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I perioden 1562-1625 udnyttedes ”Nybe AA og
Daugløcke Slette” som slæbested for tømmer fra Skåne.
I 1682 bestod Nivå af 3 gårde og 7 huse. Det dyrkede
areal udgjorde 27,9 tønder land skyldsat til 10,19 tønder
hartkorn. Dyrkningen skete ved individuelle indelukker.
Området var et ”fadeburslen” (også kendt som ”gave-
len”). Indtægterne tilfaldt således dronning So-
phie Amalie, dronning Louise og dronning Caroline
Mathilde. Dronning Sophie Amalie

Det var dronning Louise, der i 1701 anlagde det første teglværk i Nivå –
bl.a. med henblik på slotsbygning i Hirschholm og generelt til slottene i
København og Nordsjælland samt skolebyggeri i de militære rytterdistrik-
ter.
Men kun 20 år senere blev værket bortforpagtet. Teglværksdriften skulle
dog komme til at kendetegne Nivå- og Niverød-området i de næste to
århundreder.
Der blev bl.a. leveret millioner af mursten i forbindelse med udbygningen
af brokvartererne i København i den sidste halvdel af 1800-tallet.
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Fra Redaktionen
af Ivan Lynge

Årets andet beboerblad udkommer denne gang undtagelsesvis i juni.

Det plejer jo at være i april. ”Plejer” betyder, sådan har det været
de seneste 5 år – og det vil sige 5 blade pr. år.

Således har coronavirus også haft indflydelse på udgivelsen af be-
boerbladet 4´eren. Det ser heldigvis ud til, at lidt mere normale
tilstande nærmer sig.

Helt normale tilstande har der hele
tiden været på Niverød IV´s grønne
områder.
Det benytter vi os af på for- og
bagside med henholdsvis prangende
rødtjørn og hvidtjørn i fuld flor.

For os beboere med tid til at spad-
sere rundt i vores bebyggelse har
det i den senere tid været let at
få øje på de mange skønne, blom-
strende rhododendronbuske og an-
dre fine beplantninger. Det gælder
både på fællesområder og i mange

forhaver.

God fornøjelse med at læse og se videre helt til bagsiden.

Næste beboerblad er planlagt til at udkomme i oktober.
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Formandens Klumme
af Niels Søndergaard

Der er jo sket meget siden det sidste beboerblad udkom i februar.

Vi havde (heldigvis) haft afdelings-
møde lige inden ”coronaen” over-
tog hele pladsen. Vi fik gennemført
et fornuftigt budget, hvor lejestig-
ningerne igen holdt sig under infla-
tionen, vi fik sat vores opsparing
lidt op (efter formanden mening
ikke helt nok), så vi kan gå fremti-
den i møde med en god polstring.

Vi kan se frem til flere udgifter,
af den slags, man helst ville have
undgået. Her tænkes på den nye
affaldsordning, hvor vi har beslut-
tet, at de fleste nyanlæg vil være underjordiske og et enkelt over
jorden. Vi skal også have udskiftet ladetaget, men vil formodentligt
se, at det blive mere bæredygtigt, da vi planlægger solceller og op-
samling af vand til toiletterne.

Vi fik ved afdelingsmødet også diskuteret nogle forskellige beboer-
forslag blandt andet om mere grønt i vores område.
Vi fik hilst på vore nye KAB kundechef og talt om, hvorledes vi
kan sikre, at husordenen bliver overholdt med hensyn til parkering
udenfor de afmærkede felter.

Jeg og resten af bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig go’ sommer med
masser af sol.
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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 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
Lisbeth Hansen 21 76 00 60
Henrik Bech Suppelant
Thomas Annesen Suppleant

Bestyrelsen er valgt på afdelingens beboermøder.
Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@4eren.dk eller direkte til forman-
den på formand@4eren.dk
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Udvidelse af Per Gyrum Skolen
af Niels Søndergaard

Vi har alle fået et oplæg til en høring om udvidelse af Per Gyrum
Skolen i vore E-Bokse.
Fredensborg Byråd havde en debat den 25. maj omkring denne
lokalplan, og besluttede med et snævert flertal ikke at slutte sagen,
men at sende den i høring (igen).
Jeg vil meget gerne opforde dig til at sende et høringssvar til kom-
munen. Vi har allerede store problemer med den nuværende placer-
ing af skolen og en udvidelse vil helt sikkert ikke gøre disse problemer
mindre, men tværtimod gøre dem større.

