op om sådanne tiltag, også økonomisk. Det kræver
blot, at det er et tilbud, der berører samtlige beboere, hvilket
Lykke og Martin meget gerne vil være med til at gøre det til.
med venlig hilsen
Rie Eliasen

Planlagte begivenheder
Her er de begivenheder, som vi kender til på nuværende tidspunkt
Første halvår
onsdag
torsdag

6/3

Beboermøde (budget)

14/3, 11/4, 9/5, 13/6

AB-møde

Andet halvår
torsdag

8/8, 12/9, 10/10

AB-møde

onsdag

6/11

Beboermøde (valg og regnskab)

torsdag

14/11, 12/12
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AB-møde

INVITATION TIL FASTELAVNSFEST
SØNDAG DEN 3. MARTS 2019 KLOKKEN 13.00
Sted: Mariehøj 276 – festen foregår i haven. Vi bor ud mod den
store legeplads.
Husk varmt tøj under jeres fastelavnsdragter.

Vi har 2 tønder, en for de helt små, og en for de lidt større/voksne.
Desuden vil der være slikpose til børnene, fastelavnsboller, kaffe,
the og saftevand.
Tilmelding: De som ikke er tilmeldt via opslaget i 4’eren kan
gøre det på tlf. 27 50 50 58 eller en seddel i postkassen nr. 276,
med oplysning om, hvor mange børn og voksne i kommer, samt
alder på børnene.
Svar udbedes: snarest eller senest den 25. februar.
Hvis nogen har mod på at bage eller købe fastelavnsboller er
projektet fuldendt.
Mange hilsner
Lykke og Martin,
Mariehøj 276
OBS Da det jo er et udendørs arrangement, tages der forbehold
for, at det kan aflyses hvis vejrguderne vælger at lade regnen
piske ned.
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Per Gyrum Skolen
Som det nok er de fleste bekendt, så har Per Gyrum Skolen ansøgt
Fredensborg Kommune om tilladelse til udvidelse med en 800 m2
stor bygning på sin grund overfor Branddammen – med deraf
følgende øget elevtal.
I den anledning har vi på beboerbladet 4’eren modtaget 2 indlæg, som vi bringer herunder. Det første indlæg er skrevet af en
beboer i Niverød IV, Mogens Larsen, og det andet er skrevet af
afdelingsbestyrelsesformand Finn Zøllner fra Niverødgaarde.
redaktøren

Per Gyrum Skolens udvidelsesplaner
af Mogens Larsen

Per Gyrum Skolen er i dag en nabo på godt og på mindre godt.
Det er en nabo, der fylder i hverdagen, trafikmæssigt når der
skal Kysses og Køres, ved de 3 adresser, skolen råder over i vores
nærområde, støjmæssigt, når der holdes frikvarter, og der spilles
bold på plænerne lige uden for vores døre, og adfærdsmæssigt
når ventetiden skal fordrives f.eks. foran døren til Ladens gymnastiksal.
Per Gyrum Skolen har planer om at udvide. Udvidelsen er planlagt til 800 kvadratmeter på arealet ved Niverødgården. En udvidelse af denne størrelse, vil uundgåeligt have meget stor betydning for vores hverdag her i Niverød IV. Jeg er af den opfattelse, at selv om skolen har til huse i bygninger der er beregnet
til at huse institutioner, så mener jeg ikke nødvendigvis, at det
berettiger til en meget stor udvidelse. Det er ikke en udvidelse,
jeg på nogen måde støtter, så mit mål med denne artikel er at
samle de meningsfæller, der må være her i Niverød IV, så vi kan
forene vores kræfter, til at protestere mod Per Gyrum Skolens
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udvidelsesplaner.
Jeg kan kun forstille mig, hvordan de gener Per Gyrum Skolen
står for i dag, vil blive øget med en udvidelse i den størrelsesorden
Hvis du er enig med mig i, at en udvidelse af Per Gyrum Skolen
er en dårlig idè, og du har lyst til at deltage i arbejdet mod at
imødegå udvidelsen, så skriv til mig på pgskole@gmail.com eller
i postkassen Mariehøj 267.
Jeg vil så tage initiativ til, at vi samles og drøfter mulighederne,
for hvordan vi bedst gør vores indflydelse gældende.

med venlig hilsen
Mogens Larsen
Mariehøj 267

Stor Per Gyrum Skole – Nej tak!
af Finn Zøllner, formand for bestyrelsen på Niverødgård.

