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Hæk ud mod Vallensbæk Torvevej 
 
Som alle der var med til vores afdelingsmøde kan huske, var der sat lidt 
penge af til at plante hæk langs Torvevejen, samt vores fælleshus. Nu er 
gartneren færdig og vi er meget tilfredse med resultatet, ikke mindst når vi 
kommer til det rigtige forår med en masse grønt. 

 

Påskehygge og sommerfest 

Den 28. marts kl. 13 holder vi påskehygge i fælleslokalet og, hvis vejret 
tillader det, også på græsset ved siden af. Vi glæder os til at se jer til børne-
lege og voksenhygge – vi skal blandt andet male påskeæg, lave konkurren-
cer med præmier til vinderne og se om påskeharen har været forbi med cho-
koladeæg. De voksne som ikke har lyst til at male æg og være med til væd-
deløb, kan hygge med et spil petanque, hvis vejret er til det, og, hvis det 
regner, finder vi noget hygge frem indendørs.  

Det bedste arrangement får vi, hvis vi hjælper hinanden, derfor håber vi 
meget, at nogle af jer vil hjælpe med opsætning og oprydning før og efter 
arrangementet (max en time før og efter). Hvis du vil være med, så skriv til 
os bestyrelsen4903@hotmail.com  

 Til august afholder vi traditionen tro den årlige sommerfest, hvor vi ligeledes 
håber at se en masse. Den bliver afholdt i den sidste del af august, hvor vi 
alle er færdige med at holde ferie og børnene er startet i skole igen. Det 
kommer der en skrivelse ud i postkasserne om, når vi nærmer os. 

Vi har en ambition om igen at skabe flere fælles aktiviteter her i Firkløver-
parken, for at styrke sammenholdet for både børn og voksne. Vi starter med 
det her påskearrangement og satser på at invitere til flere arrangementer i 
løbet af året. Det håber vi I vil være med til støtte op om. 

 

 

 

 
Facebook/Nyhedsbrev/App 

Bestyrelsen bruger ikke denne side, hverken til nyheder eller opslag til bebo-
erne. Grunden er simpelthen at der er alt for få beboere på siden. Vel om-
kring 30-35 % hvis man trækker børn og hunde fra. Facebook siden for Fir-
kløverparken kunne være et udmærket redskab hvis alle eller mange flere 
var på siden og ikke mindst hvis det hele var sandt alt det der blev skrevet. 
Derimod sendes der 4 til 5 gange et nyhedsbrev ud med nyheder. Og fremad 
vil alle bestyrelsesreferater kunne læses på ”beboer-appen” 

 

Trafikken gennem Firkløverparken 

Vi har som før oplyst her, haft og har stadig et rigtig godt samarbejde med 
de øvrige boliger her i vores område, dette har nu ført til at med hensyn til 
trafikken gennem Firkløverparken med ”de blå busser” til både bostedet og 
handicapskolen og ikke mindst alt personalet dertil kan vi se en ende for alt 
den trafik. For Vallensbæk kommune har endelig besluttet sig til at spærre 
vejen ind til bostedet, samt lukke Kløvervænget efter det sidste hus i Hol-
lænderhusene. Begge institutioner får fremad indkørsel fra Føtex siden. Der-
udover er der allerede lavet en cykel/trampesti gennem Hollænderhusene, så 
vores børn der skal i skole kan uden at skulle kæmpe om pladsen med mor-
gentrafikken. Denne løsning er en udløber af de 3 dialogmøder Kommunen 
afholdte på Pilehaveskolen i foråret 2018 og som de 4 boligområder så har 
lykkedes med at endelig få gennemført. Lukning af de to veje vil blive gen-
nemført i 2020. 

 

Facaderens 

Facaderens i den resterende del af Firkløverparken, vil blive udført i foråret 
2020  - der vil blive sendt information ud fra Ejendomskontoret. 
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