
 
    

 

      

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

FIRKLØVERPARKENS 
NYHEDSBREV 

OKTOBER 

Praktiske oplysninger: 
 
Mail til bestyrelsen: 
ab4903-8@kab-bolig.dk   
 
Ejendomskontor tlf. 43624855 (kl. 08-09)  
Ejendomskontor mail: 
4903-8@kab-bolig.dk 
 
Diverse oplysninger, referater mm 
kan findes her: 
Vallensbækboligselskab.dk/afdelinger/firkløverparken 
 
 
 

KALENDER:  Afdelingsmødet blev afholdt d 13/9. 
Referatet vil blive omdelt og derudover lagt på 
hjemmesiden. 

Halloween.  
Da tiden nærmer sig hvor børnene gerne vil ud og gå fra 
dør til dør og få lidt slik, så vil vi gerne opfordre til at man 
mærker sin dør af, så børnene kan se, at her må de gerne 
ringe på. 
Derudover vil det stadig være en god ide’ og sørge for det 
er slik der er pakket ind, da vi stadig har Corona i blandt os 
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LIDT FRA EJENDOMSKONTORET   
 
NYE ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER: 
Ejendomskontoret vil fremover holde åbent for fysisk 
fremmøde hver dag fra kl. 8:00-9:00. 
Man kan altid sende en mail til kontoret på  4903-8@kab-bolig.dk 

Eller man kan kontakte kontoret på appen ”Mit KAB” 
Ovenstående er for at udnytte tiden bedre, så vi håber på 
forståelse for dette 
 
INDSAMLING AF CYKLER 
Som I nok har bemærket har Driften påbegyndt den årlige 
indsamling af herre/dameløse cykler. De cykler hvor markeringen 
ikke er fjernet vil blive indsamlet og opbevaret i 3 måneder. 
Hvis man uretmæssigt har fået fjernet sin cykel skal man henvende 
sig til ejendomskontoret 
 

MAILADRESSER: 
Vi har tidligere opfordret alle til at give ejendomskontoret deres 
mailadresser, så vi kan udsende diverse materiale digitalt. 
Der er desværre ikke kommet så mange, så vi opfordrer jer endnu 
engang 

I skal blot sende en mail til ejendomskontoret hvor I 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. 
 
 

 

FYLDTE POSTKASSER : Da der ofte er problemer med 

overfyldte postkasser hvor det er umuligt at få proppet mere i, kan 
vi kun opfordre til at tilmelde sig en ordning hvor man kan sige nej 
tak til reklamer, eller selv bestemme hvad man vil have. 

Se mere på  https://minetilbud.dk/nej  
Og så vil vi lige minde om at aviscontaineren står næsten uden for 

døren, så det burde ikke være så svært at få postkassen tømt 😉 
 
 
 
 

Ladestanderne   
Arbejdet med ladestanderne er sat i gang og man vil begynde at 
se noget inden længe. Der vil dog gå et stykke tid før de bliver sat 
i drift pga. papirgang hos elselskabet og etablering af målere. 
Men det er på vej 

 
 
  

 
 

 

 
 
 

AFFALD….IGEN ! 
 
Vi er stadig ikke gode nok til at sortere vores affald og komme 
tingene i de rette containere. Hver gang vi lægger noget forkert, skal 
containeren sorteres, og det koster os penge. Og det vil i yderste 
konsekvens betyde en huslejestigning. Og det er ingen interesseret i. 
Slå papkasser sammen og kom ikke andet end pap i papcontaineren.  
Få så vidt muligt selv fragtet store møbler mm ned i affaldsgården. 

Lad os hjælpe os selv og hinanden og sortere vores affald 
rigtigt. 
 
Vi vil forsøge at gøre skiltningen mere tydelig. 

DEN NYE BESTYRELSE: 
På afdelingsmødet blev der valgt en ny bestyrelse, der efter vi har 
konstitueret os, ser således ud : 
Peter Hansen (formand)   -   
Ann Maria Tjagvad (Næstformand) 
David André Vidojevic (Bestyrelsesmedlem)   
Mette Groes (suppleant) og Lena Storgaard ( Suppleant ) 
 
Vi har nu taget arbejdstøjet på og vil få sat gang i de forslag der 
blev vedtaget på afdelingsmødet. 
Vi kan altid kontaktes på bestyrelsens mail : ab4903@kab-bolig.dk 
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