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Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Firkløverparken.

Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse,
valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.

Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
3. Sidste nyt fra Vallensbæk Boligselskab
4. Fremlæggelse af beretning
5. Godkendelse af driftsbudget og seneste års regnskab til orientering
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.
Linda Nyeland Laursen er på valg
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode.

Hanne Witschas og Flemming Wind Lystrup er trådt ud af bestyrelsen. (Peter Allan Hansen er trådt

ind i stedet for Hanne og modtager valg)
Valg af suppleanter
Eventuelt

Dine forslag
Hvis du har et forslag, som du ønsker at afdelingsmødet skal tage stilling til, kan du aflevere det digi-
talt på e-mail: : ,' . ", : ' . eller aflevere forslaget på ejendomskontoret, Firkløverparken 66,

senest den 23. august 2021.
Skabelon til beboerforslag kan downloades via beboerapp - Mit KAB - eller afhentes på ejendomskon-
toret. Du kan også hente skabelonen på Vallensbæk Boligselskabs hjemmeside rrvvlnru.vallensbækbo-

ligselskab.dk.

B.

9.
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Alle forslag vil blive omdelt til samtlige beboere senest 6n uge før afdelingsmødet.

Adgang og stemmeret
Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På grund af EU Persondataforordningen må vi ikke længere bruge beboerlister med beboernes navne
på. Vi skal derfor bede dig huske at have legitimation med, når du møder op til afdelingsmødet. Det
kunne for eksempel være dit sundhedskort (sygesikringsbevis), som dokumentation for, at du er fyldt
18 år og bor i afdelingen.

De midlertidige regler på boligområdet som følge af Corona, er blevet forlænget til og med den 31. au-
gust 2021. Forlængelsen betyder, at der fortsat er krav om fremvisning af Coronapas samt evt. for-
håndstilmelding i forbindelse med afdelingsmøder. Din boligorganisation kan vælge at udskyde eller
aflyse afdelingsmødet, hvis de vurderer, at det på grund af forsamlingsforbuddet eller andre forhold
konkret ikke er muligt at afholde det pågældende møde.
Om de midlertidige regler forlænges hen i efteråret er på nuværende tidspunkt ikke afgjort, så mødet
indkaldes med forbehold for yderligere Covid-19-restriktioner udstedt af myndighederne.

Vi glæder os til at se dig til mødet.

Med venlig hilsen

Organisationsbestyrelsen, Vallensbaek Boligselskab
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Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg og referent

3. Sidste nyt fra Vallensbæk Boligselskab

4. Fremlæggelse af beretning 2019 - 2020

5. Godkendelse af driftsbudget2022 og seneste års regnskab 2021til orientering

6. Behandling af indkomne forslag

1. Etablering af ladestandere
2. Køkkenrenovering via huslejen
3. Revidering af P-regler i Firkløverparken
4. Etablering af digital parkeringsløsning via APP

5. 3. licens til parkering

6. Rottebekæmpelse
7. Forkaste beslutning om blødtvandsanlæg
B. Nedsætte udvalg for etablering af flere P-pladser

9. Nedsættelse af udvalg om råderet

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode.

Peter Allan Hansen er på valg
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en Z-årig periode

Linda Nyeland Laursen er på valg

En del af KAB-Fællesskabet ,/ :';i l-; :, {'r $} if', ' r : " '+ l '
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B. Valg af suppleanter

9. Eventuelt

Coronarestriktionerne er ophaevet pr. 1. september 2021.

Vi glæder os til at se dig tit mødet.

Med venlig hilsen

Organisationsbestyrelsen, Vallensbæk Boligselskab



FIRKLøVERPARKEN

Bestyrelsens beretn i ng for 2OL9-202L

BESTYRELSEN

Efter afdelingsmødet i 2019 så konstituerede bestyrelsen sig således; Flemming Wind Lystrup var formand,
Hanne Witschas næstformand, Linda Laursen bestyrelsesmedlem, Mette Roed og Peter Hansen varvalgt
som suppleanter.

I efteråret var Hanne W. nødt til at trække sig fra bestyrelsen og Linda Lauersen blev så næstformand og

Peter Hansen blev almindeligt bestyrelsesmedlem.

I foråret 2020 opstod der endnu en rokade, da Flemming Wind Lystrup Ønskede at træde tilbage som

formand. Nu blev Linda Lauersen formand og Peter Hansen næstformand. Flemming blev siddende som

almindeligt bestyrelsesmedlem Desuden ville Flemming trække sig fra bestyrelsen i Vallensbæk

Boligselskab efter som merferien 2020.

Mette Roed er flyttet og efterlod suppleantposten tom.

AfdelingsmØdet i 2020 blev først udsat, og siden suspenderet på grund af corona-situationen. Og fordi vi

ikke har kunne afholde afdelingsmøder, har det derfor ikke været muligt at afholde suppleringsvalg

I marts 2021valgte Flemming Wind Lystrup at trække sig helt fra bestyrelsen, og det efterlod
Firkl6verparken uden lovlig bestyrelse. Bestyrelsesarbejdet blev så, ifølge vedtægterne, varetaget af

organisations-bestyrelsen iboligselskabet. (Herefter kaldet OB) Både Linda Lauersen og Peter Hansen sad i

denne bestyrelse så beboerne var stadig repræsenteret. Katja Lindblad-Clausen, der er formand i

boligselskabet, deltog i bestyrelsesmøder som det tredje OB-medlem.

På trods af diverse udfordringer har denne bestyrelse kørt ogfungeret helt fint indtil dette afdelingsmøde,

hvor der skal vælges en ny bestyrelse.

TILTAG /AKTIVITETER I PERIODEN

På afdelingsmødet i 2019 blev en ny parkeringsordning vedtaget. Denne blev sat i værk og trådte i kraft i

begyndelsen af november og på trods af forventelige indkøringsvanskeligheder, så har den vist sin effekt,
da der blev ryddet op i "fremmede" biler. At ordningen så også har vist sig at have nogle "bivirkninger" er

en ting der har været drøftet, og der kommer forslag til at rette op på dette. Men alt i alt, en forbedring af

pa rkeri ngsforholdene.

I løbet af efteråret blev der foretaget udskiftning af gummifuger på alle badeværelser.

De opgangsdøre der var slidt og medtaget, er blevet skiftet som planlagt.

Hjertestarteren i nr. 2 er blevet flyttet udenfor i et skab så den er tilgængelig for alle.

Asfaltbelægningen på P-pladsen er blevet lappet de steder hvor der var mest slitage.
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FIRKLØVERPARKEN

ljanuar 2020 blev der indført et nyt brik-låsesystem med nye låse på alle yderdørene og cykel- og

affaldsbure. Årsagen var, at dervarfor mange nøgle ude der ikke kunne gøres rede for, og at der på sigt

kunne spares penge, dels til nye systemnøgler ogogså til nye låsecylindre til lejligheder, da disse ikke

behøvede at være systemnøgler. Dette var også et tiltag der var besluttet på afdelingsmØdet i 2019.

Der var efterfølgende kritik af at dette ikke havde været tydeligt i budgettet. Dette er taget til efterretning i

nye budgetter.

I marts 2020 blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde vedr. vaskeriet. Da vores maskiner stod for
udskiftning, ville firmaet "Pay per Wash" gerne overtage udskiftning, drift og vedligehold af vores maskiner.

Dette ville spare afdeling for en stor sum penge på udskiftning samt vedligehold. Forslaget blev enstemmigt

vedtaget. Vi sparer ca. 30.00 på drift om året og sparer også den planlagte udskiftning i2024.

