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Kevättyöt ovat alkaneet
Kevättyöt ovat täydessä vauhdissa. Asfalttialueet on
puhdistettu koneellisesti harjalaitteella, imulakaisukoneella
ja lehtipuhaltimen avulla. Kotkan ympäristötarkastaja on
myöntänyt meille 20.3.2019 erikoisluvan käyttää
lehtipuhallinta hiekanpoistoon. Sitä käytetään mm. muutoin
hankalasti puhdistettavissa alueissa kuten reunoissa ja
kulmissa. Olemme sitoutuneet noudattamaan kaupungin
ohjeita eli lehtipuhaltimella puhdistettava alue kastellaan
joka kerran ennen toimenpidettä. Kastelu tehdään joko
vesiletkulla tai koneelliseesti tai vaihtoehtoisesti
monitoimikoneen kastelulaitteilla, tai säiliöauton avulla.
Nurmialueiden viimeistely kesken
Runsaslumisen talven jäljet näkyvät vielä. Suuren
lumimäärän sulaminen on ottanut oman aikansa ja
varjoalueilta saattaa löytyä vielä lumikasoja. Nurmialueiden
puhdistaminen jatkuu vielä. Kun kevätaurinko tarpeeksi
lämmittää, pääsemme aloittamaan nurmialueiden
leikkaamisen.
Talvi- ja lumivaurioiden korjaus
Olemme tarkistaneet katosten, aitojen ja muiden rakenteiden
sekä nurmialueiden ja kasvien kunnon. Työlistat on tehty ja
korjaustyöt ja viimeistelyt on tarkoitus saada valmiiksi
toukokuun loppuun mennessä. Laitamme asiat
tärkeysjärjestykseen: ensin hoidamme vaaraa aiheuttavat
vauriot ja välttämättömät korjaukset, sitten vasta muut
talvivauriot.

Mihin ja miten otan yhteyttä?
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Kevät kerrostalossa

Parvekkeiden ja parvekelasien pesu
Älä käytä liikaa pesuainetta
Pesuainevettä ei saa valuttaa ulos parvekkeen
poistoputkista
Kun peset parvekelaseja, varo pudottamasta
pesuvälineitä ohikulkijoiden päälle
Ovet kiinni ja tavarat oikeille paikoilleen
Pidä yhteisten tilojen ovet suljettuina, vaikka
lämmin yllättäisikin
Muista sulkea myös ulko-ovet
Muistathan, etä lastenvaunut ja polkupyörät
tulee säilyttää niille kuuluvilla paikoilla, ei
porrashuoneissa tai käytävillä
Älä sulje pattereita vielä
Lämpötilan vaihtelut yöllä ja päivällä ovat vielä
suuria
Kosteana kevätaikana lämmitystä tarvitaan vielä
Muista, että termostaatti huolehtii sopivasta
lämpötilasta ja että huonelämpötila tasaantuu
ulkolämpötilaa hitaammin!
Seuraa siis huonelämpömittaria, älä patteria!

Tervetuloa aamukahville
antamaan palautetta
PalveluPisteelle torstaisin klo
8.30-10.00. Tehdään
taloyhtiöstäsi
yhdessä
toimivampi!

