
 
    

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

FIRKLØVERPARKENS 
NYHEDSBREV 

 
DECEMBER 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 
 

AFDELINGSMØDET 2020 ER STADIG UDSAT PGA 
CORONA 
VI OPFORDRER TIL AT PASSE PÅ HINANDEN INDTIL DA! 
 
 
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


 

RETTELSE: Redaktøren af nyhedsbrevet har misforstået hvornår 
antennebidraget faldt bort; det sker først efter nytår. Beklager ! 

Må vi godt lige komme med en lille husordensopfrisker inden nytår: 

Fyrværkeri må ikke tændes i eller fra bygningerne i afdelingen. 
Affyring af fyrværkeri må kun finde sted på fællesarealerne i 
sikker afstand fra bygningerne. 
Så tag hensyn til hinanden, og tænk på at der er mange husdyr 
i vores bebyggelse 
 
 
 

 
 

Det har været et meget mærkeligt år, hvor alting 
er blevet sat på pause, og hvor Corona har fyldt det 
 meste. Det har også gjort at bestyrelsesarbejdet har været 
anderledes, og forslag og beslutninger ikke har kunnet føres ud i 
livet, da vi ikke har kunnet afholde vores årlige afdelingsmøde. 
Vi håber at vi i foråret kan afholde et afdelingsmøde, men ellers 
må vi se hvilke muligheder der er for at få taget nogle fælles 
beslutninger.  Men der vil komme mere info om dette. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Fra Ejendomskontoret : 

                                                      
Nu er det jul igen! 
  
Det ved vi kan give problemer med store mængder af affald. 
Det er vigtigt at der sorteres affald i de rigtige containere, da de ellers 
ikke bliver afhentet, så kik på mærket på containere, hvad der må 
komme i. 
Slå papkasser sammen, så de ikke fylder så meget. 
 
Alt julepapir osv. skal i containergård ved nr. 23 eller nr. 62 
Juletræer kan lægges på græsplæner, så afhenter vi dem der. 
 
Ejendomskontorets har lukket torsdag d. 24/12 & fredag d. 25/12 
samt torsdag d. 31/12 & fredag d. 1/1. 
 
Hvis der skulle opstå et akut problem uden for kontorets åbningstid, 
kan vagtfirma SSG kontaktes på telefon 70 20 81 26. 

 
 
Husk du kan også melde opgaver mm. ind til ejendomskontoret via 
beboerapp (mig og min bolig) eller sende mail til EK på:  
4903-8@kab-bolig.dk 
 
Vi ønsker alle en glædelig jul og lykkebringende nytår.  
 
Ejendomskontoret Firkløverparken. 
 

Så vil vi fra bestyrelsen ønske alle en rigtig god jul og et 
rigtig godt nytår…som vi alle håber bliver bedre end i år. 
Pas på hinanden, og hold øje med mistænkelig adfærd. 

Vi håber at I har lagt mærke til at der er blevet mindre trafik på 
”Firkløverparken” efter at kommunen har lukket for kørsel til 
Kirkebækskolen. Der er nu i stedet blevet etableret indkørsel fra 
Gymnasievej. Dette er et resultat af et længere forløb hvor 
bestyrelsen, boligselskabet og nabo-grundejerforeningerne har 
samarbejdet og påvirket kommunen 
Næste skridt er at få gjort noget ved fortovet der krydser vejen 
mellem lige og ulige numre så hastigheden bliver nedsat. 
 