I forsommeren 2020 fik boligselskabet en hjemmeside op at køre, hvor alle de 4 afdelinger kan ses. Siden

hedder vallensbækboligselskab.dk, og her kan man finde diverse relevant oplysninger og referater. Der er

siden hen også tilføjet en kalender så man kan se hvornår festlokalet er ledigt. (Det skal stadig bestilles

gennem ejendomskontoret) Peter har så været på kursus i at lægge diverse ting ind på hjemmesiden.

I oktober 2020 blev alle facader og gavle renset og fremstår igen pæne. Da altankanterne efterfølgende

skulle renses, faldt det desværre ikke så heldigt ud, idet det startede med et frygteligt svineri hos enkelte

beboere. Jan Johansen fra Driften fik hurtigt sat en stopper for dette og afrensningsmetoden blev ændret.

Efter et længere forløb hvor bestyrelsen, boligselskabet og nabo-grundejerforeningerne har samarbejdet og

påvirket kommunen, er der etableret en ny indkørsel fra Gymnasievej til Kirkebækskolen og botilbuddene.

Kl6vervænget er blevet lukket på midten og har derved givet en hel del mindre trafik på "Firkløverparken".

Der arbejdes stadig på at få gjort overgangen mellem lige og ulige numre mere sikker, da der desværre

stadig er nogen der kører lidt friskt til hen over overkørslen.

Der er her i sommeren 2O2L blevet opsat en nærboks /pakkeboks nede ved skur nr. 44 (ved bommen).

Det har været ganske omkostningsfrit og vi håber at så mange som muligt får glæde af den.

Bestyrelsen har, efter beboerhenvendelser, sammen med Jan Johansen fra ejendomskontoret vurderet

behovet for MC-pladser og pladser for lange biler ved de lige numre. De to MC-pladser u/f nr. 30 er blevet

sløjfet og blevet inddraget i to nye brede handikap P-pladser. Skiltene ved pladser for de lange køretøjer

ud for de lige numre er taget ned, så pladserne kan benyttes af personbiler. (Dette kan senere ændres hvis

behovet melder sig). Der er stadig pladser til lange køretøjer ovre ved de ulige numre. Bestyrelsen er ved at

undersøge mulighederne for at etablere yderligere P-pladser.

De grønne arealer er som vanligt blevet pænt vedligeholdt, Bland andet er beplantning ulf nr.29 blevet

skiftet, og de hækplanter der var gået ud, er blevet skiftet.

Der har været tiltagende problemer med parkering på Promenaden, hvor bl.a. boligselskabet efter
beboerhenvendelser, - og flere beboere direkte-, har rettet henvendelse til kommunen for at se på

problemet. Den store bekymring har været sikkerheden for børn der ikke kunne se at krydse vejen. Det ser

nu endelig ud til at der her i 2021 kommer til at ske noget, da kommunen nu har etableret stopforbud indtil

man har fundet en permanent løsning i samråd med de forskellige grundejere.
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FIRKLØVERPARKEN

øKONOMI

Firkløverparken har igennem mange år haft, -og har stadig-, en sund økonomi, Vi har været gode

til at holde udgifterne nede så vi har været forskånet for huslejestigninger i en lang periode. Og på

trods af det har vi alligevel som allerede nævnt fået udført en masse tiltag.

LIGE EN LILLE TAK

Til slut vil fungerende bestyrelse vil gerne have lov at rette en tak til Hanne Witschas og Flemming Wind
Lystrup for deres store arbejde igennem mange år.

Derudover vil vi også gerne takke Driften for et godt og frugtbart samarbejde, og for altid at tænke på vores

Økonomi. I har en stor del af æren for at vi kan holde huslejen på et rimeligt niveau.

en del of 1t.-næx ffi#ss*lslcah
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Beboerregnskab
for 2020

Afdeling 49003 Firkløverparken

Arets resultat

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at der har været færre udgifter til
ejendomsskatter samt drift af vaskeri og møde- og selskabslokaler. Derudover har afdelingen haft højere
renteindtægter og modtaget yderligere tilbagebetaling af ejendomsskat fra tidligere år.

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

F,ii.:' lndflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
(D Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
ltl lngen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.



Beboerregnskab for perioden
01.01.2020 - 31.12.2020

Regnskab
2020

Budget
2020

Atvigelse
2020

Oprindelig lån iejendom 12.850.052 12.814.000 36.
.i:.'::ii Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

052

Offentlige og andre faste udgifter
iai. Ejendomsskatter

O Renovation

O Forsikringer

a Vand, fælles el mv.

C Administrationsbidrag

3.299.706
791.065

576.504

369.963

399.913

1.152.261

3.366.000
909.000

478.000

367.000

452.000

1.160.000

-66.294
-1 17.935

98.504

2.963

-52.087

2.261

Variable udgifter
'',:,..'. Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til faellesvaskeri og selskabslokale

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger
o
a

1.826.796
1.601 .565

91.996

15.343

1 .635.154

-1 .635.154

8s.395

860

31.636

0

1.984.000
1.637.000

89.000

25.000

3.654.000

-3.654.000

140.000

11.000

33.000

49.000

-157.204
-35.435

2.996

-9.657

-2.018.846

2.018.846

-54.605

-10.140

-1.364

-49.000

Henlæggelser
,.i Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
::;;- lstandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto

C Tab ved fraflytninger

2.363.000
1.960.000

351.000

52.000

2.363.000
1.960.000

351.000

52.000

0

Ekstraordinære udg ifter
O Udgifter på lån til forbedringsarbejder

t Afskrivningpåforbedringsarbejder

C Korrektioner vedr. tidligere år

1.334
-1 50

368

1.116

28.334
25.850

1.368

1 .116

27.000
26.000

1.000

0

Udqifter i alt 20.367.888 20.554.000 -186.112

Boligafgifter og leje
:.;i, Leje for boliger

-884

-88r

19.564.116
19.564.116

19.565.000
19.565.000

Andre ordinære indtægter
;r:.::, Renteindtægter

* Tilskud fra boligorganisationen

O lndtægter fra fællesvaskeri, selskabslokale og fællesfaciliteter

a Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

19.930
94.056

0

-74.127

0

1.008.930
258.056

150.000

35.873

565.000

989.000
164.000

150.000

1 10.000

565.000

Ekstraordinære indtægter
C Korrektioner vedr. tidligere år

189.151
189.151

189.'t51
189.151

0

0

lndtæqter ialt 20.762.197 20.554.000 208.197

Arets overskud 394.30s
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Beboerregnskab
Afdeling 49003 Firkløverparken
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Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

Bemærkninger til beboerregnskab 2020

Offentlige og andre faste udgifter
Der er faldet afgørelse i sagen om afdelingens ejendomsskat, hvilket betyder at udgiften i 2O2O er nede på det
retmæssige niveau. Udgifterne til dagrenovation er steget grundet store prisstigninger fra Vallensbæk kommune,
som ikke var kendte da budgettet blev udarbejdet.

Variable udgifter
Ansvarlig drift, Corona og få udforudsete udgifter giver en generel besparelse på de variable udgifter. Driften af
vaskeriet er udliciteret i løbet af året, hvilket giver færre udgifter, men også færre indtægter.

Andre ordinære indtægter
Færre indtægter fra vaskeri grundet udlicitering og færre indtægter fra selskabslokalet grundet Corona.
Der har været et bedre renteafkast end forventet.

Ekstraordi nære indtægter
Sagen vedr. ejendomsskatter er afgjort og afregnet, hvorfor den sidste andel af tilbagebetalingen er indtægtsført.

