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Jaarlijkse barbeque
Een goede traditie wordt ook dit jaar voortgezet.
Zondag 17 september 2006 wordt de jaarlijkse
barbecue georganiseerd door de
Activiteitencommissie. Reserveer deze datum in
uw agenda of de kalender. En voor de komende
jaren; de derde zondag in september !
Foto's van de BBQ van september 2005 staan
nog op de Quatre Mains website
http://www.quatremains.nl

Mei 2006

Belofte wordt alsnog waar gemaakt
In een eerdere Nieuwsbrief kondigden wij aan
om in de parkeergarage een opschoonactie te
houden onder aldaar gestalde fietsen met lekke
banden, zonder zadel, dik onder het stof, etc.
Kortom fietsen die daar door de eigenaar zijn
gedropt en nooit meer worden gebruikt. Om
grotere escalatie te voorkomen, worden
binnenkort deze vehikels voorzien van een
sticker. U heeft dan nog een kleine week de tijd
uw fiets te redden van vernietiging.

Nieuwe ontwikkelingen Binnentuin / lekkages parkeerdek
In tegenstelling tot het vermelde op de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2006 zijn de eerdere
werkzaamheden aan het parkeerdek succesvol geweest. In het vernieuwde deel zijn geen lekkages meer
aangetroffen. De nu middels meting opgespoorde lekkages zullen derhalve op eenzelfde wijze worden
aangepakt. De VOF Quatre Mains begint een dezer dagen met de werkzaamheden, die ongeveer drie
weken zullen duren, in de binnentuin. Ook zullen, waar nodig, reparaties worden uitgevoerd in de
parkeergarage. Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast.

z.o.z.

Veiligheid / aansprakelijkheid
In kader van de veiligheid wijzen wij u erop, dat
in de atria en op de galerijen spullen in de vorm
stoelen en bankjes staan, die door kinderen maar
ook volwassenen gebruikt kunnen worden als
opstapje. Wij attenderen u op het sterk
verhoogde risico van mogelijk fatale ongelukken.
In het kader van de veiligheid van ons complex
raden wij u dringend aan deze spullen weg te
halen. Ook voor uw eigen gemoedsrust, want als
eigenaar van de spullen bent u persoonlijk
aansprakelijk in geval van een calamiteit.

Deze Nieuwsbrief staat ook op de website !
http://www.quatremains.nl
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