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Renovatie achtergevel
Nu we ons allen beter hebben aangepast aan het Corona-tijdperk en het
er op lijkt dat we langzaam maar zeker de “normale” kant weer opgaan,
zijn wij, zoals vorige maand aangegeven weer begonnen met de renovatie
van de achtergevel. De eerste stap nu is het aantrekken van een geschikte
projectmanager. Iemand die het traject van het begin tot het einde
begeleidt. Want, zodra we echt beginnen is het “alle hens aan dek” !
Weghalen vensterbanken
Er is op dit moment nog geen datum bepaald wanneer de asbesthoudende
vensterbanken eruit moeten zijn. Zowel Havensteder als wij verwachten
binnenkort een datum aan u te kunnen doorgeven.
Schoonmaak algemene ruimten
Inderdaad, het gaat niet goed.
De schoonmaak van de algemene ruimte, inclusief de containerruimtes,
wordt in opdracht van ons (eigenlijk door VvE diensten Havensteder)
uitgevoerd door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Maar dit bedrijf
krijgt de afgesproken schoonmaakwerkzaamheden niet goed uitgevoerd.
Samen met de huismeester van Havensteder hebben we een aantal acties
(gesprekken en controles) gestart om de schoonmaak te verbeteren.
Oude achtergelaten fietsen in fietsenruimte
Wij zijn voorbereidingen aan het treffen om oude achtergelaten fietsen
weg te halen. Mocht u nog een fiets in de fietsenruimte hebben staan die
u niet gebruikt haal deze dan nu weg, a.u.b. Dat scheelt ons weer werk.
Aanpak muizenplaag
Inmiddels heeft een bedrijf gaten in de buitenmuur, waar muizen door
binnen kwamen, aangepakt. Er zijn “bijenbekjes” in die gaten geplaatst,
waardoor er wel lucht door kan, maar geen muizen. Laten we alert blijven:
geen vogels voeren op het balkon en vuilnis snel weghalen. Ook in de
herfst blijven de muizen zeer actief!
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