I de sidste godt 3 år har jeg været formand for bestyrelsen på
Niverødgård, en afdeling af Fredensborg Boligselskab. Jeg har
igennem mange år været ejer af og adm. direktør for forskellige
virksomheder.
Fredensborg Kommunes Økonomiudvalg har nu besluttet, at
der skal udarbejdes en nu
lokalplan og et kommuneplantillæg, der muliggør nyt byggeri i de grønne områder syd
for Niverødgård,

hvor Per

Gyrum Skolen i dag driver skole i det gamle hovedhus.
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Kommunen og administrationen er ikke ubekendt med de mange
problemer, som specielt beboerne på Niverødgård har oplevet
med Per Gyrum Skolen. Borgmesteren er orienteret, administrationen er orienteret.
Hvorfor så anbefale, at der skal udarbejdes en lokalplan, der
muliggør en stor udvidelse af Per Gyrum Skolen?
Hvem skal dække de økonomiske tab, som vil blive påført Niverødgård
afdelingen ved en udvidelse af skolen med en over 100% stigning
i elevtallet. Der er allerede beboere, som er flyttet pga. støj fra
skolens elever, og med den foreslåede udvidelse vil der blive beboerflugt fra Niverødgård. Hvem vil bo i et støjhelvede! Hvem
skal dække dette tab, Per Gyrum Skolen og/eller Kommunen?
For Niverødgård afdelingen og Fredensborg Boligselskab vil helt
sikkert blive påført et økonomisk tab, hvis skolen udvides, som
ansøgt.
Jeg har som formand for
Boligafdelingen

Niverødgård

oplevet en uhørt arrogance fra
skolen.

Der er ikke meget

per gyrum ”hele vejen rundt”
i den måde skolen varetager
sine stakeholder forpligtelser i
relation til nærmiljøet.
Skolen regerer ikke på vores klager over de ufattelig støjende
elever både inde på gårdspladsen, som jo på nær et 3 meters bælte
langs hovedbygningen, er vores ejendom. Ejendomsretten bliver
overtrådt hver eneste dag af skolens elever. Som politiker for
Liberal Alliance burde skoleleder Charlotte Bie om nogen kunne
forstå vores holdning, at det er totalt urimeligt, at skolens elever
side 13 af 39 sider

hver eneste dag bryder den private ejendomsret.
Skolens elever er ufattelig provokerende over for os beboere. Eksempel: Den sidste skoledag inden juleferien stod nogle store
elever langt inde på vores ejendom og opfordrede de yngre elever
til at råbe højt for at fremprovokere en reaktion fra en af vores
beboere. Dette skete da også, da beboeren kom frem og råbte til
eleverne om at forlade gårdspladsen. Da vedkommende beboer
gik ind, gik en kvindelig lærer over til 2 elever og sagde, ordret
citeret: ”I skal ikke tage jer af hende, hun er syg. Det er ikke jer,
der er noget i vejen med” – hvor sygt kan det blive, at en lærer
støtter eleverne i deres provokerende adfærd.
Et andet eksempel. Skolen har en stor affaldscontainer placeret
i gården. Det har jeg klaget til skolen over, og blev for snart 2
år siden lovet, at det skulle der nok findes en løsning på, men
affaldscontaineren står der stadig.
Det er sket adskillige gange, at elever provokatorisk står og smækker
med det store tunge containerlåg. En larm der forplanter sig i
den lukkede gårdsplads.
Specielt i dette skoleår har
vi oplevet et ekstremt højt
støjniveau fra skolens elever.
Det