Balance pr. 31. december 2020

Passiver
363.902.393 Hentæggetser
23.877.729 Opsamlet resultat

Langfristet gæld

Beboerregnskab
Afdeling 49003 Firkløverpark

17.272.403
1.271.739

363.884.537
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Beboerregnskab
Afdelin g 49003 Firkløverparken

tseDoerregnsKaD Ior penoden
01.01.2020 - 3',1 12.2020

Regnskab
2020

Budget
2020

Afvigelse
2020

oprindetig lån i ejendom 12.850.052 12.814.000 36.0s2
,,,rt Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter
.tl Ejendomsskatter

a Renovation

O Forsikringer

t Vand, fælles el mv.

O Administrationsbidrag

3.299.706
791.065

576.504

369.963

399.913

1.162.261

3.366.000
909.000

478.000

367.000

452.000

1.160.000

-66.294
-117.935

98.504

2.963

-52.087

2.261

Variable udgifter
;'':.. Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

E.jendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri og selskabslokale

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Diverse udgifter inkluslv BL kontigent og juridisk assistance

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger
C
o

1.826.796
1.60't .565

9't.996

15.343

1.635.154

-1.635.154

85.395

860

31.636

0

1.984.000
1.637.000

89.000

25.000

3.654.000

-3.654.000

140.000

11.000

33.000

49.000

-157.2A4
-35.435

2.996

-9.657

-2.018.846

2.018.846

-54.605

-1 0.140

-1.364

-49.000

Henlæggelser
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

lstandsæitelse ved fraflytning B-ord ning, individuel konto

Tab ved fraflytningerc

2.363.000
1.960.000

351.000

52.000

2.363.000
1.960.000

35'1.000

52.000

0

0

0

0

Ekstraordinære udgifter
O Udgifter på lån til forbedringsarbejder

I Afskrivningpåforbedringsarbejder

a Korrektioner vedr. tidligere år

.334
-15(

36[

1.11(.

28.334
25.850

1.368

1 .116

27.000
26.000

1.000

0

1

Udgifter i alt 20.367.888 20.554.000 -186.112

Boligafgifter og leje
.ri'' Leje for boliger

-884

-88r

19.564.116
19.564.116

19.565.000
19.565.000

Andre ordinære indtægter
i Renteindtægter

',,* Tilskudfraboligorganisationen

a lndtægter fra fællesvaskeri, selskabslokale og fællesfaciliteter

O Atuikling af opsamlet resultat (indtægt)

19.930
94.056

0

-74.12't

0

1.008.930
258.056

150.000

.35.873

565.000

989.000
164.000

150.000

1 10.000

565.000

Ekstraordinære indtægter
O Korrektioner vedr. tidligere år

189.151
189.151

189.151
189.151

0

0

lndtægter i alt 20.762.197 20.554.000 208.197

Arets overskud 394.30§
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Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med KAB
udarbejdet budgetforsla get f or 2022.

Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr.
1. januar 2022 stiger med kr. 199.000, hvilket
svarer til 1,02 %.

Stigningen skyldes, aftrapning af ydelsesstøtte
vedr. de oprindelige lån, samt færre indtægter fra
overskud i tidligere regnskabsår.

Lejeændring pr. 1. januar2022

Afdeli n gsbestyrelsens forslag ti I b ud g et 2022

Beboerbudget
Afdeling 49003 Firkløverparken

Ændring i kr. pr. år total Gennemsnitsleje pr.Ændring i%

1,02

Eksempel på månedlig leje for år 2A22.

Størrelse
Nuværende leie

;;.;;; -- Ændring Pr. mdr. Nv leje pr. mdr

opdeling af udgifter og indtægter i beboer regnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

'r1 lndflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
Å Nogen indflydelse (kan fremover nedJættes, hvis der vises besparelser)
K lngen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Diagrammet viser, hvor stor indftydelse du har på din husleje I aft20.174.000 kr.
13.668.000:68%

*i lndflydelse

I Nogen indflydelse

;n lngen indflydelse

3-rums Familiebolig
3-rums Familiebolig
1-rums Familiebol

91 m'?

83 m'
53 m'

7.431 kr.
6.874 kr.
4.786 kr.

76 kr.
70 kr.
49 kr.

7.507 kr.
6.944 kr
4.835 kr.

3.866.000; 19%



Beboerbudget for perioden
01 .01 .2022 - 31 .12 -2022

Budget Budget Atvlgelse
2022 2021

Cprindelig lån i ejendom 12.877.000 12.829.000 48.000

..:::1 Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter
,,tl Ejendomsskatter

^ 
Renovation

^ 
Forsikringer

^ 
Vand, fælles el m.v.

A Administrationsbidrag

3.395.000
791.000

606.000

396.000

423.000

1.179.000

3.336.000
791.000

587.000

378.000

422.000

1 .158.000

59.000
0

19.000

18.000

1.000

21.000

Variable udgifter
'::- Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

,.. Ejendomskontor
'.r Almindeligvedligeholdelse
-:, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

,r' Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

, Udgifter til fællesvaskeri og selskabslokale
'':: Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

^ 
Diverse udgifter inklusiv BL kontingent og juridisk assistance

1.910.000
1.69't .000

81.000

25.000

2.129.000

-2.129.000

67.000

'11.000

35.000

1.911.000
1.668.000

85.000

25.000

2.702.000

-2.702.000

87.000

11.000

35.000

-1.000
23.000

-4.000

0

-573.000

573.000

-20.000

0

c

Henlæggelser
: Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

': lstandsættelsevedfraflytning B-ordning, fælleskonto

: lstandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto

1.991.000
1.590.000

50.000

351.000

-220.000
-220_000

2.21',1.000
1 .810.000

50.000

351.000

0

0

Ekstraordinære udgifter

^ 
Afskrivningpåforbedringsarbejder

1.000
1.000

1.000
1.000

0

0

Udgifter i alt 20.174.000 20.288.000 -114:q0!

Boligafgifter og leje
.:..' Leje for boliger

19.564.000 19.564.000
19.564.000 19.564.000

0

0

Andre ordinære indtægter
,.:;.1:.; Renteindtægter

Tilskud fra boligorganisationen

lndtægter fra selskabslokale og fællesfaciliteter

Afuikling af opsamlet resultat (indtægt)

411.000
114.000

0

3o.o0o

267.000

750.000
94.000

150.000

41.000

465.000

-339.000
20.00(

-1 50.00(

-11.00(

-1 98.00(
A

l̂ndtægter i alt 19.975.000 20.314.000 -339.000

Nødvendig merindtægt 199.000

lndflydelse I Nogen indflydelse

Beboerbudget
Afdeling 49003 Firkløverparken

i:rii I n gen indflydelse
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Bemærkni nger ti I Budget 2022

Oprindelig lån i ejendom
Rentesikrlngen aftrappes årligt.

Offentlige og andre faste udgifter
Generelt mindre stigninger grundet indeksering.

Variable udgifter
Generelt en stabil udvikling i udgifterne. Udgifterne til selskabslokalet er sat lidt ned, for at tilpasse det til de senere års
udgifter.

Henlæggelser
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse nedsættes.

Andre ordinære indtægter
Vallensbæk boligselskab har i 10 år ydet et tilskud til afdelingen, dette tilskud udløber i 2021.
Yderligere har afdelingen mindre overskud fra tidligere år at afskrive på.

Diag ram rnet vise r udg ifte rne-, du ha f indf lyde lse, på I alt 3,866.000,kr.

