
 
    

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

FIRKLØVERPARKENS 
NYHEDSBREV 

 
NOVEMBER 2020 

Praktiske oplysninger: 
 
Mail til bestyrelsen: 
Bestyrelsen4903@hotmail.com  
 
Ejendomskontor tlf. 43624855 (kl. 08-10)  
Ejendomskontor mail: 
4903-8@kab-bolig.dk 
 
Diverse oplysninger, referater mm 
kan findes her: 
Vallensbækboligselskab.dk/afdelinger/firkløverparken 
 
Vi vil gerne slå et slag for KABs app der hedder ”Mig og min 
bolig”,hvor du får beskeder fra ejendomskontoret mm, og 
selv kan melde opgaver ind. 
Du finder den på ovenstående hjemmeside, eller 
https://www.kab-bolig.dk/app 
 

KALENDER: 
AFDELINGSMØDET 2020 ER STADIG UDSAT PGA 
CORONA, SÅ PAS PÅ HINANDEN INDTIL DA!  
Når tilstandene tillader det vil mødet blive afholdt. 
 
 

SOM LOVET KOMMER NYHEDSBREVENE LIDT OFTERE. 
 

LÆS DETTE OG HOLD DIG ORIENTERET OM HVAD DER 
SKER I DIN BOLIGFORENENING 

Du er altid velkommen til at skrive til bestyrelsen, hvis 
du har et forslag eller et spørgsmål. 
Dette vil blive taget op på det førstkommende møde. 

mailto:4903-8@kab-bolig.dk
https://www.kab-bolig.dk/app


 

HUSLEJEÆNDRING:  Som nogen nok har bemærket, er 
antennebidraget faldet ud af huslejen. Beløbet på de 64 kr. der er 
bortfaldet, er det beløb vi har betalt til YouSee for at opgradere 
vores antenneanlæg (og Internet fra YouSee). Det anlæg er betalt 
færdigt og er nu vores ejendom. Vi kunne ikke nå at få denne 
oplysning med i det seneste nyhedsbrev. 
Derudover er, der som skrevet sidst, ingen ændringer i huslejen. 

FACADERENSNING:  
Vi har fået renset vores bagfacader /altankanter. Det faldt desværre 
ikke særlig heldigt ud i begyndelsen, da man startede med at 
højtryksspule overfladerne. Dette gav et frygtelig svineri som Jan fra 
ejendomskontoret dog hurtigt fik stoppet og fik firmaet til at ændre 
fremgangsmåde. 
Det er nu færdigt og så ordner vind og vejr resten. 

Affalds-sortering: 
Vi skal være bedre til at sortere vores affald rigtigt. Der er alt for 
meget der havner i de forkerte containere og det er rigtig dyrt, 
da det så skal sorteres igen. 
Alle vores affaldsbøtter er mærket tydeligt af så det burde være til 
at se hvor tingene skal hen. 
Og prøv at slå kasser mm sammen, så er der plads til at vi alle kan 
komme at med affaldet 
Det er alt sammen med til at holde huslejen nede… og humøret 
oppe  

INTERNETFORBINDELSE: Der skal her blot gøres opmærksom på at 
vi i alle lejligheder har et stik der er tilsluttet Parknet (Internet). 
Der har været et par forespørgsler, derfor lige denne oplysning. 
Man kan tilmelde sig på telefon +45 3690 6000  eller på deres 
hjemmeside : www.Parknet.dk . hvor man også kan finde flere 
oplysninger. 
Indtil d 4/12 kan man bestille en gratis tekniker hvis man har behov 
for det  
(Ovenstående er blot en serviceoplysning, da bestyrelsen intet har 
at gøre med Parknet). 

CORONA :  I øjeblikket bliver diverse håndtag, elevatorer og 
vaskeriet sprittet af gentagne gange om ugen for at afhjælpe 
smitterisikoen. Dette udføres af ejendomskontoret når de alligevel 
er rundt på ejendommen.  
Vi skal selvfølgelig alle hjælpe med til at undgå smitte, ved at vaske 
hænder og spritte af når vi kommer hjem. 
Så helt kort: PAS PÅ HINANDEN!  

 

 
 

 
 
 

 

PARKERING:  På bagrund af en henvendelse fra vores naboer vil 
bestyrelsen meget gerne opfordre til, at man så vidt muligt ikke 
parkerer på Promenaden, men på vores eget område, og i det P-
område, der er nærmest ens egen bolig. 
Som vi skrev i det sidste nyhedsbrev vil vi komme med et 
revideringsforslag til vores P regler på det først kommende 
afdelingsmøde, for at imødegå 3500 kg-reglen. 
(Bestyrelsen kan ikke bare omstøde en beslutning der er taget på et 
afdelingsmøde.) 
Vi opfordrer til at man kører hensynsfuldt på området, 
da der kan være både børn og cyklister på vejbanen. 

 

http://www.parknet.dk/

