
 
    

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

FIRKLØVERPARKENS 
NYHEDSBREV 

 
MARTS 2021 

Praktiske oplysninger: 
 

OBS  NY mail til bestyrelsen: 
ab4903-8@kab-bolig.dk   
 
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: 
Ingen ved hvad sommeren bringer, men vi prøver at 

holde fanen højt og holde ud 😊 
Så pas stadig på hinanden ! 
 

VIGTIG INFO OM BESTYRELSEN ! 

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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VIGTIG INFO OM BESTYRELSEN. 
 
Da Flemming Wind efter mange år arbejde i bestyrelsen, har 
valgt at trække sig med øjebliklig varsel, har det desværre den 
konsekvens, at vi nu står uden egentlig bestyrelse. 
 Ifølge vedtægterne skal vi være minimum 3 personer, så 
indtil næste afdelingsmøde er det reelt 
organisationsbestyrelsen (OB) der er vores bestyrelse. Både 
Linda Lauersen og Peter Hansen bliver dog i den bestyrelse, da 
de begge sidder i OB. 
Så umiddelbart kommer I ikke til at mærke nogen forandring, 
da vi ikke har de store ting der kan besluttes før et 
afdelingsmøde. 
Men vi vil da hermed gerne bede jer tænke om det kunne 
være interessant at være med i en kommende ny bestyrelse.  
 
VIGTIGT: Bestyrelsen har nu fået en ny mail der ligger i KAB 
regi og den lyder: ab4903-8@kab-bolig.dk   
 
 
 

Efterlysning. 
Vores måtteleverandør har over vinteren mistet en del måtter 
fra opgange, de koster en del, så hvis nogen kender til eller 
har set nogle fjerne disse, vil vi gerne høre om det på 
ejendomskontoret. 
Husk måtter er for at undgå vores opgange og elevatorer 
bliver ødelagt. 
 

Corona-situationen 
Vi er alle ved at være godt trætte af situationen, men 
smittetrykket i vores område er temmelig højt, så derfor vil vi 
godt videregive kommunens opfordring til at lade sig teste. 
De nærmeste er nok disse : 
 
Der er testmuligheder to steder i Albertslund: 
Kviktest i næsen uden tidsbestilling i Musikteatret for alle over 
12 år, hver dag fra kl. 8-20.    
PCR-test i halsen i Hedemarken mandag til fredag fra kl. 8-14, 
og fredag til søndag fra kl. 15-21. PCR-test er med 
tidsbestilling via www.coronaprover.dk for alle over 2 år. 
 
 

Husk. 
Alle ændringer i boliger & haver skal ansøges. Henvend jer til 
ejendomskontoret inden opstart. 
 

Vedligeholdelseskontoen.  
Der er kommet nye retningslinjer fra KAB vedrørende brug af 
kontoen.  
Fremover, hvis man ikke bruger et malerfirma/gulvfirma, der 
er tilknyttet KAB-fællesskabet, skal man selv lægge pengene 
ud til håndværkeren, da ejendomskontoret skal kunne lave en 
rekvisition på det beløb, som man har fået tilbud på. 
Maler man selv, så er der ingen ændringer; der bliver ens 
kvitteringer stadig sendt ind til KAB. 
Husk vedligeholdelses arbejder altid skal godkendes af 
ejendomskontoret.  
Hvis I har spørgsmål til dette, så kontakt ejendomskontoret. 
 
Se i øvrigt boligselskabets hjemmeside, 
vallensbækboligselskab.dk under dokumenter, hvad kontoen 
kan benyttes til.  
www.Vallensbækboligselskab.dk/afdelinger/firkløverparken/dokum
enter 
 
 

  
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

LIDT FRA EJENDOMSKONTORET  : 

HOLD UD- 
DET BLIVER GODT IGEN 
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