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Nieuwsbrief 17 maart 2017
VOORJAARSVERGADERING ALV FONGERSSTEDE
Graag uw aandacht voor de komende ALV:
Datum : 13 april 2017
Locatie: De Stroming, Merwedestraat 54 te Groningen
Tijdstip: 19:30
Omdat er diverse beslissingen moeten worden genomen voor de toekomst van de
Fongersplaats vragen wij u om op de ALV aanwezig te zijn. Indien u niet aanwezig kan zijn
wilt u dan iemand te machtigen om voor u te stemmen. U kunt ons ook uw machtiging
geven.

INSPECTIE BRANDWEER
Op korte termijn zal er een inspectie met
de brandweer plaatsvinden in en rondom
het complex. Wij verzoeken de eigenaren
van fietsen om deze bij voorkeur in hun
eigen berging te zetten om zo rekening te
houden met het feit dat bij calamiteiten
de woningen goed bereikbaar zijn voor
hulpdiensten. Hetzelfde geldt voor losse
spullen/zaken op parkeerplaatsen in de
parkeergarage. Bedankt voor uw
medewerking.
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LENTEKRIEBELS 2016
Wij willen wij weer met elkaar op de Fongersplaats de
tuinen en borders mooi maken met het poten van
bloembollen, opruimen van rommel wat in de bosjes
terecht gekomen is, etc.
Graag op de dag van de Lentekriebels assistentie van
mensen die ook de kriebels krijgen en mee willen helpen.
Datum : 22 april 2017
Tijdstip:Van 10.30 tot 12.30
Locatie: Verzamelen op het midden terrein

ONDERHOUD BEPLANTING
Graag vragen wij uw aandacht voor het
volgende: wij constateren dat er op sommige
plekken weinig tot geen onderhoud wordt
gepleegd aan de beplanting/tuin. Het gevolg
hiervan ziet u of de foto hiernaast. Als eigenaar
bent u zelf verantwoordelijk voor het
tuinonderhoud en het voorkomen van het
begroeien van platte daken. Alle voortkomende
schade aan bv. dakleer is voor eigen
verantwoordelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Gerard Nienhuis
Groningen Vastgoedbeheer

