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Lidt nyt omkring vaskeriet i nr. 64 
Da vi overgik til Pay-per-Wash i vaskeriet, var aftalen at vi skulle 
få en opgørelse over brugen af vaskeriet efter ca. 6 måneder. 
Den har vi så endelig fået nu, og det viser sig at vaskeriet bliver 
brugt for lidt til at firmaet kan få det til at løbe rundt, som det er 
nu. De vil derfor fjerne nogle maskiner, så vi ender med at have 
2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler. For at fastholde de 
nuværende brugere, og evt. lokke nogle nye til sættes prisen 
ned til 18,-kr for en vask.  Prisen for tørring forbliver den 
samme. 

Firkløverparkens El-bilejere 
Selvom ladestanderne, til stor frustration, lader vente på 
sig, så vil vi opfordre alle elbilejere at tilmelde sig vores 
Facebook-gruppe. Den er oprettet så vi kan hjælpe 
hinanden hvis der er problemer og kontakte hinanden. 
Der vil komme informationer ud, så snart vi hører noget 
fra el-selskabet. Det er deres behandlingstid der trækker 
ud. 
 

Vedr. køkkenerne: KAB og boligselskabet har rykket kommunen igen, så nu håber vi der sker noget 
inden længe. Bestyrelsen er ved at undersøge hvad det har haft af økonomiske konsekvenser, og om 
der skal foretages noget i den anledning. Der vil komme info så snart vi har noget konkret. 

 
 
 

  
  

 
Den digitale P-ordning er sat i gang. 
Den 16.maj skifter vi P- selskab og overgår til en digital 
løsning. Alle skulle gerne have fået et brev eller mail, om 
dette. Vi kan så fjerne det beboerkort vi hidtil har haft i 
bilen, da P selskabet scanner nummerpladerne. Man skal 
også tilmelde sig P selskabet selvom man ikke har egen 
bil, ellers kan man ikke oprette gæsteparkeringer. 
Gæsteparkeringer skal nu oprettes digitalt og der er pt. 
ingen begrænsninger.  
Bestyrelsen er opmærksom på problematikken omkring 
gæsteparkeringer og vi vil tage det op på afdelingsmødet 
i september. 
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LIDT HUSORDEN ……….lidt uorden: 
Vi vil gerne opfordre til at man kigger lidt på sine altaner og 
haver, og får ryddet lidt op: Sørg for at der ikke kan falde 
ting ud fra altanen og ned i haverne. 
Og det er absolut ikke tilladt at smide cigaret skodder ud 
over kanten. (Dette kan udløse en advarsel) 
Havehegn skal, i følge vores husorden, vedligeholdes eller 
fjernes, så hvis dit hegn er blevet lidt træt og slidt, så sørg 
for at få det bragt i orden. 
Men husk at hvis du påtænker at lave ændringer i din bolig, 
ude eller inde- så skal der søges om det. 

En lille opfordring:  Da der er et bestyrelsesmedlem der er flyttet, står 
vi den situation at vi mangler en suppleant. Så overvej om du evt. vil 
stille op på det kommende afdelingsmøde og være med til at sætte 
retningen for vores bebyggelse.  

LIDT FRA EJENDOMSKONTORET 
Der er nu fundet en afløser for Søren, der holdt op. Han 
hedder Jens Erik og vi byder ham velkommen på holdet. I vil jo 
nok møde ham ude på området sammen med Jan og Kenneth. 
De har sammen nu fået lagt fliser under nogle af 
bord/bænkesættene ( de sidste kommer også ), så det ser 
pænt ud og er nemmere at holde. 

Derudover er der også lagt an til at få lidt vilde blomster 
på volden ved svævebanen, hvor det er besværligt at 
slå græsset. 
Vi glæder os til at se hvordan det kommer til at se ud, 
når det hele vokser frem. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Med hensyn til hundeluftning, så står der i selvsamme husorden at man skal sørge for at 
rydde op efter sin hund. Det er ikke særlig lækkert at hundene besørger der hvor 
børnene leger. Eller tisser op af hækkene til haverne, hvor børnene leger på den anden 
side. Man kunne evt. lufte sin hund på græsarealerne ved parkeringspladserne, men 

stadig samle op 😉 
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