Beboerbudget
Afdeling 49003 Firkløverparken

-å'#Hl:1'"\i16illll

Renholdelse
(lønninger,

kontorhold, m.v.); ----------
1.772.000

.]:. :.

l:, 
1

Henlæggelser
(opsparing);
1.991.000

Udgifter til
fællesvaskeriog
selskabslokale;

67.000

Diverse udgifter;
1 1.000
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Beboerbudget
Afdeling 49003 Firkløverparken

Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:
Tømrer arbejde
Transportsystem
WS vand
Afløbssystem (samlet)
Maler arbejde
Varmecentral reparation udskiftn ing
Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)
Døre
Vægge
Reparation af nedslidte køkkener

(1.000 kr.)
200
175
150
125
100
100
100
100

80
75

Udvalgte opgaver i alt

Henlæggelser er opsparing til fremtidige fornyelser og renoveringer. Henlæggelser er lovpligtige for alle bo-
ligafdelinger. Herunder ses, hvordan forbruget til vedligeholdelse udvikler sig over de næste 10 år, og hvor
meget, der skal henlægges: .

1.205

Brld,g,qt år

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

';Saldo...,:
'rpiimOr-r::

(1',000 t<r:)

13.746
13.207
13.248
10.834
10.946
11.177
11.323
10.414
10.415
10.032

U-d§ifteL,,rt
for,rårnet ,,..

..--, .:. . .. l-.1.'
'(.1.000-, kt';).

2.129
1.859
4.514
1.988
1.869
1.954
3.009
2.099
2.483
2.324

(1,0-Q0 kQ
11.617
11.348
8.734
8.846
9.077
9.223
8.314
8.315
7.932
7.708

{1:,000'kr,.)
13.207
13.248
10.834
10.946
,1,1.177

11.323
10.414
10.415
10.032
9.808

,,':§ald-o-føi. r,,' .'. Å,iG,tii-:,.,r-.:,.,i ånqeni,.-::.:,,i''i ldd
henr,esse{r".i:,he$.Fe.e,§1...f.'1ry§rLl 

.*T,1ry9
(1,.000 ;kr,)r,:. . (,1.,00Q, lir.1

1.590 0
1.900 0
2.100 0
2.100 0
2.100 0
2100 0
2.100 0
2.100 0
2.100 0
2.100 0
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Find selv mere information

Beboerregnskab
Afdeling 49003 Firkløverparken

KAB's hiemmeside
På KAB's hjemmeside www.kab-bolig.dk finder
du information om KAB, vores
boligorganisationer og hjælp til både
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du
finder også nyheder fra KAB og om den almene
sektor, ligesom du kan laese mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på
selvbetjeningsportalen Mit KAB.

Her finder du information om din bolig, dit
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget
mere.
Det er også her, du kan skrive dig op som
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemlD
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du
bedt om at tilknytte dit NemlD.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi
er sikre på, kun du får adgang til information
om din bolig.

Miq oq Min Boliq-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt
på alle tider af døgnet. Det giver også
ejendomskontoret mulighed for at informere
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en
hjemmeside, finder du dem herunder.

Firkløverparken hiemmeside
Vallensbæk Boliqselskab hiemmeside

T*I(AB
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FOR§LAG OIVI ETABLERING AT LADTSTANDIRT

samt regler for brug af disse

Beslutning om etablering af ladestandere.
Afdelingen skal beslutte, om man ønsker at få opstillet 2 ladestandere til elbiler på afdelingens p-plads.

lndstilling:
Det indstilles, at afdelingen beslutter at opsætte 2 ladestandere samt montering, fra firmaet Carpow til en

samlet pris på 240.000 kr.

For at fremme bæredygtigheden, indfri efterspØrgslen, samt fremtidssikre selskabets boliger, har

Vallensbæk boligselskab valgt at understØtte opsætning af de 2 første ladestandere økonomisk med et
tilskud på 240.000.-, så etableringen ikke er en udgift for afdelingen.

Sagsfremstilling

Flere og flere efterspørger muligheden for at etablere ladestandere til elbiler i afdelingerne, hvor vi bor. Det

er både med henblik på, at beboerne kan oplade egne el-biler og med muligheden for at få tilknyttet en el-

delebil til afdelingen.

KAB har valgt at indgå i et strategisk samarbejde med firmaet CARPOW, da de dags dato er den udbyder af

ladestandere, der passer bedst til det almene, samt den udbyder, der i størst muligt omfang sikrer

overholdelse af sideaktivitetsbekendtgørelsen.

OM CARPOW

CARPOW a.m.b.a. er et fællesejet andelsselskab, der skaber værdi for dets medlemmer gennem fællesskab,

indflydelse og samfundsansvar. CARPOW's medlemmer er boligforeninger, der har ladere tilsluttet
CARPOW's netværk. Som medlem af CARPOW fastsætter afdelingen selv, hvad kWh-prisen skal for at lade.

Det er CARPOW der opkræver fra brugeren og refunderer beløbet retur til afdelingen.

Gennem medlemskabet kan afdelingen deltage i og afgive stemme ved den årlige generalforsamling. På den

årlige generalforsamling bestemmes bl.a. gæsteopladningspris, overskudsdeling m"m.

Ladestanderne
!n tadesiartder h.an have tu udtag, og der er det'rned to biler, der itan Iade på €r^r stander'sarnti,Jig.

Laeiestancierne er inteiiigent styret og de cieier cien sirØm, cier ertil råciigheci meiiem cie biler, der lacier.

Når man skal bi'uge laderen, kan man betale meC en brik/kort elier logge på laderen via en app.

Der kan tilknyttes eksterne kort og brikker. Betalingen går dermed udenom afdellngen.
Der er mulighed for at booke en tid til laderen, så man er sikker på, at bilen er ladet op inden en lang

køretur.
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Der etableres i første omgang 2 ladestandere med 2 udtag på hver, og disse placeres på pladserne ved siden

af stenbelægning uf nr. 29 og nr. 4. Dette af hensyn til fremføring af kabel. Standerne placeres mellem 4

pladser for at gøre det så fleksibelt som muligt. (Vi kan så bestemme hvor mange pladser der skal afsættes til

ladepladser)

Der fremføres tom-rør til trækning af kabler for senere udvidelse af flere ladestandere når behovet er der.

Se bilog : Kort med placering of ladestondere

Der er en serviceudgift pr ladestik på 97,-kr pr md . Dvs. 4660,- pr år. Det foreslås at dette dækkes af driften,

ligesom rengøring af vaskeri, trapper mm.

Der er ingen ekstra udgifter til forsikring, da ladestanderne går under afdelingens forsikring.

Selve forbruget til opladning af bil betales af brugeren

Afstemning og videre proces

Såfremt afdelingen træffer beslutning om at etablere ladestandere, vil bestyrelsen sammen med

administrationen sætte arbejdet i gang.

FORSLAG TIL REGLER FOR BENYTTELSE AF LADESTANDERE:

Vedr. regler for benyttelse af disse har afdelingen nedsat et beboerudvalg der har udarbejdet et forslag

om dette, hvis det besluttes at etablere ladestandere :

Der bliver i første omgang afsat 4p-pladser ( 2 ved hver stander ) til El/Hybridbiler. Der bliver

opsat skilte der viser dette.

(Detbør parkeringsmæssigt ikke give de store problemer, da bileme allerede optager en p-plads)

Beboere i Firkløverparken kan benytte ladestanderne. Dvs. at der skal være en beboerlicens i bilen.

Dette kan senere ændres til også at omfatte gæster, hvis det viser sig at der er ledig kapacitet.

Man tilmelder sig til Carpow og får et kort/brik til at åbne ladestander.

Der kan også tilknyttes eksteme kort eller brikker; dette kan være dørbrik, Cleverbrik eller andet

Prisen pr k\Å/h fastsættes af hensyn til tilbagebetalingstiden.

Der foreslås kr. 2,00 pr kWh, da der er en refusion på lidt over 1 krone pr k\Atrh fra staten.

(Dvs at afdelingen stadig tjener på levering af strømmen)

Man bør flytte sin bil til en anden plads når den er ladet op. Hybridbiler skal ikke oplade så længe

som rene elbiler, så måske man kunne finde ud af at oplade rene elbiler om natten.

