
 
    

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

FIRKLØVERPARKENS 
NYHEDSBREV 

 
Februar 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 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: 
DEN SER STADIG TOM OG KEDELIG UD ! 
Afdelingsmødet vil blive forsøgt holdt når der åbnes op 
for det. Ellers må vi se hvad der er af muligheder. 
 
 

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
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 Bestyrelsens arbejde under Corona: 
Det skal ikke være nogen hemmelighed at bestyrelsesarbejdet er 
blevet udfordret i denne tid. Der er ting vi ikke kan få ændret og et 
afdelingsmøde vi ikke kan holde. Men trods det, så arbejder vi for at 
passe tingene og forbereder os på mødet. Så må vi håbe at det kan 
lykkes  

Overgangen over vejen Firkløverparken: 
Bestyrelsen arbejder på at få gjort noget ved overgangen mellem 
lige og ulige numre, da der ikke er nogen bilister der respekterer at 
det faktisk er et fortov de passerer. Vi har foreslået kommunen at 
kanterne hæves så der opstår et bump og billisterne er tvunget til at 
sætte farten ned. Derudover har vi foreslået at der kommer mere 
lys i passagen.  Kommunen har haft et møde med Jan fra 
ejendomskontoret og har lovet at vende tilbage. Vi venter spændt, 
men Jan holder dem til ilden.  

Altaner, haver og blæsevejr: 
Vi vil gerne opfordre til at man sørger for de ting man har stående 
på altaner og terrasser er placeret så der ikke er risiko for at de 
blæser ned eller væk, til fare for andre. 
Derudover vil vi godt præcisere at det ikke er god stil, - og også i 
strid med husordenen- at smide cigaretskodder og andet affald ud 
over altanen.  

Affalds-sortering igen 
Driften synes at det er blevet en lille smule bedre mht. til affaldet. 
Men vi kan stadig gøre det bedre ….    
Vi ved godt at der er store udfordringer bestemte steder, men vi 
arbejder på et forslag til en løsning. Og denne tid, hvor alle bestiller 
på nettet, gør det jo heller ikke nemmere 
Alle vores affaldsbøtter er mærket tydeligt af så det burde være til 
at se hvor tingene skal hen. 
Men prøv nu 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  

DET ER VORES ALLES EJENDOM - HJÆLP MED AT PASSE PÅ DEN ! 
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Hærværk og graffiti : 
Vi er i øjeblikket plaget af hærværk og graffiti og selvom driften 
gør hvad de kan for at holde området pænt, er det svært når 
vejret ikke er til det. 
Vi har i bestyrelsen besluttet at der fremover vil blive taget 
billeder og foretaget en politianmeldelse af hærværk og graffiti !   
Så bestyrelsen vil gerne opfordre til at man holder øje med 
mistænkelige ting, og hvis man ser nogen lave graffiti eller andet, 
så kontakt politiet. 
 


