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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Introductie
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van VVE
Quatre Mains. Door middel van deze
nieuwsbrief wil het bestuur u op de hoogte
houden van ontwikkelingen in en rond Quatre
Mains. De bedoeling is om vier keer per jaar
deze nieuwsbrief te verspreiden. Mocht er
tussentijds iets belangrijks plaatsvinden, dan
zal er een extra editie verschijnen. Dit jaar zal
er omstreeks november nog één nieuwsbrief
verschijnen.
Schilderen gangen berging
Na onderhandelingen met de aannemer en
enkele proeven in de berginggangen van blok
30 en 60 is het zo ver. Deze winter gaat de
aannemer de betonnen wanden in de gangen
schilderen. De proeven waren noodzakelijk,
omdat het bestuur zekerheid wilde over het
resultaat. Het resultaat van de eerste proef
werd afgekeurd, maar het resultaat van de
tweede proef was aanvaardbaar. De
aannemer kan dus aan de slag!
Algemene Ledenvergadering voor kopers
Donderdag 10 oktober aanstaande, aanvang
19.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor kopers plaats
vinden.
Deze keer in het Auditorium van het ITC,
naast Amicon, aan de Hengelosestraat. Een
officiële uitnodiging met agenda zult u tijdig
ontvangen. Wij rekenen op uw komst.

Ondergrondse vuilcontainers
De oplettende lezer van het weekblad Huis
aan Huis weet het wellicht al. Er zullen dit
najaar zeven ondergrondse vuilcontainers
worden geplaatst bij ons
appartementencomplex. Iedere container kan
vuil aan voor circa 35 appartementen. Een
afvaardiging van het bestuur heeft met de
gemeente overleg over de specifieke plekken
waar deze containers zullen worden
geplaatst. Er komen twee ondergrondse
containers bij de Archipel, twee bij de
Beltstraat (aan onze kant van de straat) en
drie verspreid aan de Kuipersdijk. De
containers zijn afsluitbaar en iedere bewoner
krijgt een sleutel van zijn / haar container.
Vlaggenmast binnentuin
Het blijkt technisch niet mogelijk om een
vlaggenmast te plaatsen in de binnentuin.
Het bestuur heeft daarom besloten dat
bewoners zelf onder de volgende
voorwaarden mogen vlaggen op de
aangewezen feestdagen:
1. De vlagger is zelf verantwoordelijk voor
eventuele schade veroorzaakt door het
vlaggen;
2. De vlag en / of houder mag niet aan de
gevel worden bevestigd.
Elektronische QM Nieuws
Voor diegene die deze nieuwsbrief (ook)
elektronisch wil ontvang, graag een e-mailtje
naar de redactie.

