Jüri Tammiku 23 KÜ , sanitaarremont 3.sissekäigus vastavalt KÜ ÜK üldpunktis 1,5 aastat tagasi
arutelule , käsitletud viimasel ÜK 2012.a. ja otsuse järgi (T ja O) augustis. Trepikoja tööde käigus
paigaldatud uste avatuna hoidmise konksud(mis ilmselt renoveerimistööde ajal olid akteeritud, kuid
paigaldamata), trepikoja esine välis-made – ümbertehtud, uks sulguks(renoveerimisel tehti nii et ei
sulguks ega avaneks). Tehtud parandustöid ka 1.sissekäigus ja värviämbrite jääk kasutatud
soojasõlmes russitsistliku seinale kirjutatu asemel puhta välimuse saavutamiseks, kuni jääki jagus.
Kõik haldajad peavad hakkama kasima enda järgi. Zurnaalide, dokumentide jaoks soetatud riiul
soojasõlme. Võimalik, et ÜK hakkavad toimuma edaspidi majas(nüüd peale viimast koristust juba
võib loota), sest Rae vald ei pea KÜ elunevaid inimesteks – võõras mure. Sm. Fimberg E. on
avaldanud , mis põhjusel lubati antud sanitaarremonti teha. Lihtne põhjus, nendes sissekäikudes
tehti vajalik ja vähemasti koristati ka lõhkised nurgad(kipsplaadisitt kalli renoveerija 2005.a.
kulutused...). Töö teostamise kohta on avalik, korteriyhistu.net dokumendid krt.omanikele ja teistele
võib mainida lihtsalt – kui 2 pakkujat ei vastanud positiivselt, haldaja ja ühe juhatuse liikme(T.) väide
oli, et alla 12.-euro /m2+KM ja +lisavahendeid, ei saa teha teha sanitaarremonti, tegeles see teie küla
teie arvates idioot juhatuse otsuse alusel ning kogu sanitaarremont- meie värv(ka järgi jäi) hind jäi
alla 10.-euro/m2 koos KM-ga, mis on piisav sellises elamus. Pealegi ei ole omanikud võlgu pangale ,
Kredex-le jm. hotentottidele. 2 .ja 4. Sissekäik peavad kahjuks ootama – Männi(krt.28) ja
Timofejeva(krt.46) võla tasumiseni, see on ka teie sissekäikude kasvatusküsimus.Ka väljaspool
korterit on Teie/meie omand. Suurem töö on tänavu – väga hästi renoveeritud soojasõlme sooja vee
kiirboileri väljavahetus, sest see vantide ettevõte on kadunud ja 7-aastane boiler on läbi, nii me
ehitame – agronoomi haridusega kunagi kordapandu, tuleb täna litsentsimeestega kaubelda, kakelda
, pressivad pappi välja- teades , kes on turult kadunud ja millised on võimalused. Seepärast, et mitte
olla nagu meie poliitgrupid riigis, ongi kõik kulutused ja tööd avalikustatud korteriyhistu.net ja
põhiline , tööd tehakse ilma palgata – eelmine juhatus sai oma haldajalt pappi(loe: läbi meie) ja lisaks
3000 eek. Täna on olnud vingumine kahvanägude(rõzije) poolt isegi ühekordse
autokompensatsiooni eest aastas. Elage oma teadmistega, elan teadmisega EV kunagise ohvitseri ja
töösturi pere järeltulijana ausalt ja kui mõni saabki krõbedaid väljaütlemisi, on ärateeninud. Piskust
saabki teha lubatavat, ei enamat. Isiklik elu ei puutu teile.
Pildid, algus ja lõpp, antud sanitaarremondil(piltidel tolknevad juhtmed on iga omaniku lohakus,
suhtumine ja kuulub omanikule)

Ja peale korrastust, puhas ning rahulik toon.......................

