
  

        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

         Referat bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag 4 februar 2021 kl 16:00 

04-02-2021 
Tilstede:  Linda Lauersen, Peter Hansen, Flemming W. Lystrup og Jan Johansen   
Ordstyrer:  
Referent:  Peter  

 
1. Nyt fra Formanden 

Der var intet nyt i forhold til sidste møde 
 

2. VB / OB   (Vallensbæk Boligselskab / Organisationsbestyrelsen )  
1. Hvad skal der med på det kommende OB møde? 

i. Opfølgning på ”overgangen” og belysning. 
 

3. Nyt fra ejendomskontoret 
1. Jan har kontaktet kommunen for at høre hvordan det går med vores forslag til at få gjort noget ved 

overgangen på vejen Firkløverparken. Kommunen har tidligere været forbi og kigget på hvad der 
kunne gøres og så vende tilbage. Der var desværre ikke noget svar, så vi afventer. 

2. Afdelingen har haft et fald i totalforbruget af el, vand og varme Der er brugt ca 5% mindre vand, ca 3 
% mindre el og 13% mindre varme. Så det er ret flot. 

3. Der ligger en udfordring i afregningen til Parknet, som blev vedtaget på afdelingsmødet 20xx. I 
beskrivelsen stod der at der skulle afregnes 15; kr. pr lejemål /pr måned for leje og vedligehold af 
deres udtyr ( Routere/ Switche mm). Hidtil har dette beløb kunne dækkes af den gamle 
antenneafgift, men den konto er nu lukket. Der skal derfor findes en løsning. Dette skal dog 
vedtages på et afdelingsmøde 

4. Vedr affald –igen: Der har været en henvendelse vedr. molokkerne hurtig bliver fyldt. Jan forklarede 
at der sker det at affaldet samler sig på midten som et bjerg og derfor kan den føles mere fyldt end 
den er. Driften gør det at de får skubbet affaldet ud til siden nede i molokken. Så der burde ikke 
være noget problem med det. Der er dog stadig problemer med at få sorteret rigtigt og 
papcontainerne er et problem. Dels er der rigtig meget pap pga. mange online handler, og 
derudover er der mange der ikke slår kasserne sammen. Vi vil arbejde på at få det løst og finde nogle 
pænere løsninger. 

5. Pga. af beboerlokalet har ligget stille så længe, er der problemer med opvaskemaskinen. Der vil blive 
kigget på den. 

6. I anledning af KABs 100års jubilæum har vi fået et insekthotel. Vi skal finde en passende placering. 
7. Vi er plaget af en del graffiti i området. Desværre er vejret lige nu ikke til at få det malet over, men 

det vil ske når det kan lade sig gøre. Vi blev enige om at i fremtiden vil det bliv anmeldt til politiet 
som hærværk. Derudover vil Peter tage det op med Opstandelseskirken, der har de samme 
problemer. 

 
4. Forslag til dagsordenen; 

1. Henvendelse på mailen ; vedr. affald.   Peter skriver et svar til beboer 

2. Nyhedsbrev februar Hvad skal der med?   
i.  Hærværk/ graffiti 

ii. Det skal gøre klart at ting der står på altaner/terrasser skal gøres fast og der ikke må smides 
affald, cigaretter ud over. 

 
5. Rundt om bordet    

1. Har der været nogle reaktioner på info brevet om affald ?  
i. Jan synes at sorteringen er blevet lidt bedre, men ved ikke om det er et tilfælde 

2. Var det en ide at undersøge vedr. belysning ved hoveddøre samt de mørke cykelskure ? 
i. Vi tager det op på vores planlagte markvandring d 6/5 

 


