1. Czy podoba Ci się pomysł
zakupu kilku leżaków
oznakowanych nazwą Intenso,
z których można by było
korzystać na patio na terenie
osiedla?
Twoje dodatkowe uwagi
jeśli ktoś chce mieć leżak niech go sam sobie kupi - wtedy o swoje
będzie dbał
Nie
Zapisy na leżaki przez internet ??:)
Tak

Nie
Nie
Nie
Nie

Jezeli to tylko 100zł to nich kazdy kupi sobie sam i przyniesie... na
wielu osiedlach to zrobiono i nikt pozniej ich nie wykorzystuje...
Zabierze to i tak już niewielką przestrzeń do zabawy dla dzieci. Nie
mamy na co wydawać pieniędzy?
Nie ma miejsca na leżaki. Lepiej zrobić miejca do parkowania
rowerów.
dodatkowe koszty a korzystac będzie garstka

Nie

jeśli mają być wydane wspólne pieniądze, to: 1) kwiaty na patio
(klomby/stojaki) i 2) ławka na murku przed głównym wejściem
cena 100 zł moim zdaniem cena wygórowana, chyba że koszt
brandingu jest aż tak wysoki. Proszę o propozycję, jakie to miały
by być leżaki
W Ikei są spoko leżaki:)
Za drogo
Na pewno da się znaleźć tańsze leżaki niż za 100zł, taki prosty
stelaż drewniany i kawałek materiału nie ma prawa tyle
kosztować.
wole, by fundusze przeznaczyc na dobra trwale jak np wieksze
stoisko dla rowerow (np pietrowe)
Jeśli ktoś ma czas i ochotę może kupić sobie sam .Zresztą pogoda
nie zbyt sprzyja opalaniu. Uważam, że to strata pieniędzy, gdyż
rzadko kto szanuje nie swoją rzecz.
nie podoba mi się ten pomysł
sugeruje kupic cos bardziej praktycznego, co przyda sie wszystkim
i to caly rok - wozki "marketowe" - pare sztuk do rozmieszczenia w
garazu, zeby mieszkancy mogli wygodnie transportowac zakupy
do mieszkan

Nie

Może już wystarczy wydawania pieniędzy na utrzymywanie i
konserwację placu dla dzieciaków. Jestem za wybetonowaniem
całego patio i zaprzestaniem utrzymywania zieleni i trawnika,
który jest notorycznie niszczony. Wystarczy też hałasu cały dzień
na patio. Koszty utrzymania są i tak duże, a korzysta tylko garstka,
która wychodzi pilnować dzieci. Można sobie zabrać leżaczek z
domu. Dość już wykładania pieniędzy na patio. ! ! !

Nie

Serio nie mamy już na co wydawać pieniędzy? Ludzi
korzystających z terenów wspólnych nie stać na swój leżak?

Nie

Tak
Tak
Nie

Tak
Nie

Nie
Nie

Tak

Proponuję 7-8 leżaków. Myślę, że na początek to rozsądna liczba.
Zobaczymy jak w praktyce się to przyjmie.

Apeluję o dyscyplinę finansów wspólnoty i niewydawanie
pieniędzy na pierdoły! Zwłaszcza, że ponoć sytuacja finansowa nie
jest najlepsza.
Jak ktoś chce siedzieć na leżaku, to niech sobie prywatny zniesie z
mieszkania, a nie, by każdy musiał na niego się zrzucać (ktoś, kto
nigdy nie skorzysta). Co z ich wypożyczaniem? Ochrona ma się
tym zajmować? Co z ich czyszczeniem? Naprawą?
Nie

Nie
Nie

Jestem zdumiony, że Zarząd w ogóle taki pomysł dał pod dyskusję!
Wielu, może większość sąsiadów ma na balkonach meble
ogrodowe. Jeśli taka wola, można sobie znieść na patio i
odpoczywać.
Zważywszy na aktualny stan finansów wspólnoty uważam tę
inwestycję za zbędną.