gælder

inde

på

den

lukkede gårdsplads, hvor støjen bliver fanget og forstærket
inde i den lukkede gård. Vi beboere har siden skolens start
ikke kunnet bruge vores sydvendte solbeskinnede gårdsplads og grønne område pga. støj fra
kl. 8 til 14.
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Vi beboere, der har have, vinduer, altandøre ud mod denne plads,
må holde døre og vinduer lukket alle hverdage pga. støj fra
skolens elever. Der er trods alt ikke mere ca. 20 meter mellem
vores facade, og det område, som bruges som skolegård. Med
mere end en fordobling af elevtallet, vil støjniveauet blive totalt
ulideligt.
Vores haver bliver også ofte besøgt af meget lidt forsigtige elever,
der skal ind og hente bolde, der er fløjet over indhegningen om
boldbanen. Igen en overskridelse af den private ejendomsret.
Udover at skolens elever dagligt bryder den private ejendomsret,
så oplever vi beboere i Mariehøj bebyggelsen og fra Niverødgård
dagligt forældre, som kommer drønende ned ad vejen til skolen i
deres biler.
Mariehøj afdelingen har flere blinde og svagtseende beboere, som
skal krydse denne vej. Hvis skolen udvides, så vil der blive en
uhørt trafik på denne ved skolestart og ved skoleafslutning. Allerede i dag er vi generet af de mange biler, men med mere end
en fordobling af elevantallet, så bliver det et trafikhelvede, og jeg
kan ikke forestille mig andet end, at der vil ske person påkørsler
i fremtiden.
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Jeg har som formand for afdelingsbestyrelsen på Niverødgård
henvendt mig til Per Gyrum Skolens bestyrelsens enkelte medlemmer. Udover et venligt svar, at mine klage nok skulle blive taget
op, er intet sket.
Skolens bestyrelse må jo have godkendt forslaget om at foretage
en udvidelse af skolen. Men det er jo også rimeligt nemt, da
samtlige bestyrelsesmedlemmer iflg. skolens egen hjemmeside
ikke er bosat i Niverød eller Nivå. Det er fint og godt med en
privatskole, så længe man ikke selv personligt bliver udsat for
alle de negative effekter af skolen.
I lyset af hvad Per Gyrum Skolen siden sin start har påført os
beboere på Niverødgård og Mariehøj afdelingen af negative effekter, så er det ubegribeligt, at Kommunen kan godkende, at alle
skolens elever kan samles på Niverødgård ved at tillade udarbejdelse af en ny lokalplan for området.
Og uanset hvad skolens ledelse og bestyrelse vil komme med af
forsikringer om, at nærmiljøet ikke vil blive påvirket ved en udvidelse, så ved vi beboere på Niverødgård, at intet vil blive som
aftalt – det har de sidste 3-4 års erfaring lært os.
Det er skønt med alternativer
til folkeskolen i form af privatskoler, men det skal være
privatskoler, hvor bestyrelse,
ledelse, lærere og elever forstår
at udvise respekt og hensyn
for nærmiljøet og dets beboere
- og det er ikke tilfældet for
Per Gyrum Skolen.
Derfor må en ny lokalplan,
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der tillader udvidelse af Per
Gyrum skolen på Niverødgård,
afvises på det skarpeste.
Kommunen burde i stedet give skolen et påbud om, at etablere
den indgang til hovedbygningen uden for gårdspladsen, som vi
beboere blev lovet, inden skolen åbnede.
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Sportshallen ”Laden”
af Ivan Lynge

Adgangstider
Beboere i Niverød IV kan benytte sportshallen på følgende tider:
Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 21:30 – 23:00
Fredag

kl. 18:00 – 23:00

Lørdag

kl. 16:00 – 23:00

Søndag

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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SPISEKLUBBEN INVITERER TIL
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I beboerhuset Laden

Spiseklubben inviterer igen alle beboere i Niverød IV Bl nogle hyggelige aDener
med chancen for at møde dine naboer og samBdig nyde en god middag.
TREOGTREDIVTE SPISEAFTEN

FIREOGTREDIVTE SPISEAFTEN

Tirsdag d. 22. Januar 2019 kl. 17.30
Dagens menu
Glaseret hamburgerryg m/stuvet ærter
og gulerødder

Torsdag d. 21. Marts 2019 kl. 17.30
Dagens menu
Boller i karry m/ris

FEMOGTREDIVTE SPISEAFTEN

SEKSOGTREDIVTE SPISEAFTEN

Torsdag d. 16. Maj 2019 kl. 17.30
Dagens menu
KoteleRer m/ris og ratatouillesauce

Torsdag d. 4. Juli 2019 kl. 17.30
Dagens menu
Jul i Juli
Flæskesteg og hele møget
Husk en gave Bl ca. 25 kr.

Dørene åbner 16.30 på dagen
Der vil alle aDener blive serveret kaﬀe/te og kage eDer maden
PRAKTISK INFO
BilleRerne Bl alle SpiseaDener sælges løbende hver Brsdag i
Ladekontorets åbningsBd kl. 19.00-19.30, sidste frist er Brsdag 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 Bl fornuDige priserDer er 40 billeRer Bl salg Bl hver SpiseaDen
Spiseklubben
Lone Albret & Kenneth Jensen
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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
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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 (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.
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Netværk, Mariehøj og YouSee
af Niels Søndergaard

