
 
    

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

FIRKLØVERPARKEN 
 

Januar 2021 
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 KAB’s 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 

 

Bestyrelsen vil udsende et regulært nyhedsbrev i 
februar. 
Pas stadig på hinanden og hjælp din nabo hvis der er 
behov for det  

Info om Affald 

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. 
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Skralderum. 

   
*Haveaffald, stort skrald, farligt affald afleveres nr. 62 
 
*Møbler & hvidevarer afleveres nr. 62 
 
*Småt elektronik nr. 23 & 62  
 
*Batterier i de beholdere som hænger på burene rundt i 
bebyggelsen. 
 
*Småt brandbart afleveres i containere nr. 23 & 62 
 (Der må ikke komme madaffald i disse) 
 
*Nedgravede  molokker er til restaffald 
 
Se sorteringsvejledning på Vallensbæk boligselskabs 
hjemmeside: 
Vallensbækboligselskab.dk  -  Firkløverparken – Affald og 
sortering 
 
 

 

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, så det burde være til 
at se hvor tingene skal hen. 
Prøv at slå kasser mm sammen, så er der plads til at vi alle kan 
komme at med affaldet. 

 

 

 

Til orientering. 
 
Vi har gennem længere tid oplevet, at man smider gipsplader fra 
nedtagning og opbygning af vægge i vores containere, samt stiller det i 
affaldsrum ved nr. 23 & 62. 
Vi har fra skraldefolkene nu fået at vide, at de ikke vil tømme containere, 
hvis der er gipsplader i. 
 
 
Vi vil hermed gerne gøre det klart : 
 

 Gipsplader og rester fra disse skal afleveres på en genbrugsplads, 
da det kun er brændbart affald, som må komme i vores containere. 

 

 Det samme gælder for fliser og jord fra haver, dette skal ligeledes 
afleveres på en genbrugsplads, da vi kun får afhentet grene, buske 
og juletræer.  

 
 
Hvis det ikke overholdes, kommer afdelingen til at betale for sortering af 
indholdet i vores containere hos Vestforbrændingen, som i sidste ende kan 
betyde huslejestigning. 
 
Nærmeste genbrugsplads: Holsbjergvej 44, 2620 Albertslund 
 
Vi hører også at der afleveres affald fra Firkløverparkens naboejendomme. 
Hvis i ser det, må i gerne give ejendomskontoret besked, så vil vi tage 
kontakt til disse.  

 