• trafikalt kaos, mest i morgen og eftermiddagstimerne.
• støjproblemer specielt i timerne mellem kl. 8 til kl. 15. Da vi

har mange ældre beboere i vores bebyggelse, er der ret mange
være hjemme i disse timer.

• parkeringproblemer, idet det ikke kan forventes at gæster og
lærere vil parkere på den modsatte side af Mariehøj, så længe
der er pladser lige uden for skolen (selvom de er reserveret
beboerne).

• Hvis der sker en stor fraflytning fra Nivågården vil det økonomiske
tab blive fordelt på resten af Fredensborg Boligselskab, med
huslejestigninger for os alle til følge

• Bebyggelse af grunden syd for den bevaringsværdige bygning
vil skæmme det æstetiske indtryk af området.

Ud over disse problemer, er det højst besynderlig at den udførte
trafikmåling er fra den 25. juni (hvilket er i den sidste skoleuge før
sommerferien, hvor det må formodes at en stor del af eleverne har
læseferie eller er til årsprøve).
Husk, at der er digitalt borgermøde den 25. juni og at fristen for
høringssvar er den 17. august.

Høringssvaret kan sendes med e-mail til plan@fredensborg.dk
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Nye FACEBOOK-grupper
af Rie Eliasen
Den 10. maj lukkede begge bebyggelsens facebookgrupper pludseligt
og med meget kort varsel.

Det var Nicolai Brix-Olesen , der i sin tid tog initiativ til en facebook-
gruppe i Niverød IV. Nicolai og Helle Brix-Olesen har gennem mange
år administreret de to gruppper. Efter deres ønske er de nu blevet
lukket.
Det skal lyde en tak for det arbejde Nikolai og Helle har varetaget.

Lynhurtigt, og samme dag, måske allerede en time efter, tryllede
Kirsten Kaas Lindhard og Bente Larsen nye grupper frem, som de
nu sammen er administratorer for.

Snart havde grupperne næsten det samme antal medlemmer som de
tidligere. Har du endnu ikke tilmeldt dig, så kan det anbefales.

De nye grupper hedder:
4 ‘eren NY -
Mariehøj/Byvejen, Nivå
og
4‘eren Køb & salg Ny - Mariehøj/Byvejen, Nivå

Om grupperne står der, at de er for beboere i ”4’eren” Fredensborg
Boligselskab.

Disse grupper vil have adminstratorer fra flere husstande og vil blive
overdraget, hvis man ikke ønsker at være administrator mere, så vi
ikke risikerer, at de bliver lukket.
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Administatorene skriver, at der i grupperne ikke skal være en masse
regler, men at almindelig høflig omgangstone naturligvis altid gør
sig gældende.

Vi er meget glade for de hurtige tiltag fra Kirsten Kaas Lindhard og
Bente Larsen.

Facebook-siderne er en god måde at kommunikere forskelligt info
og holdninger ud på fra beboer til beboer, og også nogle gange som
supplement fra bestyrelsens side.
Dog vi vil gerne benytte lejligheden her til, at minde om, at det
ikke er et talerør til og fra bestyrelsen. Dette blandt andet fordi
ikke alle husstande er med i facebookgrupperne, og dermed bliver
drøftelserne ikke hver mands viden.

Vi finder, at der jævnligt dukker diskussioner og holdninger op om,
at det vi arbejder med i bestyrelsen ikke er godt nok, og og sådan er
det, men så længe at de øvrige beboere accepterer at vi i bestyrelsen
ikke diskuterer med er det også i orden.
Bestyrelsens rolle er, at den kan komme med opklarende info, men
forklarer og forsvarer sig ikke.
Til gengæld suger vi i bestyrelsen jeres holdninger til os og bruger
dem ved bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er jo valgt af beboerne og forsøger at lytte til alles
meninger.

