
 

Må ejendomskontoret bede om din mail-adresse?  
 
Det er ,som skrevet i sidste nyhedsbrev, blevet besluttet i 
boligselskabet, at vi skal prøve at gøre kommunikationen 
mere digital for at spare på papiret. 
 
Derfor vil vi bede jer om at sende en mail til 
ejendomskontoret hvor I blot skriver ”Mailadresse” i 
emnefeltet, og så l skriver jeres navn og hvor i bor nede i 
tekstfeltet. 
Mailadresser vil blive opbevaret og benyttet efter 
gældende GPDR regler. 
 

  
 

    
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

FIRKLØVERPARKENS 
NYHEDSBREV 

JUNI 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 
 
 
 

KALENDER:  Afdelingsmødet vil blive afholdt d 13/9. 
Der vil komme yderligere informationer om dette. 
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PAKKEBOKS: Der er nu opsat 2 pakkebokse ud for nr. 44.  
( Ved bommen) Dette er uden udgifter for os ! 
Så nu kan man hente sine pakker der. Det kræver kun at man 
downloader en app.    Se mere på  www.nærboks.dk 
 
 
 
 

 
 
 
RYGNING PÅ ALTANER OG SVALEGANGE 
Det er desværre konstateret at der nogle der har for vane at 
smide deres skodder ud over altanen når de er færdige med 
at ryge. 
Ud over at det er hensynsløst og noget svineri, så er det 
heller ikke tilladt og forbundet med brandfare ! 
 
 

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

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 
 

FÆLLESLOKALET:  På hjemmesiden (se link på bagsiden) er der nu 
på siden med festlokalet kommet en kalender så man kan se 
hvornår lokalet er ledigt.  
Det skal dog stadig bookes via ejendomskontoret. 
 
 
 

PARKERING:  Vi vil endnu engang henstille til at man, både selv 
og når man får gæster, parkerer inde på vores eget område.  
Vi fik lavet en parkeringsordning fordi vi gerne ville kunne parkere i 
nærheden af vores bolig. Derved fik vi flyttet alle de ”fremmede 
biler ” ud af vores område. Men derfor kan det jo ikke nytte at vi så 
parkerer på vores naboers pladser, og så påfører dem et yderligere 
problem. 
Så lad os bevare det gode naboskab  
og holde på vore egne pladser  

 
 

 

 
 
 

LIDT FRA EJENDOMSKONTORET  :  

Vi søger hjælp til regler for LADESTANDERE: 
Det blev på sidste Organisations Bestyrelsesmøde i 
boligselskabet besluttet at de vil opstille ladestandere 
i alle afdelingerne. I vores afdeling betyder det at der 
vil blive opstillet 2 ladestandere. 
Vi kunne godt tænke os at der var nogle der ville 
være med til at aftale placering og opstille regler for 
brug af dem. 
Hvis du kunne have lyst til at være med til det, så 
skriv til bestyrelsen.  

KUNNE DU TÆNKE DIG AT VÆRE MED I BESTYRELSEN? 
Bestyrelsesarbejdet varetages i øjeblikket af Vallensbæk Boligselskab 
da bestyrelsen, efter afgang af et medlem, ikke var funktionsdygtigt 
ifølge vedtægterne.  
Derfor skal vi på det kommende afdelingsmøde have valgt en ny 
bestyrelse, og det være dejligt hvis der var nogen der ville være med 
til at holde boligforening kørende og være med til at det stadig er et 
rart sted at bo .  
Du kan skrive til bestyrelsen på vores mail  for at høre nærmere:   
ab4903-8@kab-bolig.dk  

Vi glæder os til at høre fra dig  😊   
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