“HET ADMIRAALTJE” nummer 115
Voor en door bewoners van de Admiraliteitskade 21 A t/m 32 M

Januari 2021
ALV op 22 februari 2021
De Algemene Ledenvergadering van Eigenaars zal dit jaar digitaal
plaats vinden. Beeldbellen via Teams. De voorbereidingen zijn in volle
gang. U krijgt er binnenkort meer informatie over. Het wordt een
belangrijke vergadering: het (externe) projectmanagement van de
renovatie van de achtergevel zal aan u worden gepresenteerd.
➔ Weet u nu al dat u de ALV op 22 februari 2021 niet zult bijwonen?
Lever dan een volmacht in bij het bestuur (23 B) om namens u de op
maandag 22 februari 2021 te houden vergadering van eigenaars van de
Vereniging van Eigenaars bij te wonen “om het woord te voeren en het
stemrecht uit te oefenen”.

L2 fiber glasvezel: uw hulp gekregen!
Dank voor uw reacties! Dat waren er veel. We kregen zoveel reacties,
dat we het gevoel kregen de enige in het gebouw te zijn, die niet wisten
dat L2fiber overgenomen was door T-Mobile. Nu weten we het dus wel.
We hebben inmiddels contact gehad met T-Mobile en ze hebben
aangegeven ergens halverwege het jaar contact met ons op te nemen
om de glasvezelbekabeling in ons gebouw af te maken.

Laadpalen op de parkeerplaatsen achter het gebouw.
Het VvE-bestuur gaat ervan uit dat er op (korte) termijn
laadmogelijkheden voor e-auto’s nodig zijn. Op dit moment denken wij
aan laadpalen met twee aansluitingen tussen de parkeerplaatsen. Het
bestuur heeft Engie gevraagd om een offerte te maken. We houden u
op de hoogte.
Fietsenergernissen
Het VvE bestuur heeft een stapel fietsen die al lang ongebruikt waren
en er niet uit zagen, in een hoek gezet. Zo liggen ze in ieder geval
minder in de weg. Waarschijnlijk doen we die fietsen over drie
maanden, als er geen vraag naar blijkt, weg.

“Het Admiraaltje” per mail ontvangen? → schuringa@wxs.nl
Eduard Schuringa, 23 B, namens de VvE Admiraliteitskade 21A t/m 32M