Der er allerede så meget aktivitet i begge facebookgrupper at det er
en fornøjelse at følge med i.

Endnu engang tusinde tak til Kirsten og Bente.
Det er et vigtigt initiativ, som har stor betydning for beboerfælles-
skabet.

Vi opfordrer alle jer der endnu ikke er med til at tilmelde jer.

med venlig hilsen
Rie Eliasen
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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

Lisbeth K. Hansen AB
Det grønne udvalg Sportsudvalget
Louise Sidenius Beboer 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

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

1AB er forkortelsen for Afdelingsbestyrelsens repræsentant(er) i udvalget
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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 bestill-
ing – 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.

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 delt-
age, kan man få reserveret 2 timer.
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Bordtennis
Et bordtennisbord er anbragt i redskabsrummet, hvorfra det kan
køres ind i sportshallen og stilles op til brug. Net, bat og bordten-
nisbolde 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!!!

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.

Bemærk.
Her den 14. juni fremgår af opslag på Sportshallens indgangs-
døre, at der er lukket for alle sportsaktiviteter i Sportshallen.
Der er lige nu ikke klarhed over, hvornår Sportshallen åbner
igen. Kig derfor venligst selv efter ved Sportshallen, på vores
hjemmeside, i beboernes fb-gruppe - eller forhør dig evt. på
EK.
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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.

BP

Repræsentantskab
Fredensborg Boligselskabs øverste myndighed hed-
der 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 Al-
bret.

Besøg Fredensborg Boligselskabs hjemmeside
www.fbbs.dk
Her er alle oplysninger, der er nævnt ovenfor, og der
er mange flere oplysninger om Fredensborg Boligsel-

skab, dets vedtægter, målsætning, afdelinger, møder og muligheder
for kontakt.

Du kan også besøge KAB’s hjemmeside KAB-Bolig
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Rensning af husfacader
af Ivan Lynge

På en hel del boliger kan man se husfacader, der er dækket af et
grønt lag alger. Især er det synligt på nordvendte facader.

Alger kommer helt af sig selv, helt uden vi gør noget.
Alger forsvinder ikke selv, uden vi gør noget.

For nogle år side
har der et par gange
været organiseret ar-
bejdsgrupper til ren-
sning af nogle af de
værst angrebne hus-
facader. Det er
måske muligt igen,
hvis der er én eller
nogle, der har lyst
til at tage initiativ til
det.

Ellers kan man rense
sin egen facade, hvis
man synes, den er
grim at se på.

Efter Ejendomskon-
torets anvisning skal
man bare bruge en
spand med postevand,
en blød børste og måske et enkelt gran knofedt. (Ved brug af hårdere
midler efterlader man husfacaden mere porøs og skaber dermed
rigtig gode betingelser for en endnu hurtigere og mere omfattende
ny algebevoksning).

God fornøjelse.
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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.
Kontoret er midlertidigt lukket på grund corona-situationen

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 da-
gene 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 be-
boerhus@4eren.dk – eller efter
særlig aftale med Ladeadmini-

stratoren på kontoret.
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Husordenen og parkering
af Niels Søndergaard

Niverød IV har fået indført overvågning af parkeringen ved et ek-
sternt firma.

Det var ikke lige det, jeg havde set komme, og jeg har før udtalt, at
det ikke var noget, som jeg kunne være med til. Alligevel har vi det
nu…..
Der ingen tvivl om, at det ikke virker til at hænge sammen, men det
gør nu det alligevel.

I den – af beboerne – vedtagne husorden står, at man ikke må
parkere uden for de afmærkede felter i vores bebyggelse. Ved de
afdelingsmøder, som jeg har været med til, har der været stor kritik
af de biler, som stod parkeret uden for felterne, måske specielt på
parkeringspladsen ved laden.