Det kunne være en id6 at lave et "netværk" / telefonliste for de der har elbiler, så man kulne
kontakte hinanden hvis nogen har glemt at rykke bilen. Det kunne være en lukket FB gruppe hvor

el-bilejeme i FKP kan kontakte hinanden og hjælpe hinanden.

Uanset modellen så håber vi at vi positivt hjælper hinanderu så alle kan komme til at lade sin bil op.

Kan det besluttes at ovenstående er de regler vi til at begynde med sætter for
brugen af ladestanderne?
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Forslag: l(øl<kenrenovering og belaie via huslejen
Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen i Firkløverparken

Formål: At give beboerne mulighed for at få renoveret eget køkken og betale pr. måned via huslejen.

lndhr:ld ifr:rslaget:
Beboerne kan tilmelde sig en renoveringspulje, hvor alle i puljen gerne vil renovere sit køkken.

Renoveringen skal ikke reetableres ved fraflytning.

Der optages et samlet lån for alle, som gerne vil renovere køkken, men hver husstand betaler kun for
renovering af eget køkken.

Sagen skal godkendes af Organisationsbestyrelsen og Vallensbæk Kommune inden igangsætning, da

afdeli ngen optager lån.

Der kan etableres flere puljer Iøbende, Beboerne betaler for eget køkken via en beregnet huslejestigning.

Konkret betyder det: Der udbydes en renoveringsrunde, som beboerne kan tilmelde sig til, hvis man ønsker
at renovere sit køkken.

o Driftssupport i KAB styrer sagen på afdelingens vegne i samarbejdet med ejendomskontoret
. Beboeren skal tilmelde sig - og man kan deltage efter "'først til mølle-princippet"
o Kriterierne for køkkenrenoveringen er fastlagt i vedlagte bilag.

o Beboeren vælger selv sit køkken hos totalleverandøren og får et samlet tilbud.
. Hårde hvidevarer kan ikke indgå i køkkenforbedringen.
. Ejendomskontoret skal godkende køkkenforbedringen, når denne er etableret
o Når beboeren flytter, overgår betalingen til den nye beboer.

Forslag A: Den samlede pris for køkkenforbedringen må maksimalvære 80.000 kr. inkl. moms, i

håndværker og materialeudgifter, hertil skaltillægges administrative omkostninger. Hvis der moderniseres

for 80.000 kr. i håndværker- og materialeudgifter, vil det betyde et tillæg i huslejen på ca.547 kr. pr. måned

over en 15-årig periode,

Forslag B: Den samlede pris for køkkenforbedringen må maksimalvære 100.000 kr. inkl. moms, i

håndværker og materialeudgifter, hertilskal tillægges administrative omkostninger. Hvis der moderniseres

for 100.000 kr, i håndværker- og materialeudgifter, vil det betyde et tillæg i huslejen på ca. 684 kr. pr.

måned over en L5-årig periode.

Hvis et af forslagene her vedtages, indarbejdes det i råderetskataloget og er gældende efter mødets

afholdelse. Det betyder, at vi efter mødet udbyder en pulje, som alle beboere kan tilmelde sig til, hvis man

ønsker at renovere sit køkken. Afdelingen vil efterfølgende hjemtage et lån på op til 3 mio. kr., som

afdrages af de tilmeldte lejemål over 15 år.

Forslaget er udgiftsneutralt for beboerne i afdelingen generelt, da det alene er beboeren og de kommende

lejer i boliger med køkkenforbedringer, som afholder udgiften.
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FIRKLøVERPARKEN

KøKKEN

Standard i følge loven
I lov om almene boliger står der, at arbejder skal være

rimelige og hensigtsmæssige, og at en bolig ikke må

miste sin almene karakter. Det betyder, at boligerne
ikke må bære præg af luksus. Hvis det arbejde, der la-
ves i en almen bolig, vurderes at have en standard, der
vil øge omkostninger til kommende vedligehold, kan
du som lejer pålægges denne udgift over huslejen.
Det betyder blandt andet, at der skal bruges materialer
i standardmåI, og der kan ikke opsaettes specialedesig-

nede køkkener.

Byggetilladelse
Ved bygningsmæssige indgreb eller ændring af instal-
lationer kan det kræve byggetilladelse. Ejendomskon-
toret kan fortælle mere om, hvornår arbejdet kræver

byggetilladelse.

Arbef dets fysiske omfang
Det er kun muligt at udføre arbejdet indenfor de eksi-
sterende fysiske rammer, og der kan derfor ikke fjer-
nes/nedtages vægge som en del af moderniseringen"
Totalentreprenør

Moderniseringen omfatter totalrenovering af køkke-
net. Ønskes kun en del af køkkenet moderniseret, skal
der ansøges over råderetten. Der skal anvendes total-
entreprenør til moderniseringen

Der kan kun anvendes de entreprer.ører, som Vallens-
bæk Boligselskab har valgt at samarbejde med. I den

aftale der er indgået med køkkenleverandøren, udfø-
rer leverandøren alt fra opmåling, tilbud, tegningsar-
bejde, tidsplan, montage og tilsyn med egne montage-
arbejder i en samlet totalentreprise. Tilbud fra entre-
prenøren skal sendes i kopi til KAB til godkendelse og
til beregning af huslejestigning.

Aflevering
KAB vil ved afleveringen være repræsenteret af en fra
ejendomskontoret, som skal godkende køkkenet, samt
underskrive afleveringsprotokollen, som totalentrepre-
nøren medbringer.

Eget arbejde
Totaientreprenøren afgiver tilbud med den forudsæt-
ning, at boligen er tilgængelig og ikke forstyrres af dit
eget arbejde i den givne tidsperiode. Hvis du ønsker

en anden arbejdsgang, skal du aftale dette med total-
entreprenøren.

Lånebeløbet kan nedbringes, hvis du selv sørger for
nedtagning af det gamle køkken. Alt affald - f.eks.

skabe, køkkenvask, fliser og mursten - skal afleveres

på Vallensbæk Kommunes genbrugsstation.

!rr'
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Elinstallationer
TotalentreprenØren står for at sikre, at der etableres

det rette antal kontakter i køkkenet, så reglerne i
stærkstrømsbekendtgørelsen overholdes. Ved renove-

ring skal alt leve op til de sidste nye krav. Dette ar-

bejde skal udføres via moderniseringen og indenfor
det disponible beløb.

Ønskes der opgradering af elinstallationer, kan dette

medtages i modernisering inden {or det disponible be-

Iøb. Dette arbejde skal udføres af den valgte totalentre-

prenør. Nye installationer skal fremføres skjult, bag

paneler eller nye køkkenelementer.

Belysningsarmaturer
Der kan indkøbes og monteres belysningsarmaturer

som LED belysning, Slimline lysrør og lignende under

overskabe via moderniseringen.

VVS Installationer
WS-installationer skal overholde gældende lovgiv-
ning. Flytning a{ vand og afløbsinstallationer kan ikke

medtages i moderniseringen.

Hårde hvidevarer
Der kan ikke indkøbes hårde hvidevarer via moderni-
seringen. Hvis du ønsker hårde hvidevarer, som ikke

allerede findes i boligen, skal du sØge om tilladelse til
dette i henhold til installationsretten. Tilladelsen skal

indhentes inden eller sideløbende med tilbuddet fra

køkkenfirmaet.

Emhætte
Der kan ikke udskiftes emfang via moderniseringen'

Hvis du ønsker at udskifte emfang, skal du sØge om

dette under installationsretten. Emfanget skal monte-

res på eksisterende centralsug.

Køkkenvask
Der er frit valg af alle stålvaske. Vasken skal være med

hanehul.

