Aan de bewoners van de VvE “Groenhoven” te AMSTERDAM

Uit de vergadering van de Bewonersraad (BR) van 2 mei 2018
De Bewonersraad (BR) publiceert na elke vergadering waar besluiten worden genomen een kort
verslag (Nieuwsbrief). Dit komt op de website en web-portaal (PS) van Vereniging van Eigenaren
(VvE) Groenhoven te staan. Ook wordt het verslag opgehangen in de entreehallen van de torens.

Renovatie van de liften
De 4 liften (Zijnde toren 2, 3, 5 en 7) zijn klaar en worden eerdaags opgeleverd
in overleg met Otis en Donken liftadvies.
Op 9 mei aanstaande worden nog wel de marmoleum vloeren vervangen voor
een marmoleum in de juiste antraciet kleur.
De firma IJmond zal op korte termijn het schilderwerk van het nieuwe zetwerk
bij lift 2 en 3 uitvoeren, tevens wordt ook de begane grond van toren 4 gedaan.
Later dit jaar worden ook de torens 1, 8 en 6 gerenoveerd, de uitvoering zal
ook in deze volgorde plaatsvinden.

Afval afvoeren, hoe, wat en waar.
Huishoudelijk afval
Hiervoor zijn zakjes verkrijgbaar bij de huismeester (GH 108), deze zakjes
passen in de vuilstort kokers waarvan op elke verdieping een inwerpklep zit.
Grotere (grijze) vuilzakken zijn niet toegestaan daar deze te groot zijn en de
stortkoker verstoppen.
Batterijen, lampen e.d.
Hiervoor zijn diverse inname plaatsen (Vooral winkels) in de omgeving.
Eventueel bij huismeester opvragen waar de dichts bij zijnde is.

Ook te lezen op www.vvegroenhoven.nl of op het webportaal via inlog www.poelwijck-sweers.nl
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Karton, Papier, Glas, Kleding e.d.
Hiervoor zijn om en in de omgeving van Groenhoven diverse containers (boven
en in de grond) geplaatst.
Eventueel bij huismeester opvragen waar de dichts bij zijnde is.
Grofvuil aanmelden / ophalen.
Bouwvuil, apparaten (Koelkasten, wasmachines e.d.), hout e.d. dient men voor
het plaatsen op de ophaal plaatsen eerst te melden bij de gemeente.
Op deze plaatsen mogen op de avond voor de ophaaldag (Zijnde woensdag)
goederen geplaatst worden.

Mailadres overlast Groenhoven
Om overlast beter in kaart te kunnen brengen binnen de VvE is er een apart
mailadres geopend. Op dit mailadres kunnen zowel eigenaren als huurders
meldingen van overlast doen.
Het mailadres = overlast@vvegroenhoven.nl
De eerstvolgende BR is op woensdag 6 juni 2018.
Ook te lezen op www.vvegroenhoven.nl of op het webportaal via inlog www.poelwijck-sweers.nl

