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Årstiden og altaner 
Når vejret på denne årstid er meget blæsende, vil vi 
endnu engang opfordre til, at man sørger for ikke at 
have ting liggende, der kan blæse ned med fare for at 
skade både personer og materiel.  
Vi vil i samme forbindelse påpege, at det ikke er tilladt 
at smide cigaret-skodder mm. ud over altanen.  
Lige som det heller ikke er tilladt at fyre nytårskrudt af 
fra altanen. 

Vi vil opfordre til at man holder øje med uvedkommende personer og evt. 
spørger ind til, om man kan hjælpe, hvis man møder nogen, der ikke ”hører til”. 
Og ellers passe på hinanden og hjælpe, hvis der er behov for det.  
 
 

Sidste nyt vedr. køkkener over råderet: 
Tingene er sat i værk fra KAB og boligselskabets side og ligger 
nu til godkendelse hos kommunen. Lige så snart bestyrelsen får 
mere information, vil dette blive sendt ud til jer. Men vi må lige 
have lidt tålmodighed endnu. 

Med dette sidste nyhedsbrev i året, vil den nye bestyrelse gerne ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår!  Vi vil arbejde på, at Firkløverparken bliver et endnu bedre 
sted at bo, og i det kommende år prøve at lave nogle fælles arrangementer, som vi håber, I 
vil støtte op om.  

I er altid velkommen til at skrive til os, hvis I har spørgsmål eller gode ideer. 😊 

DECEMBER 2021 
 

Vedr. ladestandere: Installatører er bestilt og vil gå i gang, når det er vores 
tur. Dog er der også ventetid hos målerselskabet Radius, så også her må vi 
have lidt tålmodighed. Men tingene er sat i gang og er på vej. 
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LIDT FRA EJENDOMSKONTORET:  

 
 
 
                                                      
Nu er det jul igen!  
  
Det ved vi kan give problemer med store mængder af affald. 
Det er derfor vigtigt, at der sorteres affald i de rigtige containere, da de ellers ikke bliver afhentet;  
så kik på mærket på containere, hvad der må komme i. 
 
Slå papkasser sammen, så de ikke fylder så meget. 
Alt julepapir osv. skal i containergård ved nr. 23 eller nr. 62 
Juletræer kan lægges på græsplæner, så afhenter vi dem der. 
 
Ejendomskontorets har lukket fredag d. 24/12 & fredag d. 31/12 
 
Hvis der skulle opstå et akut problem uden for kontorets åbningstid, kan vagtfirma SSG kontaktes på 
telefon 70 20 81 26. 

 
 
Husk du kan også melde opgaver mm. ind til ejendomskontoret via beboerapp (mig og min bolig) 
eller sende mail til EK på:  
4903-8@kab-bolig.dk 
 
Vi ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.  
 
Hilsen 
Ejendomskontoret Firkløverparken. 
 

Vi har prøvet at lave nyhedsbrevet i et mere læsevenligt format, når det skal lægges op på 
elektroniske medier. Vi håber, I synes om det. 
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