Nieuwsbrief september 2020 BC LP T3
Het lijkt misschien of er in augustus niets aan de hand was, maar niets is
minder waar. De BC heeft het heel druk gehad met de problemen over de op
handen zijnde liftrenovatie, waardoor de lift een hele week buitengebruik zou
zijn. Via de flyers in de lift en op het prikbord zijn de bewoners van een aantal
ontwikkelingen op de hoogte gehouden. En er is een spontane handtekeningenactie gehouden onder de bewoners om Havensteder duidelijk te
maken dat er problemen zouden ontstaan bij bewoners als de lift buiten
werking is en er geen redelijk alternatief voor zou komen. Als alternatief voor
een buiten noodlift, zoals bij vorige langdurige liftuitval, kwam er een
stoeltjeslift in het noodtrappenhuis. Geen ideale oplossing, maar in ieder geval
iets. De aanzegging van liftuitval kwam wat laat voor onze toren. Gelukkig
waren de bewoners van T3 wel op de hoogte van alles wat er te gebeuren
stond. Dat maakte het makkelijker vooraf te bekijken hoe en wat men kon
doen om deze week door te komen. De overlast is nog niet geheel voorbij.
Er wordt op een later tijdstip weer aan de lift gewerkt.
Er wordt al meer dan 9 dagen gewacht op antwoord op de vraag of de lift dan
weer voor langere tijd buiten werking zal zijn en of de bewoners daar ruim
vooraf bericht van ontvangen.
Maar het resultaat van alle inspanningen is wel geweest dat de overige torens
nu wel ruim op tijd geïnformeerd worden.
Helaas is ook een van de bewoners overleden die hier al geruim tijd woonde en
er is een gezin verhuisd. We kunnen dus straks weer nieuwe bewoners
verwelkomen in onze toren. De feestverlichting die uit voorzorg was
verwijderd zal later weer worden aangebracht. Wie, o wie, wil daarbij een
handje helpen? 1 persoon is voldoende. Meldt u aan op nr. 100. BVB dank!!
NIEUWS VANUIT H.B.H.O.
Daar was het i.v.m. vakantieperiode redelijk rustig. Alleen dat wat direct
aandacht nodig had, is aandacht aan gegeven. De video A.L.V van augustus is
komen te vervallen vanwege te geringe aanmeldingen voor deelname. De
agenda voor september is flink gevuld. O.a. met contact leggen met De Brug.
Voor het laatste nieuws: www: HuurdersBelangHavenstederOost.nl
NIEUWS VANUIT DE BRUG
Ook daar een vakantieperiode en alleen zaken behandeld die dringend waren.
Zoals zoeken naar een kandidaat Raad van Toezicht op voordracht van de
huurdersvertegenwoordiging bij Havensteder. Deze is gevonden, heeft al
kennisgemaakt met de gebiedskoepels en bestuur De Brug.
Er wordt verder gewerkt aan afronding van het gehele proces.
Voor het laatste nieuws: www: Shadebrug.nl
Margriet

