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Voor bewoners van de Admiraliteitskade 21 A t/m 32 M

Meld klussen en vraag om liftbescherming
Meld uw klussen. Met name herrie makende activiteiten, zoals boren in
muren, hakken en breken kan andere bewoners enorm storen. Vooral voor
mensen die werken en daardoor meer bellen en zo.
Let er bij verbouwingen op dat u de lift niet beschadigt. Wij hebben een
liftbescherming. Vraag daar minimaal 2 weken van te voren om.
De passage en entree van ons gebouw bijverven of niet?
Een aantal bewoners hebben ons erop gewezen, dat men eigenlijk de
entree wil aanpakken. Ook wij hebben ons erover gebogen. Aan de ene
kant willen we wel, maar aan de andere kant willen we liever wachten tot
na de renovatie van de achtergevel. Misschien kunt u ons erover mailen en
aangeven wat u vindt? .
Fietsen die niet meer gebruikt worden weghalen
Indien u een fiets beneden hebt staan, die u niet meer gebruikt. Haal die
weg svp. Binnenkort krijgen alle bewoners een briefje in de bus. Hierin staat
dat de fietsen die in de fietsenruimte staan een label zullen krijgen. Wij
verzoeken u om die label eraf te halen. Fietsen waar en label nog op zit
worden daarna weggehaald.
__________________________________________________________
English
Report jobs and ask for elevator protection
Please report your home improvement jobs. Especially noise-making
activities, such as drilling into walls, chopping and breaking can greatly
disturb other residents. Especially for people who work at home and therefore
make more calls and such.
When doing renovations, please be careful not to damage the elevator. We
have an elevator guard. Ask for one at least 2 weeks in advance.
To repaint the passage and entrance of our building or not?
It has been brought to our attention by a number of residents that they would
actually like to address the entrance area. We, too, have been thinking about
it. On the one hand we would like to, but on the other hand we would rather
wait until after the renovation of the back facade. Maybe you can email us
about it and tell us what you think or us indicate what you think.
Bicycles that are no longer being used, will be removed
In case you have a bike downstairs that you no longer use? Please remove
it. Soon all residents will receive a letter in the mail box, which notifies that
the bicycles in the bicycle room will be labeled. We ask you to remove this
label. Bicycles that still have a label will then be removed.
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