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Beste bewoners,

Gezien het belang van een goedfunctionerend GSO systeem stuurt het bestuur u 
een tussentijdse bewonersbrief met als hoofdthema GSO.

De GSO installatie op de schop !
Het bestuur heeft contact gezocht met de onderaannemer van de firma 
Technicon die de GSO installatie heeft verzorgd. Alvorens wij deze firma een 
offerte laten doen voor een herschikking van de aanwezige installatie wil het 
bestuur een inventarisatie houden onder de bewoners.
Hieronder een schema van de huidige instellingen:

Multiswitsch Aangesloten op Schotel  

B

Horizontaal Hoog Turksat Horizontaal Hoog hotbird

Vertikaal Hoog Hotbird Vertikaal Hoog hotbird

Horizontaal Laag Hotbird Horizontaal Laag hotbird

Vertikaal Laag Hotbird Vertikaal Laag hotbird

     

A

Horizontaal Hoog Astra Horizontaal Hoog turksat

Vertikaal Hoog Turksat Vertikaal Hoog turksat

Horizontaal Laag Astra  Horizontaal Laag astra

Vertikaal Laag Astra Vertikaal Laag astra

Aan alle bewoners nu de volgende vragen:

1. Maakt u nu gebruik van de GSO
2. Gaat u in de nabije toekomst van de GSO gebruik maken
3. Welke satelliet mist u in bovenstaand schema

Graag z.s.m. deze vragen beantwoorden aan beheer@scalawonen.nl

Cameratoezicht
Al eerder heeft het bestuur gemeld dat het geen overbodige luxe is om ons pand 
met camera’s te beveiligen. We hebben daartoe bij de firma, die de camera’s in 
de garage heeft geplaatst, informatie ingewonnen. Zij adviseren eerst een plan 
van eisen te laten opstellen en op basis daarvan een offerte op te vragen. Het 
bestuur heeft dit inmiddels in werking gezet. Nu kun je met een decoder op je 
GSO een avondje parkeerplek kijken op 5 verschillende kanalen, leuk zappen.

Schoonmaak
Het bestuur beslist maandag 23 maart welke van de drie offertes de klus mag 
klaren. Goedkoop zal het niet zijn. Alle offertes liggen ruim boven het begrote 
bedrag. Mede dankzij de enorme hoeveelheid glas.

Grof vuil
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Plaatsen van grof vuil naast de vuilcontainers is alleen toegestaan op 
woensdagavond vanaf 18:00. Er zal door de gemeente streng op worden 
toegezien vanaf heden en er kunnen hoge boetes uitgedeeld worden bij 
overtreding.

Bericht van een betrokken bewoner
Zoals u misschien al weet, de ondergrondse containers zullen binnen kort 
verplaatst worden door de gemeente, hier zijn aantal bewoners bij betrokken 
geweest om deze toch ergens anders te laten plaatsen dan aan de voordeuren 
van onze complex.
Deze containers worden naast de speedgate geplaatst waar niemand er last van 
heeft en gebruiksvriendelijker voor de flat dan voorheen en er zal geen overlast 
veroorzaakt worden zoals nu het geval is.

Oproep van een betrokken bewoner
Vervolgens zijn er werkzaamheden geweest aan de sloop van de oude woningen 
aan de leeuwendalersweg geweest en deze hebben veel impact gehad aan de 
voorgevel en de achter gevel van onze woning aan het SCALA complex.
Er zijn voelbare trillingen geweest die deze scheuren hebben veroorzaakt en de 
gemeente is hiervoor medeverantwoordelijk en Farwest als opdrachtgever.
We moeten echt onze krachten bundelen en een procedure opstarten zodat dit 
opgelost wordt. We moeten dit er niet bij laten zitten en wachten tot ons gebouw 
echte problemen gaat krijgen.
Scheuren betekent een verzwakking aan de gevel en aan de draagmuren en kan 
instortingsgevaar opleveren aan ons complex, denk aan het Bos en Lommerplein 
dat nog vers in ons geheugen is.
Gebruik het forum van www.scalawonen.nl om gezamenlijk actie te ondernemen.

Vriendelijke groeten
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