Blandingsbatteri
Der er frit valg mellem aIle blandingsbatterier, så

længe de er VA godkendte. Afdelingens blandingsbat-

teri er type Paffoni Stick WS ru.7061,01'.204.

Køkkenlåger
Der kan frit vælges mellem alle typer fronter.

Bordplader
Der kan frit vælges mellem alle typer trællaminat
bordplader.

Stænkbeskyttelse
Der kan frit vælges mellem alle typer stænkbeskyttelse

over vask. Ved opsætning af fliser skal der oPbevares

10 stk. ekstra fliser til eventuel senere reparation. Be-

boer skal selv opbevare disse.
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Vægge/lofter - gulv
Det er ikke muligt at inkludere renovering/vedligehol-
delse af vægge/lofter samt gulvlakering i køkkenmo-
derniseringen. Renovering af vægge i forbindelse med
skader ved nedrivning kan medtages i moderniserin-
gery foruden maling.
Afdelingens vedligeholdelsesreglement skal overhol-
des, og over{lader skal være vaskbare. Alt maler/gulv
arbejde er for egen regning (B-ordning). Malerbehand-
lingen skal finde sted efter monteringen af køkkenet
for ikke at påvirke håndværkernes tidsplan. Hvis du
forsinker eller forhindrer håndværkernes tidsplan, vil
udgiften til dette faktureres direkte til dig.

Har du spørgsmål:

Du er velkommen til at

kontakte:

Katja Bovbjerg Flansen

M: kbh@kab-bolig.dk
I:33631l63
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Til beboerne i Firkløverparken August 2021

KAB
Enghavevej 81

Har du brug for et nyt køkken? 
2450Københa'n sv

r 33631000
Du har nu mulighed for at betale det over huslejen 

kabokab_bolig.dk

Det er blevet vedtaget på beboermødet i din afdeling, at du som beboer 
www'kab-bolig'dk

kan få et nyt køkken mod en lejestigning. Ordningen kaldes kollektiv rå- cvR' nr' 56 815e 10

deret. Håndværker- og materialeudgifteme må højest være 100.000.- kr. Telefoniskhenvendelse
pr. køkken. Hvidevarer kan ikke indgå i modaniseringen. Man-fredagMaffiru.ro

Tilmelding til ordningen er frivillig. Din husleje ændrer sig d.erfor kun, 1"."å]!, å3.33-i3.33
hvis du tilmelder dig. 

0e.00_14.30

Personlig henvendelse

OBS hvis der i din bolig allerede er lavet forbedringer via kollektiv råderet Efter aftale

kan det have betydning for hvad og hvor meget du må lave af forbedrin- kab-bolig'dk/bookmoede

ger. F.eks. kan der ikke laves nyt køkken, hvis der allerede betales af på Kontaktoplysninger
dette over huslejen. Katja Bovbjerg Hansen

Du kan spørge om dette ved at ringe til Katja Bovbjerg Hansen på telefon Driftskonsulent

33631133 eller mail kbh@kab-bolig.dk. r 3s 6z 77 60

kbhokab-bolig.dk

Hvad du skal gøre
Hvis du ønsker at gørebrug af denne mulighed skal du gøre følgende:

7. Send vedlagte blanket til Katja Bovbjerg Hansen i KAB senest den se-

nest den 1fi1-202L
2. Indhent tilbud fra TotalentreprenØr - se liste herunder.
3. Beslutte dig for hvilket firma du vil bruge og send deres tilbud til

KAB for godkendelse
4. Accept6r huslejeberegningen som du får tilsendt fra KAB
5. Sæfte arbejdet i gang og husk at det skal være færdiggjort senest den

't18-2022

6. Når dit køkken er færdigrenovere! aftales der afleveringsforretning
med dig, driften og totalentreprenøren. Det er totalentreprenørery der
indkalder til dette

Hvad bliver din nye husleje
Huslejestigningen udregnes i forhold til prisen på dit køkken. Lånet beta-
les over 15 år køkken. Vær opmaerksom på at lejestigning kan få indfly-
delse på beregning af boligstøtte (boligsikring/boligydelse). Du far husleje-
stigning ca. 3-5 måneder efter dit køkken er færdigrenoveret. Når Vallens-
bæk Boligselskab har optaget lan, vil du blive varslet om den endelige
huslejestigning

U4
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Se eksempler på hvad en modernisering kan koste i huslejetillæg i ved-

lagte vejledning.

Har du spørgsmål er du velkommen til, at henvende dig til Katja Bovbjerg

Hansen på telefon 33631L60 eller mail kbhokab-bo1ig.dk.

EKSEMPLER PÅ HUSLEJEBEREGNING

Din huslejestigning afhænger af hvor stort et beløb du forbedrer for. Du

vil i første omgang betale en skønnet månedlig hus§estigning. Når alle

beboere, der ønsker at bruge kollektiv råderet har foretaget deres forbed-

ringer, optager din afdeling et fælles lån og din endelige huslejestigning

kan beregnes. Huslejestigningen bortfalder efter 15 år.

Vaer opmærksom på, at der er et engangsgebyr på 369kr. i forbindelse

med den første opkrævning af den nye husleje.

Udgifter for 80.000 kr. Udgifter for 90.000 kr. Udgifter for 100.000 kr.
Hvis der modemiseres for 80.000 kr. i Hvis der moderniseres {or 90.000 kr. i Hvis der moderniseres for 100.000 kr.

håndværker- og materialeudgifter, vi1 håndværker- og materialeudgifter, vil (det maksimale beløb) i håndværker-

det betyde et tillæg i huslejen på ca. b47 det betyde et tillæg i huslejen på ca. 615 og materialeudgifter, vil det betyde et

kr. pr. måned over en 15-årig periode. kr. pr. måned over en 15-årig periode. tillæg i huslejen på ca. 684kt. pr' må-
.ned over en 15-årig Periode.
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HUSK at undersøge om der tidligere er foretaget forbedringer i din bolig
via kollektiv rådere! da det kan have betydning for meget du må forbedre
for, eller om du må få foretaget en renovering.

BETINGELSER FOR BRUG AF KOLLEKTIV RÅDERET

For at sikre en ensartet kvalitet har bestyrelsen vedtaget nogle betingelser i
forhold til udformningen og materialevalget, som du skal opfylde. Disse
betingelser kan du læse i vedlagte breve "Forudsætninger for kollektiv rå-
deret Køkken".

HUSK at give brevet videre til de firmaer du indhenter tilbud fra.
Arbejdet skal udføres i en totalentreprise og det anbefaledes at du indhen-
ter tilbud fra mindst 2 firmaer, for at sikre den bedst mulige pris.

Valg af totalentrep tettør
Afdelingsbestyrelsen og KAB har undersøgt forskellige firmaer for at
finde nogle gode samarbejdspartnere, der kan udføre arbejdet på fornuftig
vis og til den rette kvalitet. Da KAB i forvejen har erfaring og i nogle til-
fælde rabataftaler med nedennær,nte firmaer, har vallesnbæk Boligselskab
valgt at disse firmaer skal bruges til køkkenmoderniseringen:

Albertslund Totalentreprise. HRH Mail: hrh@hrh.dk Tlf.4g 4377 22
(Køkkener fra HTH, Vordingborg køkkener, Svane køkkener mf.)

Vordingborg Køkkenet A/S - Erhvervsafdeling, Region Hovedstadery
Hermods A116 6,2600 Glostrup, tlf .3515 15 21

HTH København AfS, Erhverv, Hovedvejen 211-212,2600 Glostrup,
tlf. 43 25 80 20

Flere af firmaerne giver rabat på produkter til KAB's beboere. Derfor skal
du huske at fortælle, at du kommer fra KAB - både for at få rabat men
også for at få den rette betjening.

