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Beste leden,
U heeft de extra nieuwsbrieven die we naar Woonhave stuurden allemaal thuis
gekregen. We hebben intussen een gesprek gehad over de afrekening van de
stookkosten met Woonhave. Doordat we vooraf geen toelichting hebben
gehad en dus niet voorbereid waren op de nieuwe manier van afrekenen wil
Woonhave ons eenmalig tegemoet komen door de bewoners waarbij de
nieuwe manier van verdelen een financieel nadelig effect heeft, eenmalig 50 %
gecompenseerd worden voor het verschil tussen de oude en de nieuwe manier
van berekenen. U krijg hier binnenkort een brief over van Woonhave. De
ontheffing wat betreft de vleermuizen in spouw voor het isoleren van de
kopgevels zijn nog niet binnen bij Woonhave. Op aandringen van ons is de
opdracht voor het reinigen van de galerijen verstrekt en wordt op korte
termijn ingeplant. We hebben Woonhave gevraagd om ventilatie in de liften
aan te brengen, hier is reeds een offerte voor aangevraagd. Probeer nog steeds
met niet te veel mensen in de lift te gaan i.v.m. het corona virus.
Het zou fijn zijn als u de gallerij, het balkon en de ramen zelf schoon houdt.
Kunt u dit niet neem dan contact op met de schoonmaker 06-54306280 dan
doet hij het voor u tegen een vergoeding. Ook belangrijk is het voeren van de
eendjes. Bij een teveel aan voedsel komen er ratten en ander ongedierte op af.
Doe het liever niet!
We willen jullie bedanken voor vele leuke reacties op onze presentjes.
Bij alle klachten aan uw woning altijd eerst de huismeester bellen, hij is op
werkdagen bereikbaar op 06-10667635 tussen 08:30 en 16:15 uur.
Het bestuur.
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