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SCHILDERWERKEN
Lammertse schildersbedrijf onderhoudt ons
schilderwerk.
Het
bedrijf
heeft
in
samenwerking met Sigma Coatings onderzoek
gedaan.
Uit onderzoek blijkt dat het schilderwerk aan
de noord/oostkant van onze gebouwen betere
kwaliteit heeft dan het schilderwerk aan de
zuid/west zijde. Dit heeft te maken met de
invloed van de zon op het schilderwerk.
De geplande intervallen in het schilder
onderhoudsplan van de buitenzijden is voor
het gedeelte aan de zuid/west zijde te lang .
Het
bestuur
bespreekt
met
het
schildersbedrijf of de intervallen van het
schilderwerk aan de beide zijden van het
gebouw in tijd aangepast kunnen worden in
een nieuw onderhoudsplan. Daarbij zal het
schoonmaken van de gevels worden
meegenomen.
Op korte termijn zullen de pilaren langs de
zijgevel van de gebouwen opnieuw worden
aangepakt en de “foute” plekken in het
kozijnwerk worden behandeld door het eerder
genoemde schildersbedrijf.

zwarte folie te lijden heeft en of reparaties
noodzakelijk zijn. Uiteraard houden wij u op
de hoogte van de ontwikkelingen.

ISOLATIE PROBLEMATIEK BUITENGEVELS
Tijdens de algemene ledenvergadering
meldden een aantal leden dat de zwarte folie
achter het niet doorzichtige glas geen
meerwaarde heeft en slechts dient ter
verfraaiing van het gebouw. Daarom hebben
de leden tijdens de vergadering afgesproken
geen dure reparaties te laten uitvoeren. Het
bestuur onderzoekt met hulp van Vereniging
Eigen Huis of de isolatie achter de kapotte

TENSLOTTE
 ALWEER: Geen honden uitlaten in de
gemeenschappelijke
tuinen
en
“ongelukjes” altijd opruimen.
 Voor kleine reparaties: even een
briefje in de bus van L.Folmer,
nummer 153.
 De tuinman is weer aan het werk,
maar
met
een
uitgebreider
onderhoudsprogramma.

CLUSTERVLIEGEN
Een aantal bewoners heeft last van
clustervliegen. Dit zijn vliegen die eitjes leggen
in de spouwen. Tijdens een warme periode
kunt u dan last hebben van veel vliegen in uw
huis. De vliegen bewegen zich traag en zijn
absoluut ongevaarlijk.
Het bestuur wil hier wat aan doen, maar dan
willen wij graag weten welke bewoners ook
last hebben van deze vliegen.
Wij verzoeken u vriendelijk dit uiterlijk eind
mei 2012 schriftelijk te melden bij L.Folmer,
nummer 153 of S.Voorma, nummer 111.
BRANDBLUSSERS
Op elke verdieping zijn brandblussers
geïnstalleerd. Vreemd genoeg was een
brandblusser enige tijd verdwenen en weer
teruggeplaatst. Dit kan en mag niet, want in
geval van brand moet een bewoner een
brandblusser kunnen gebruiken.