På ejendomskontoret og afdelingens hjemmeside kan du finde afdelin-
gens råderetskatalog, vedligeholdelseskatalog og regler om installation af
hårde hvidevare. Ejendomskontoret kan kontaktes i normal åbningstid.

Venlighilsen
Katja Bovbjerg Hansen
Driftskonsulent
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ANSØGNING oM BRUG AF KoLIEKTIV nÅpnnnr

Send ansøgningen til
KAB
Katja Bovbjerg Hansen
Enghavevej 81

241}København SV

Eller på mail til kbh@kab-bolig.dk

Evt. lejemålsnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer:

E-mail: Ved oplysning a! e-møil, køn rsi håndtere din sag hurtigere og nemtnere.

FRTSTER
. Indsend ansøgningen senest den 1 novembet 2021

e Indsend tilbuddet senest den 1. jur112022

. Ind.send den underskrevne huslejeberegning senest L4 dage fra den dato der står på den huslejebe-

regning du modtager.

. Arbejdet skal være afsluttet og syrret senest den 1 august2022
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Forslag til nevidering af P reglerne i Firkløverparkrn
Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen i Firkløverpa rken

Formål: Siden parkeringsreglerne blev vedtaget på det sidst afholdte afdelingsmøde, har bestyrelsen og

driften fået en hel del henvendelserfra beboerne iafdelingen, som gerne ser parkeringsreglerne optimeret
og forbedret. Afdelingsbestyrelsen foreslår derfor dette nye udkast til parkeringsregler for Firkløverparken:

Hvilke ændringer er der ift. det nuværende regulativ:

L. Oprindelig tekst er sort tekst. (Hvor det giver mening er oprindelig tekst indsot med kursiv )
2. Ændringsforslag er markeret med Rød skrift.

Indhold i forslaget:

Sikkerhed ved færdsel og parkering.

Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen.

Kør forsigtigt og overhold skiltningen " Der er legende børn. "

(NOTE Der opsættes nye skilte i afdelingen, som viser, at der er legende børn i ofdelingen )

Det er kun tilladt at parkere biler og motorcykler på de opmærkede parkeringspladser

o Det er ikke tilladt at standse eller parkere på flisearealer

r Det er ikke tilladt at holde bilen i tomgang på boligområdet Vl f6lger kommunens

tomgangsregulativ som betyder, at du rnaks. må holde i tomgang i 1 min.

Parkelng

Parkering i Firkløverparken er primært forbehoidt beboere i boligafdelingen, disses gæster og

besøgende samt offentlige myndigheder som har ærinder i boligafdelingen hos

beboerne/ejendomskontoret (eks hjemmeplejen, håndværkere mv )

r Der kan parkeres frit i 2 timer, forudsat F skive er stillet

r Lastbiler, varevogne over 3 500 kg. må ikke parkeres i boligområdet. (l dag står der 3100kg )

Kassevogne skal så vidt muligt placeres på piadserne ud mod Valiensbæk Torvevej.

Lange biler skal parkeres på de dertil af nrærkede pladser
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Det er tilladt at parkere en trailer, hvis den sidder på en bil, der har gyldig beboertilladelse, eller at

der i synligt i bilen placeres et gæstekort til påhængskøretøjer, som kan afhentes på

ejendomskontoret.

Det er tilladt, i op til 24 timer, at placere en campingvogn med et synligt gæstekort til

påhængskøretøjer, som kan afhentes på ejendomskontoret. Campingvognen skal være placeret på

pladserne mod Val lensbæk Torvevej.

Det er tilladt at tømme og læsse trailere af ved kantstenen. I sådanne tilfælde kan beboeren

afhente en P-tilladelse på ejendomskontoret

Parkeri ngstilladelser

Ethvert lejemål kan få 2 P-tilladelser pr. bolig forudsat, at ejeren/lejer/bruger af bilen har

folkeregisteradresse i Firkløverparken. Disse udleveres fra ejendomskontoret ved forevisning af

gyldig registreringsattest til det køretøj, som skal have tilladelsen.

(Ethvert tejemål kan få 2 P-tillodetser ved forevisning af gytdig registreringsottest, og ork til

gæsteparkering udleveres i det omfong mon behøver ved henvendelse til eiendomskontoret)

Hvert lejemål kan på ejendomskontoret få udleveret ark med billetter til gæsteparkering efter

behov

(Ethvert tejemdt kon få 2 P-titladelser ved forevisning af gyldig registreringsattest, og ork til

gæsteporkering udleveres i det omfong mon behøver ved henvendelse til ejendomskontoret)

p- reglerne bliver kontrolleret af et eksternt firma, og der skrives bøder ud ved overtrædelse

Driften opsætter i samarbejde med P firmaet den til enhver tid nødvendige og korrekte skiltning for

disse regler og sørger for evt" nØdvendige tilladelser fra myndighederne.

r Det er beboernes ansvar at gæster overholder parkeringsreglerne i afdelingen. Sørg derfor for at

vejlede dine gæster i vores regler.

(Sørg for, ot dine gæster overholder reglerne)

Se i øvriqt forslaq orn diaital parkerinqsløsnino. sam oaså er stillet til dette mØde

I,l
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Fnrslag: [tablering af dlgital parkeringsløsning via APF
Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen i Firkløverparken

Formål: at få etableret en digital parkeringsløsning - gerne APP, som kan supplere gæstekort og evt. også

beboerlice nser uden at afskaffe pa pirformatet.

lndholrl i fcrsiagel:

Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at undersøge, hvilke muligheder der er for at indføre en digital
parkeringskort løsning i boligafdelingen, der som minimum skal opfylde følgende betingelser:

o Alle beboere skal kunne få adgang til løsningen evt. som APP

o Alle gæster til afdelingen skal kunne få adgang til løsningen evt. som APP

o Den skal kunne bruges med de nuværende (og evt. nye) regler i afdelingen

o Det skal samtidig være muligt for beboere, gæster mv., som ikke er digitale at bruge gæstekort i

papir som i dag

o Løsningen skal overholde gældende lovgivning

o Løsningen skal være nem at bruge

Løsningen må maksimalt koste 10.000 kr. årligt i drift, som afdelingen afholder indenfor budgettet (denne

ramme afsættes for at sikre, at vi ikke behøver at mødes igen)

Afdelingsbestyrelsen skal iforbindelse med implementeringen af løsningen sørgefor god information til
beboerne om følgende:

o Hvornår løsningen igangsættes (beboerne skal have mindst 14 dages varsel)

. Vejledning i brug af løsningen (evt. folder eller lign.)

o Hvad løsningen koster
o Hvem der leverer løsningen

Hvis ovenstående opfyldes, kan løsningen implementeres uden nyt afdelingsmøde skal afholdes,

j
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Forslag til afdelingssrød.e i FKP

Dato15 lB 2A21

Til afdelingsmødet d. 13 I I 2021

L. Forslag om:

PARKERINGSREGLER

2. Beskrivelse af forslageL

At det gøres muligt at få en 3. parkeringslicens i de få tilfælde hvor der i hustanden forefindes
bla firmabil som loymæssigt skal parkeres på folkeregisteradressen men ikke må benyttes til
privatkørsel Det er mit forslag at Ejd.kontoretskal vurdere de enkeltes ønsker, ligesom

ejd.kontoret skal se dokumentation for biler/regiskeringsattest samt folkeregisteradresse for
udlevering af en 3, p-licens"

3. Økonomiske konsekvenser:

INGEN

4.Indsend.t #:

Fam. Dreyer, FKP 62,1-11 \.

