מידעון חודש אוגוסט ספטמבר

ל' ניסן ,תשע"ה

לכבוד חברי עמותה לבניית שכונה דתית  -עכו
 .1ביצוע :
חברת אוסמה -
הקבלן סיים את עבודות השלד בבתים ומתקדם בעבודות הגמרים .הקבלן מתקדם
ועומד לסיים עבודות הטיח בכל יחה"ד עד סוף החודש ומתקדם בעבודות ריצוף הבתים.
שימו לב כי הקבלן זימן אתכם טרם עבודות הריצוף ביחידת הדיור שלכם לטובת זיהוי
אריחי הריצוף וחיפוי בחדרים .מי שלא זומן מתבקש לפנות לנציגת שינויי הדיירים.
חברת נשרא –
הקבלן סיים את עבודות הביצוע של כל השלדים במגרשים ומתקדם בעבודות הטיח פנים
וחוץ -עד כה סיים עבודות טיח בכשליש מהמגרשים.
עבודות הריצוף החלו במספר מגרשים ויסתיימו לקראת סוף השנה -שימו לב גם כי נציג
הקבלן זימן אתכם לזיהוי הריצוף ובחירת גוון הרובה .מי שלא זומן מתבקש לפנות
לנציגת שינויי הדיירים.
 .2בחירת דלתות פנים :
דיירים שטרם סגרו הזמנת דלתות פנים מתבקשים לסיים ההזמנה עד סוף חודש זה.
מפרט הפרויקט :אלון מולבן ,ונגה או מרבלה .קיימת אפשרות לשדרוג הדלתות בחנות
הספק חמדיה.
סניף אין דור עיצובים ,רחוב המפעילים  ,1עיר גנים ,קריית אתא  ,טלפון .40-4043041
שעות פעילות הסניף :ימים א-ה בין  ,44:44-10:44יום שישי בין .44:44-10:44
 .3מדרגות פנים דירות דו קומתי :
הקבלנים החלו בריצוף מדרגות פנים בדירות בעלות שתי קומות .אנא ודאו מול נציג
הקבלן והספק כי בוצעה בחירה שלכם של סוג האבן ביחידת הדיור שלכם.
 .4שינויי דיירים :
לאחרונה הגיעו מספר דיירים לאתר ללא תאום מול נציג הקבלן ונתבקשו לעזוב את
האתר לאור סכנת בטיחות הקיימת באתר .אנו שוב חוזרים ומתריעים ,דיירים
המעוניינים להגיע לאתר אך ורק בתאום מוסדר מול נציגי הקבלן (נרשא -מיכל ,אוסמה-
נירית).

ההגעה לאתר תהיה ללא ילדים ובנעלים סגורות ומותרת בימים א'-ה' בין ,10:44-10:44
ימי ו' אחרי  10:44בצהרים לאחר תאום.

 .5תשלום מס' : 6
הודעת תשלום מס'  6הופצה אליכם ע"י משרד רו"ח פריידקס .מועד ביצוע התשלום הוא
 .02420410כל חבר עמותה אשר הודיע על כוונתו לשלם באמצעות הון עצמי ,מתבקש
להעביר את התשלום במועד הנדרש.
שימו לב -חבר עמותה אשר לא יודיע במועד על אופן העברת התשלום ,תמומש עבורו
מסגרת האשראי בסכום הנדרש.

 .6אסיפה כללית שנתית :
להזכירכם כי אסיפה כללית שנתית תיערך ביום שני י"ג באלול תשע"ד ,בתאריך
 4424420410באולם האודיטוריום בעכו ,רחוב גיבורי סיני  ,00בשעה .14:44
בכנס ימסרו עדכונים בנושא דו"חות כספיים ,סטטוס הנדסי -התקדמות וביצוע של
הקבלן ,לו"ז לאכלוס ,עבודות תשתית ופיתוח ,הארכת כהונת חברי הוועד וועדת
הביקורת.

 .7תמונות מהשטח :

אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.
בברכה,

בברכה,

ועד העמותה

חברת אילה א.ג.מ

