
 

Må ejendomskontoret bede om jeres mail-adresser ?  
Det er blevet besluttet i boligselskabet at vi skal prøve at 
gøre kommunikationen mere digital for at spare på papiret. 
Derfor vil der i den kommende tid blive forespurgt efter 
jeres mailadresser. De vil blive opbevaret og benyttet efter 
gældende regler ! 
 

  
 

    
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

FIRKLØVERPARKENS 
NYHEDSBREV 

MAJ 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 
 

Internet :  Der er på baggrund af en beboer-henvendelse nu 
blevet åbnet for 3.parts leverandører hos You-See, så man 
kan få den udbyder af internetforbindelse man ønsker. 
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PAKKEBOKS:  Vi har fået et tilbud 
om at få opsat en pakkeboks, og 
synes det lyder som et fint tilbud. 
Den kan opsættes ved gavlen af 
skuret nr. 44. og spare os turen til 
kiosken eller tanken. 
Ejendomskontoret vil gå videre 
med dette. 
Man kan se lidt mere på 
www.nærboks.dk 
 
 
 
 Nu nærmer sommeren sig  (uanset hvordan vejret er ) og så 

vil vi lige minde om et par ting der gør det rarere at bo her: 
 

Svalegange & opgange! 
Der må ikke opbevares cykler, legetøj, barne/klapvogne mm. på 
svalegange og i opgange ifølge brandmyndighederne og husorden 
for Firkløverparken. 
 

Haver! 
Skal holdes pæne og ryddelige! 
Husk at få klippet hæk og vedligeholde hegn i henhold til husorden. 
 

Altaner: 
Skal holdes pæne og ryddelige! Vis hensyn ved vanding af blomster 
krukker mm. 
 

Hunde! 
Vi er blevet opfordret til at indskærpe, at man ikke lufter sin hund 
på græsplæner og legepladser. 
Og husk hunde skal føres i snor og der skal ryddes op efter hunden 
overalt på vores område! 
 

Ændringer i boliger og haver. 
Husk alle ændringer skal ansøges, skema kan hentes på 
ejendomskontoret 
 

RÅDERETSKATALOGET: På opfordring vil der vil blive kigget på 
vores råderetskatalog, med henblik på forbedringer og 
udskiftning af køkkener. Disse vil kunne etableres med lån fra 
KAB, således at det vil kunne finansieres  over huslejen. 
Økonomiafdelingen i KAB vil kigge på mulighederne og 
komme med oplæg til bestyrelsen.  
Dette skal så medtages som et forslag på et afdelingsmøde og 
så evt. vedtages der. Der vil naturligvis komme mere om dette 
inden et afdelingsmøde. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

LIDT FRA EJENDOMSKONTORET  : 
BLØDTVANDSANLÆGGET: Det var egentlig meningen at vi skulle 
have installeret et blødtvandsanlæg her i 2021. Dette blev 
vedtaget på sidste afdelingsmøde. Men da det blev vedtaget, var 
der ikke nogen der havde gjort os opmærksom på udgifterne til 
salt mm, ville løbe op i 100.000 kr. Derudover skal der bruges 
mandetimer til at påfylde og vedligeholde. 
Bestyrelsen har derfor sat sagen i bero indtil næste afdelingsmøde, 
hvor vi vil foreslå at det tilbagekaldes.  
Da det er vedtaget på et afdeling-møde er det også kun her det 
kan omstødes. 

INVITATION TIL DIGITALT TEMAMØDE: 
Boligselskabet vil  forsøge at lave et digitalt 
temamøde hvor man kan blive klogere på 
lidt omkring el-ladestandere og 
biodiversitet (Vild med vilje ) Der vil komme 
mere info om dette fra boligselskabet. 
 

http://www.nærboks.dk/

