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Upgrade beveiliging van gebouw (camera’s)
Omdat ons camerasysteem erg verouderd was, is in de ALV 2021
aangegeven dat het vernieuwd zou worden. Na een grondig onderzoek
welk systeem het beste past in ons gebouw, is de installatie ervan
inmiddels afgerond.
Afvoerputjes op balkons terrassen 9e, 10e, 11e en 12 verdieping
In de afgelopen maanden bleek dat enkele afvoerputjes op de balkons
zonder plafond (zgn. terrassen) niet of slecht doorliepen. Gevolgen kunnen
zijn: onaangename geuren, schimmel, houtrot of zelfs lekkages bij uw
onderburen. De verstoppingen worden veroorzaakt door aan het rooster
van het putje vastgekoekt vuil. Kunt u kijken of uw putje goed doorloopt en
het zo nodig schoonmaken? Bij voorbaat dank!
Gevonden voorwerpen
Mocht u (huis-)sleutels of dingen vinden die van belang zijn voor degene
die het verloren heeft, dan kunt u die bij mij (23 B) inleveren. Degene die
iets verloren heeft, kan contact met mij opnemen.
__________________________________________________________
English
Upgrade building security (cameras).
Because our camera system was very outdated, it was indicated at the 2021
general meeting that it would be upgraded. After a thorough investigation as
to which system would best suit our building, its installation has now been
completed.
Drains on balconies of terraces on the 9th, 10th, 11th and 12th floor
In the past months it appeared that some drains on the balconies without
ceilings (so-called terraces) did not run or ran badly. Consequences can
be: unpleasant odors, mold, wood rot or even leaks at your downstairs
neighbors. The blockages are caused by dirt sticking to the grating of the
drain. Can you check if your drain is running properly and clean it if
necessary? Many thanks in advance!
Lost and found
If you find (house) keys or things that are of interest to the person who lost it,
you can hand them in to me (23 B). The person who lost something, can
contact me.
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