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Kesätyöntekijöitä joukossamme

Kesällä näet pihapiirissä ja talossa uusia kasvoja. He
ovat sijaisia ja kesätyöntekijöitä sekä alan harjoittelijoita, joista kasvaa alalle uusia palveluammattilaisia.
Tunnistat heidät tutusta Kotkan Kiinteistöpalvelun
merkistä työasuissa.

KESÄ KERROSTALOSSA
Parvekeistutukset
•
•
•

Innostuitko siivoamaan?

Lajittele roskat niille kuuluviin jäteastioihin ja pidä
astioiden kannet sujettuna. Näin ne eivät houkuttele
lintuja ja jyrsijöitä, jotka lisäävät roska- ja hajuhaittoja. Älä varastoi tavaraa jätehuoltoalueelle. Tilaa esim.
huonekalujen poiskuljetus huoltomieheltä, jolta saat
myös kantoapua.

Selvitä kestääkö kaide kukkalaatikoiden painon ja
huolehdi tukevasta kiinnityksestä.
Katso, että kukat pysyvät omana ilonasi eivätkä 		
rönsyä naapurin puolelle.
Huolehdi lattialla olevien istutusastioiden 		
kosteuden imeyttämisestä. Parvekkeen lattialla 		
viipyvä kosteus vaurioittaa parvekkeen rakenteita
ja rapauttaa alapuolisen naapurin parvekkeen 		
kattomaalia.

Grillaus parvekkeella
•
•

Parvekkeilla saa grillata vain sähkögrillillä.
Pidä alkusammutusvälineet käsillä. 			
Sammutuspeite ja sammutin mahtuvat pieneen tilaan.

Kesävieraat
•

Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy, PalveluPiste
Eteläpuistokatu 5, 48100 Kotka
Avoinna: ma-pe klo 8.30-15.30
05 215 003
tuotanto@kotkankiinteistopalvelu.com
www.kotkankiinteistöpalvelu.com

Päivystys 0500 607 350 (24 h)
Tee vikailmoitus helposti ja nopeasti netissä:

www.kotkankiinteistopalvelu.com

Hyvää kesää!

•

Muistuta kesävieraita oikeasta pysäköinnistä. 		
Väärin pysäköity auto voi estää pelastustyön!
Kesä voi houkutella pihapiiriin myös 			
kutsumattomia vieraita. Älä päästä taloon henkilöä,
joka ei voi osoittaa asuvansa siellä tai tulleensa 		
hoitamaan jotain tehtävää.

Kun lähdet lomalle
•
•
•

Pyydä vaikka naapuria pitämään parvekeistutukset
kosteina ja elävän näköisinä poissaolosi aikana ja
siirtämään postit pois postiluukun läheltä
Muista lukita varastokopin ovi
Jos olet poissa useampia viikkoja, on hyvä ilmoittaa
asiasta ja antaa turvalukon avain huoltoyhtiölle

mukahville
Tervetuloa aala
tta!
antamaan pa ute

kiinteistönhvikupposen äärelle
Tule juttelemaan ka
asioista! Yhteisapitoon liittyvistä
hoitoon ja kunnos
8.30–10.00
tään torstaisin klo
set aamukahvit pide
essä. Otamme
alvelun PalveluPiste
Kotkan Kiinteistöp
huonot palautan sekä hyvät että
mielellämme vasta
teet!

