Beste bewoner van de Casa Confetti,
Na een geslaagde vrijdagmiddagborrel waar er gezellig gekletst kon worden met mede-bewoners onder
het genot van een drankje, zullen wij in deze nieuwsbrief jou op de hoogte stellen van zaken die wij bij
de SSH hebben aangekaart naar aanleiding van e-mails van bewoners en opmerkingen tijdens de
Algemene Bewoners Vergadering. Ook zullen wij toekomstige activiteiten meededelen.
Zilvervisjes
Nog steeds zouden een aantal bewoners last hebben van zilvervisjes. Helaas is hier niet veel aan te
doen, aangezien dit probleem overal voorkomt in goed geïsoleerde gebouwen. Een tip is om zelf een
spuitbus te kopen die anti-zilvervisjes spray bevat en dit goed achter het keukenblok te spuiten, dit is
namelijk de meest voorkomende plek waar de zilvervisjes zich bevinden.
Beheerder gemeenschappelijke woonkamer
Elke verdieping van het gebouw zou een beheerder van de gemeenschappelijke ruimte moeten hebben.
Deze beheerder zorgt er o.a. voor dat de gemeenschappelijke ruimte schoon en opgeruimd is. Echter
zijn er een aantal verdiepingen zonder beheerder, dit zijn verdiepingen 1&2, 5, 6, 8, 10, 12, 13 en 15.
Verdiepingen die nog geen beheerder hebben, kunnen dit melden bij de SSH en gezamenlijk iemand
voordragen met een plan hoe de beheerdersvergoeding besteed gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan
het kopen van schoonmaakmiddelen en het houden van activiteiten met de verdieping. Hierbij moet wel
het merendeel van de bewoners (minimaal 2/3e) van de betreffende verdieping akkoord zijn met het
plan, aangezien dit het geld van de bewoners is waar de beheerdersvergoeding van betaald wordt.
Wil je weten wie de huidige beheerder is van jouw verdieping, stuur dan een mail naar info@casaconfetti.nl of neem contact op met de SSH.
Warm water
Na het vervangen van de kapotte verzekeringen in de algemene elektrakast van het gebouw, zijn er
geen meldingen meer binnen gekomen over het ontbreken van warm water. Mocht dit wel gebeuren,
dan horen wij dit graag door een mail te sturen naar info@casa-confetti.nl.
Toegangsdeur
De toegangsdeuren van het gebouw behoren overdag open te staan en ’s avonds in het slot te vallen in
verband met een tijdschakelaar. Echter worden de deuren ’s avonds geforceerd geopend, waardoor het
slot in de glazen deur ontwricht. Dit is natuurlijk een lastig probleem, omdat niet-bewoners toegang
krijgen tot het gebouw. Graag willen wij jullie erop attenderen dat bij overlast direct gebeld kan worden
met de FBU security (030-2531300).
Paasactiviteit
Pasen staat weer bijna voor de deur! Voor ons een reden om alle bewoners deze week te trakteren op
een kleine verrassing 
UP-feest
Na een succesvolle UP-feest vorig jaar, wordt ook dit jaar dit grote Uithoffeest gegeven. Meer informatie
volgt nog, maar reserveer de datum alvast in je agenda: 4 juli 2014. Dit mag je niet missen!

WK-activiteit
Ook dit jaar zullen we rondom het WK-voetbal een activiteit organiseren waarbij de wedstrijden van het
Nederlands elftal op een groot HD scherm worden uitgezonden. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de
gaten of like onze facebook pagina.
Nieuwe leden voor het woonbestuur gezocht
We zijn hard opzoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt het je wat om mee te helpen om de belangen van
de Casa Confetti bewoners te behartigen en mooie activiteiten te organiseren? Mail dan
naar info@casa-confetti.nl.
Verhuisservice
Al geruime tijd heeft het woonbestuur een verhuisservice. Via deze service kunnen verhuizende
bewoners in overleg met het woonbestuur zaken lenen om de verhuizing soepel te laten verlopen. Denk
hierbij aan steekkarretjes, “hondjes” maar ook andere klusspullen. Voor reserveringen en het gehele
assortiment, zie de site (www.casa-confetti.nl). Graag willen wij jullie er ook op attenderen dat jullie
eventuele nieuwe bewoners op deze service kunnen wijzen zodat zij zich meteen welkom voelen.
Contact met het woonbestuur
Als woonbestuur zijn we altijd geïnteresseerd in jullie mening over de Casa Confetti. Heb je problemen
in de flat: laat het ons weten. Wellicht zijn er meer bewoners die met hetzelfde zitten en kunnen we
samen naar een oplossing zoeken. Voor vragen, opmerkingen, ideeën of om je aan te melden voor het
woonbestuur zijn we dan ook altijd te bereiken via info@casa-confetti.nl.
Activiteiten kondigen we ook altijd aan via onze facebookpagina, dus als je meteen op de hoogte wil zijn:
like de pagina!
Met vriendelijke groeten,

Marnix, Wessel, Tessa en Shedia

