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PARKERING AF KASSEVOGNE 
Vi vil gerne henstille til at man så vidt muligt parkerer 
kassevogne og store varebiler på p-pladserne ud mod 
Vallensbæk Torvevej. (Dette blev vedtaget i forbindelse 
med de reviderede P regler.) 
 

GRAFFITI  
Desværre oplever vi også, at vi bliver ramt af graffiti-
”kunstnernes” trang til at male på væggene. Men vi har jo 
også nogle dejlige hvide ”lærreder”. 
Det er forbundet med store omkostninger at få renset det 
af igen, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. 
Så tøv ikke med at anmelde det til ejendomskontoret 
hvis du ser noget, eller ved hvem der har udført det. 

 
 
 

 
  
 

 

SOMMER-KOMSAMMEN 
Så vil vi gerne lige minde jer om at vi afholder en lille  
Sommer-komsammen d 27/8 fra kl. 15:00 nede ved beboerlokalet. 
Vi sætter borde og grill op, og du medbringer selv det du skal spise. 
Bestyrelsen vil gerne se om vi kan få sat lidt gang i lidt flere 
aktiviteter og arrangementer for at styrke sammenholdet i vores 
bebyggelse. 
Der sidder opslag i opgangene for mere information, og tilmelding 
ses gerne på mail: ab4903-8@kab-bolig.dk 

VI HÅBER VI SES       

 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig god sommer, - trods de udfordringer der er med 
at komme udenlands. Vi håber at alle de, der er hjemme, hjælper naboerne med at 
tømme postkassen og vande blomsterne, og i det hele taget kigge efter ejendommen, så 
vi undgår ubudne gæster.  
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LIDT HUSORDEN….igen: 
Da det kan være svært at overskue alle de dokumenter og regler 
der er i en lejebolig, så kommer her lidt af det der vigtigt: 
 
Brug af larmende maskiner og boring er kun tilladt: 

• på hverdage fra kl. 9.00-20.00 

• i weekender fra kl. 10.00-16.00 

• på helligdage er det ikke tilladt 
 
Sorter dit affald rigtigt, da det koster mange penge hvis ikke 
tingene er placeret i de rigtige affaldsbøtter. 
 
Du skal sikre dig at der ikke kan falde ting ud over altanen, til 
fare for dem der bor nedenunder. Og det er selvsagt ikke tilladt 
at smide cigaret-skodder eller andet ud over kanten. 
 
Når du lufter hund, så gør det på de områderne ud mod 
Vallensbæk Torvevej, og ikke på de områder hvor børn leger. 
Og saml naturligvis op efter din hund. 
 
Du kan finde alle dokumenter og andre nyttige oplysninger på 
boligselskabets hjemmeside : 
www.Vallensbækboligselskab.dk/afdelinger/firkløverparken 

 
 

En lille opfordring igen:  Overvej om du kunne være interesseret i at 
stille op til bestyrelsen på vores afdelingsmøde til september. Enten 
som bestyrelsesmedlem eller suppleant, som vi pt mangler en af. 

STATUS PÅ KØKKENER 
Status er at kommunen langt om længe har godkendt 
lånansøgningen og garantistillelsen fra boligselskabet. 
Næste skridt bliver at KAB får papirerne fra 
kommunen, så de kan komme videre med at udsende 
informationer og diverse ansøgningsskemaer. 

Det går langsomt…..men dog fremad        
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