Det er vist ikke nogen hemmelighed at jeg, fra vi flyttede ind i
Mariehøj i sommeren 2017, har talt en del om vores netværk her
i Mariehøj.
Vi har selv lige nu TV-grundpakken fra YouSee og et 50/10Mbit/s
internet på COAX-kabler fra YouSee, ud over det har vi en
Netflix-pakke.
Det betaler vi i princippet ca. kr. 540 om måneden for (kr.
198 for den lille TV-pakke, ca. kr 100 for Netflix og kr. 239 for
internet).
Synes jeg, at det er dyrt?
Ja, det – synes jeg – er urimeligt dyrt,
vi har godt nok 27 TV kanaler, hvor vi
aldrig har set de 10, sjældent de 6, og
vel i princippet kunne nøjes med mindre
end 6 kanaler.
Det er sådan, at kontrakten med YouSee er underskrevet den
23. december 2015, hvilket betyder, at den skal opsiges eller
fornys inden længe. YouSee har tilbudt at sende en salgsbus
hertil i løbet af i år, så de kan præsentere deres produkter for
interesserede beboere i god tid. Det kommer vi til at tage imod
i efteråret.
Personligt ser jeg gerne, at vi opsiger den nuværende kontrakt
ved udløb, og starter forhandling med de leverandører, som kan
levere TV gennem COAX-kablet, om kort tid.
Vi (Niverød IV) er nu associeret medlem i NivåNet, som er en
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paraplyorganisation for forskellige antenneforeninger her i Nivå
(og desuden Kokkedal og måske også Holte). Denne forening
repræsenterer på nuværende tidspunkt omtrent 1.900 tilslutninger,
hvilket giver meget større muligheder for at få en bedre kontrakt
med f.eks YouSee, eller anden leverandør.
Samtidigt arbejder NivåNet på at kunne
tilbyde internet på 100/100MBit/s for
en pris af kr.

99 pr.

måned.

Der

kommer også nogle installationsomkostninger, som på nuværende tidspunkt
anslås til kr. 75 pr. måned i nogle år.
Dette vil kun gælde for de husstande, som er tilsluttet, og vil ikke
belaste alle andres husleje.
Bestyrelsen vil følge med i, og behandle dette gennem vores
Web/Antenne udvalg, og vi vil så bede om beboernes afgørelse
på afdelingsmødet i efteråret. Vi arbejder også tæt sammen med
Niverød III i disse spørgsmål.
Da emnet med netværk, fiber, COAX, TV-pakker er et meget
dynamisk og hurtigt ændrende område, vil vi løbende informere
om udviklingen, og hvad vores Web/Antenneudvalg har af planer
for det fremtidige netværk og TV her i Niverød IV.
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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
BP

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.
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.
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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Hvad er ”4’eren”?
af Ivan Lynge

Umiddelbart er det måske et underligt spørgsmål!
Hvad ”4’eren” er, det ved alle og enhver da her i bebyggelsen. Vi
bruger ofte det navn både skriftligt og mundtligt.

Måske er der ikke så mange, der tænker særligt meget over, at vi
kan bruge ”4’eren” i hele 4 forskellige betydninger:
1. ”4’eren” kan være (kæle)navnet på bebyggelsen Niverød
IV.
2. ”4’eren” kan være navnet på Niverød IV’s hjemmeside.
3. ”4’eren” kan være navnet på Niverød IV’s beboerblad.
4. ”4’eren” kan være navnet på en facebook-gruppe.
Således KAN der blive uklarhed om, hvad det lige er for et
”4’eren”, der menes, når der kun bliver sagt eller skrevet ”4’eren”.
Det vil være helt klart, hvis navnet ”4’eren” bliver brugt som:
1. Bebyggelsen: Niverød IV Det er det officielle navn på vores
bebyggelse i Mariehøj og Byvejen
2. Hjemmesiden: ”4’eren.dk” Det er Niverød IV’s officielle
hjemmeside
3. Beboerbladet: ”4’eren” Det er Niverød IV’s beboerblad
4. Facebookgruppen: ”4’eren” Den er oprettet på privat initiativ af Helle og Nicolai Hoffmann Brix-Olesen, som også
er administratorer af gruppen.
Det vil også være helt klart, at det er lige meget, hvordan vi
bruger navnet ”4’eren”, hvis bare vi er enige om, hvad der menes!!!
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Det skulle vi hermed kunne blive.
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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
Listbeth Hansen
Henrik Bech
Thomas Annesen

40
28
22
21
21

52
91
27
70
76

27
34
41
38
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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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
Annette Tang