Nogle biler var placeret på
vendepladsen ud for laden og
resten på stikvejen. Begge
steder er til ulempe for biler
som skal vende og for oversigten
ved udkørsel fra parkeringsplad-
serne.

Det værste problem var måske nok, at der ikke var plads til udrykn-
ingskøretøjer, hvis der skulle ske noget og heller ikke til renovation-
skøretøjerne, som skal tømme vores skrald.

Bestyrelsen har på flere måder appeleret til beboerne, om ikke at
parkere udenfor de afmærkede felter – dog helt for døve øren.

På afdelingsmødet den 6. november 2019, blev det af vores kun-
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dechef fra KAB slået helt fast, at det var Ejendomskontoret og
bestyrelsen, som har ansvaret for at husordenen overholdes.

Hverken Ejendomskontoret eller medlemmerne af bestyrelsen ville
”lege politibetjente”, med at sætte sedler på bilerne, og der er ikke
mulighed for at indberette disse biler, idet man ikke mere kan få
opgivet ejeren af en bil hos politiet.

Det har været helt udelukket, at vi skulle antaste eventuelle chauf-
fører direkte, så vi har gennemgået hvilke muligheder vi så havde,
og fundet, at vi faktisk ikke havde andre end den løsning vi så traf.

Beslutningen om at få overholdt
husordenen har intet at gøre med
antal parkeringspladser.
Der er de parkeringsplader, som der
er, og det er det samme antal, som
da beboerne flyttede ind.

Bestyrelsen besluttede, at vi ikke
satte dette spørgsmål til afstem-
ning på afdelingsmødet, idet det
på ingen måde har økonomisk eller
praktisk betydning for beboere,
som overholdt/overholder husorde-
nen.

Så ordningen er alene indført, fordi
nogle beboere ikke synes, at de var
omfattet af husordenen.
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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

i oktober

Sidste frist for indlæg er mandag den 1. oktober på email
4eren@4eren.dk eller i Ladens postkasse, Mariehøj 204
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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
1. januar.

side 19 af 24 sider

mailto:ek-niveroed@kab-bolig.dk


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 de-
fekter 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. 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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Nivå Nu
af Sara S. Friis

Vægmaleri udført af Nivås unge i samarbejde med anerkendt
kunstner
I projekt Hjemme i Kunsten har en gruppe unge fra Nivå taget ini-
tiativ til at lave et vægmaleri langs stien bag ved Nivå Nus bygning.
Kunstværket er udarbejdet i samarbejde med den anerkendte danske
kunstner, Stine Hvid.
Snart kan du opleve endnu et vægmaleri; nemlig i tunnelen ved
børnehaven Påfuglen. Her vil de unge dekorere væggen med en flot
og fantasifuld drage.
Vi håber, mange vil lægge vejen forbi og nyde Nivås unges kunst.
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Tirsdagskaffe i haven
Hver tirsdag kl. 12:30-13:30 kan du komme til kaffe i Nivå Nus
have.
Der er ingen dagsorden, blot hyggesnak og at være tilstede.
Alle er velkomne. Medbring din egen kaffekop, hold afstand til andre,
og giv Sara besked, hvis du vil være med �40129492.

Sommerferieaktiviteter for børn og familier
Ingen børn eller familier skal kede sig i sommerferien. Hold øje med
Nivå Nus facebook – her informerer vi om alle de skønne og skøre
ting, man kan lave i sin sommerferie.
Glæd jer til at møde legepatruljen og flere at de lokale idræts-
foreninger hen over sommeren.

Kontakt Osman�26303312, Hiba�40310584 og Tobias�21517555,
hvis du vil vide mere.

Venlig hilsen
Sara S. Friis
Frivillig- og netværksmedarbejder
�40129492
E-mail: ssf@vibo.dk

Nivåhøj 55, 2990 Nivå
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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:Sara
Nivåhøj 55

www.nivaa-nu.dk

2Lokalt kalder vi Niverød IV for "4eren"
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