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NIVÅDAGEN skal blive en årlig begivenhed for alle 

Nivås borgere. På NIVÅDAGEN kan Nivås borgere gå 

eller løbe Nivåringen. Nivåringen er en 5 km rute rundt 

i Nivå. Ruten binder alle Nivås værdifulde steder sam-

men. Den går til lergravssøerne, Nivå Havn og Strand-

park, langs strandengen, til Ringovnen, til Nivaagaards 

Nivåringen
Nivåringen binder alt det bedste af Nivå 

sammen i én rute på 5 km. 

Malerisamling, igennem Kalvehaven, til Nivå bibliotek, 

til de nye pladser i Nivåhøj, op på Nivåhøj, igennem 

Nivå bymidte og Teglsøerne. Ruten skal give alle Nivås 

borgere og besøgende mulighed for at drage på oplev-

else i Nivå ad trygge stiforløb og opleve det bedste af 

Nivå. 

Vær med til NIVÅDAGEN



I inviteres til at gøre oplevelsen af Nivåringen endnu 

bedre på NIVÅDAGEN. NIVÅDAGEN afholdes søndag 

den 6. september fra kl. 11-15. Her kan I sammen med 

jeres forening, beboergruppe eller andre aktører stå 

for en aktivitet på ruten. Det kan være i form af musik, 

sport eller teater, en kort fortælling om det område I 

står i eller om jeres forening eller servering af let mad 

eller drikke. NIVÅDAGEN er også jeres mulighed som 

lokal aktør for at vise, hvad din forening står for eller 

måske hverve nye medlemmer. Hovedformålet med  

NIVÅDAGEN er at få så mange borgere rundt på hele 

ruten som muligt. Det er derfor vigtigt, at aktiviteten 

gøres kort eller sker fra et punkt på Nivåringen til et 

andet. 

PRAKTISK INFORMATION

Ved tilmelding til dagen forpligter I jer  til at deltage i 

hele arrangementet inkl. nedpakning og oprydning af 

egne ting.

Ved tilmelding skal I oplyse, hvor I gerne vil stå på 

ruten, og hvilken aktivitet I vil tilbyde.  

I må gerne tjene småpenge på salg af fx let mad, der 

er egnet til at spise på farten.

Alle aktiviteter samt forarbejdelse og salg af mad skal 

foregå i overensstemmelse med myndighedernes 

retningslinjer for hygiejne samt forholdsregler om af-

stand.

TILMELDING

I kan tilmelde jer til arrangementet indtil den. 14. au-

gust.  Tilmelding skal ske  til Sara Friis fra Nivå Nu på: 

ssf@vibo.dk . Den 17. august fra. kl. 16:30-17:30 holdes 

der informationsmøde om afvikling af arrangementet 

i Nivå Nu. 

Venlig hilsen

Nivaagaards Malerisamling, Foreningen Liv i ler-

gravene, Nivå Musiklaug, FællesVærket, Nivå Nu, Nivå 

Bibliotek, Nivaagaards Teglværks Ringovn, Fredens-

borgarkiverne m.fl.

BIDRAG TIL AT GØRE NIVÅDAGEN TIL EN SUCCES

Tegl Nivåringe er skabt i samarbejde med borgere og ophængt på ruten