Driftschef, KAB
AB 1

Beboer
Beboer
AB
AB
AB

AB
AB
AB
Beboer
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

1AB er forkortelsen for Afdelingsbestyrelsens repræsentant(er) i udvalget
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AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
Beboer
Beboer
AB
AB
Beboer

Nivå Nu og afdelingsbestyrelserne
Afdelingsbestyrelserne i de seks boligafdelinger er nogle af vores
vigtigste samarbejdspartnere i boligområdet.
Bestyrelserne repræsenterer beboerne, de har et stort netværk i
afdelingerne, og de har en god fornemmelse af, hvad der foregår
i afdelingerne. Vi har derfor valgt at skrive lidt om dette samarbejde.
Fællesmøder

To gange om året arrangerer vi fællesmøder for bestyrelses-medlemmerne
i de fem afdelinger. Der er altid et eller to temaer på møderne, og
indimellem har vi oplægsholdere udefra. På seneste møde havde
vi besøg af SSP-koordinatoren og den lokale områdebetjent, og
tidligere har vi haft besøg af lederen fra Frivilligcenteret.
Møderne bruges til at drøfte aktuelle problemstillinger, få en
fælles viden, og ikke mindst give mulighed for at bestyrelsesmedlemmerne fra de enkelte afdelinger får mulighed for at mødes på
tværs og dele erfaringer.
Valgmøde i 2019

Vi har flere gange samarbejdet om arrangementer på tværs af
bestyrelserne – enten alle bestyrelserne eller enkelte af dem. I
forbindelse med kommunalvalget i 2017 havde vi et meget vellykket valgmøde, som bestyrelserne stod for i samarbejde med
Nivå Nu.
Det ønsker vi at gentage i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Vi håber det lykkes, og vi håber at mange af jer vil
deltage, så vi kan vise et levende demokrati frem i boligområdet.
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Nivå Challenge – Et eksempel på samarbejde

Afdelingsbestyrelsen i Nivåhøj III har i år taget initiativ til Nivå
Challenge, som vi støtter op om, og som forhåbentligt kan gå hen
og blive en tilbagevendende begivenhed.
Bestyrelsen inviterer til en familievenlig og sjov sportsdag, hvor
de garanterer masser af smil på læben og sved på panden i rigtig
godt selskab.
Alle voksne er velkomne til at stille med et hold (5 personer).
Fx kollegaer, vennegrupper, frivillige, klubber, boligafdelinger,
grundejerforeninger, idrætsforeninger osv. Også individuelle kan
tilmelde sig, og vil derefter blive tildelt et hold.

Turneringen finder sted søndag d. 24. februar kl. 13-15 i Sportshallen
Nivåhøj 68.
Hvis du vil tilmelde dig eller dit hold, eller hvis du vil vide mere
så kontakt Christian Siljat Roed fra Boligafdelingen Nivåhøj III
på tlf.: 61 65 54 20 eller mail: Christian Roed. Tilmelding senest
d. 17. februar.
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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 februar 2020

Sidste frist for indlæg er 5. februar 2020
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En lille opdatering om Laden
af Rie Eliasen

I flere måneder end oprindeligt beregnet har vi i frivillighedens
ånd passet Laden, udlejet lokalerne, solgt vaskemønter, besvaret
mails, telefon og alt det andet som følger med denne stilling.

Der er gjort hovedrent derovre,
og der er ryddet op, og flyttet rundt på depoterne, så det
giver et bedre overblik.

Vi håber at i alle har lagt
mærke til de flotte nye undergardiner, der er kommet op i
Laden.
Vi sender en stor, stor tak til
Bitte Nisbeth, der har været så sød, at bruge en masse tid på at
sy gardinerne til glæde for os alle.

Inden alt for længe bliver stillingen som Ladeadministrator slået
op, så tænk over, om opgaven kunne være noget for dig/jer.

Det er normalt en lønnet stilling.

Mange hilsner
Flemming, Lotte og Rie - alle med efternavnet Eliasen.
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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@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 Ladeadministratoren på kontoret.
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Kontakt
Hjemmeside
www.fbbs.dk

Fredensborg Boligselskab

Hjemmeside

Niverød IV2
Niverød IV bestyrelse
Niverød IV formand
Leje af beboerhus ”Laden”
Beboerbladet ”4’eren”
Ejendomskontoret
KAB (ventelister)
Nivå Nu

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

2 Lokalt kalder vi Niverød IV for "4eren"
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L, E og S – Mariehøj bladfabrikationsfabrik