Forudsætninger: ,i'r \-l
Forslaget skal vsere eiendomskantoret i hæncle senest 2 uger før aiAdilp,rdødet, så forslaget kan

medtendes d.agsordenen. Men det er en god ide at sende det, så snart du har ideen. 5å har

a-fdelingsbestyrelsen og driften en d:ance for at nå at undersøge økonomi, jura mv., så forslaget

kan behandles på mødet.

Skabeionen kan dowr*oades på Vallensbæk Boligselskabs hjemmeside

Vallensbækboligselskab.dk, " mit KAB " eller vetl hen vendelse til ejend omskontoret.

-- *{"1 uJ*{ r-r{ i'lÅfi-f*:li*ssk*i:*!
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Forslag til afdelingsnnøde i [afdelingl

Dato: 16 /B 2021

Til afdelingsmødet d. 1,319 2021

'1,. Forslag om:
By gnings gennemgang øf profession el skødedyrsb ekæmp er

2. Beskrivelse af forslaget:

Igennun de år jeg hør boet i FP hør jeg høft høft mus inde ikøkkenskabe flere gange, og på trods øf brug
afrottebekærnpelsekøsser er detbleaet set rotter flere steder,blaaør derbygget redehos min nabo (er

bleaet bekæmpet og udbedret).

|eg er noget bekymret for om en dag en af rotterne finder samme vej som musene - så derfor
vil jeg foreslå at der kommer en bygningsgennemgang af professionel skadedyrsbekæmper, så

kan der udbedres evt skader på fundamenter så risikoen kan nedsættes betydeligt.

https:llmst.dklmediø|L18532/aejledning-om-forebyggelse-og-bekøempelse-øf-rotter-februar-20151trint-

aersion.pdf

Miljøstyrelsen hør udgiaet oaenstående oejledning - i stk 4.2 står følgende: GrundSerens pligt til øt rot-
tesikre og rcnholde Bekmdtgørelsens § 3 pålægger grundejere at rottesikre og rmholde deres ejendomme,

herunder brønde og stikledninger således, øt rotters leaemuligheder på ejendommenebegrænses mest

muligt. I bestemmelsen føstslås det elcsplicit, øt den mkelte grundejer også har m forpligtelse til øt sikre

og renholde stikledninger og brønde, der måtte aære inden for skel på ejendommen. Udtrykket " grund-
ejer" omføtter ølle fysiske eller juridiske personer, der ejer fast ejendom, og en kommune, en region eller

støten ail således også aære omføttet af bestemmelsen i bekendtgørelsens § 3. Et aæsentligt fokus i be-

kendtgørelsen er rettet mod forebyggelscn øf rotter. Hensigten er, nt rotterne skølberøaes adgang til føde
og skjulesteder, så forudsætningerne for deres tilstedeaærelse elimineres i størst muligt omfang. Færre

muligheder for rotterne for øt søge føde, opholde sig og bygge rede til deres unger ail reducere øntallet af
rotter og dermed de gener, de medfører. Dø rotterne typisk holder til i og omkring menneskelig beboelse,

er det aigtigt for en ffiktio forebyggelse øf rotter, øt boliger og bygninger er sikret efter forskrifterne.

3. Økonorniske konsekvenser:
leg har ingen ide haad det koster, hør forsøgt øt finde priser, men de fleste kan ikke lige fortælle det før et

tilbud. Køn aære KAB eller boligselskabet i foraejen hør en professionel skødedyrs bekæmper tilknyttet.
Alternatiat tænker jeg der er en aedligeholdelses konto øf bygningerne der køn bruges til sådanne opgø-

oeT.

- en del cf KAB-fcpllesskobet
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FCRSLAG OM AT FORKASTE BISLUTNING CIM BLøDTVANDSANLÆG

Forslagsstiller: Bestyrelsen

På afdelingsmødet i 2OL9 blev det påpeget at der i budgettet for 202L var indarbejdet et forslag

om vi skulle installere blødtvands-anlæg, da HOFOR først ville få installeret blødt vand i her i

området i2023.

Til dette var der budgetteret en udgift på 150.000,-

Fra referatet 201-9:

FCR§L.AG NR. l0 * foslag om installation af "blødt yand* i Firkløverparken

Diigenten oplyste, at formanden havde aplyst, af def vfJe Hive indarbejdet i budget 2A2f "

FWL sagde, at AB havde besluttet, at forslaget ville blive indregnet for budgettet i 2A21- lnstallationen kan

spare på vandudgifter mv.

Der blev ikke stemt om forslaget, da forslaget indarbejdes i budget i 2021, sorn der skal stemmes om næste

år.

Driften er siden hen blevet gjort opmærksom på saltforbruget til at drive anlægget vil ligge på

omkring 100.000,- om året, samt at der skulle bruges adskillige mandetimer på at få båret saltet

ned ifyrkælderen.

Alt dette var ikke medregnet, da det blev besluttet at sætte blødtvands-anlægget på budgettet.

På den baggrund foreslås det at beslutningen/forslaget omgøres oe tases af bordet.

Hvis forslaget om anlægget bibeholdes, skal udgiften til salt mm medtages i budgettet, hvilket så

vil resultere i en huslejestigning.
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Forslag om nedsættelse af gruppe til
at se på rnuligheder for at etablere flere P-pladser.

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Begrundelse:

Der er et stigende pres på vores P-pladser i kraft af der kommer flere biler i bebyggelsen

Det foreslås at vi nedsætter en gruppe på 2-3 personer, der vil være med til at se på mulighederne for at

etablere flere P.pladser på vores eget område.

Gruppe skal undersøge'både eventuelle placeringer og økonomien i evt etablering af p-Pladser.

/ Dette kan ske isamråd med Driften.

\
Et resultat af undersøgelsen skalfremlægges for beboerne og vedtages på et afdelingsmøde.

(Dette kan være et ekstraordinært møde)

Beslutning: der stemmes om der skal nedsættes en P-plads-gruppe
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Forslag: Nedsættelse af udvalg om råder"et
Forslagsstiller: Afdeli ngsbestyrelsen i Firkløverpa rken

Formål: Råderetskataloget har en del år på bagen og kunne godt trænge til at blive gennemgået/fornyet.

lndhold i forslaget:
Der nedsættes en arbejdsgruppe/udvalg, som frem til næste afdelingsmøde (evt. et ekstraordinært)skal
komme med forslag til råderetskataloget.

Gruppens opgave er

- At komme med forslag til råderetskataloget, så kataloget er up to date
- At kataloget overholder gældende regler og lovgivning for almene boliger - men så det bliver

tydeligt, hvad beboere må og ikke må både inde i boligen og udenfor boligen
- Den nuværende opbygning af kataloget skalfastholdes
- At komme med forslag, som gør det muligt for beboerne at forbedre deres bolig indenfor rimelige

rammer
- Forslag skal både tage hensyn til beboernes ret til at ændre egen bolig (som er fastsat i

lovgivningen - altså frihed) og samtidig tage hensyn til, at afdelingen ikke kommer til at
vedligeholde meget dyre installationer i boligen, når en beboer flytter

- At fremlægge forslag til ændringer på et afdelingsmøde for alle beboere

Gruppen beslutter selv, hvor meget de vil mødes, og hvor længe arbejdet skal tage i gruppen.

Gruppen beslutter om og hvordan man inddrager øvrige beboerne undervejs i arbejdet

1:Der stemmes om at der skal oprettes en sådan gruppe

2: Der skal vælges nogle der vil arbejde med ovenstående

De forslag som gruppen kommer frem til , skal vedtages på et afdelingsmøde, ordinært eller
ekstraordinært. Hvis forslaget vedtages her, indarbejdes det i råderetskataloget og er gældende efter
mødets afholdelse.


