Küsitlus korteriühistu Traal liikmetele.

august 2015 a

Lugupeetud korteriühistu Traal liige.
Kuna üldkoosolekutel käib viimastel aastatel väga vähe inimesi siis soovime Teilt tagasisidet. Et teada saada miks
osaleb sedavõrd vähe ühistu liikmeid. Ja millised on olulisemad teemad mida järgmisel üldkoosolekul arutlusele
võtta. Küsitlus on ka digitaalselt vastamiseks välja pandud KÜ kodulehele traal.ee . Täitke küsimustik digitaalselt
või tagastage see leht täidetult hiljemalt septembri alguseks juhatuse punasesse postkasti või esimeses trepikojas
korter 6 postkasti. Arvestama peaks, et küsitluse vastused ei ole juhatusele juriidiliselt kohustuslikud vaid abiks
järgmiste üldkoosolekute ettevalmistamisel ja üldiste töö suundade valimisel.
Küsitlus:
Kuna anonüümseid vastuseid arvesse võtta ei saa siis palume kindlasti täita ka oma kontaktandmed.
Korteri number: ...... Korrus: ........ Vastaja nimi: ...................................................................................
Telefoni number:...................................... Kui Teil on siis e-maili aadress: ...............................................
Teie arvamus on meile oluline. Palun täitke küsimustik, soovikorral lisage täpsustusi või kommentaare.
Valikvastuste puhul märkige sobiv vastus ringiga või tõmmake mittesobivad maha.
1. Kas Te osalete korteriühistu üldkoosolekutel? Jah , Ei.
2. Kui Te ei osale üldkoosolekutel, siis mida peaks muutma, et Te saaksite / tahaksite osaleda?
............................................................................................................................................................
3. Milline on Teie eelistatav suhtluskeel üldkoosolekul ? Eesti, Vene. ........................................
4. Kas juhatus peaks üldkoosolekule tellima tõlgi üldkoosoleku sujuvamaks läbiviimiseks? Jah, Ei.
5. Milline on kõige olulisem küsimus millega korteriühistus juhatus peaks tegelema? ...................
............................................................................................................................................................
6. Kas Teie korteris esineb: hallitust / niiskust /akende higistamist .............................................
7. Milline on teie korteri temperatuur talveperioodil? Külm , normaalne , palav. ...................
8. Kas teie trepikojas elab üürnikke? Kui jah siis millistes korterites? .............................................
9. Kuidas olete rahul oma trepikoja koristajaga? Rahul, ei ole rahul. Kui pole rahul siis miks?
............................................................................................................................................................
10. Kas pooldate maja jätkuvat renoveerimist, et vähendada elanike kulutusi kommunaalteenustele
ja sellega kasnevalt tõsta maja üldist ilmet ja oma kinnisvara väärtust? Jah, ei.
11. Millised oleks teie silmis kõige olulisemad järgmised ettevõtmised maja renoveerimisel? ........
............................................................................................................................................................
12. Kas soovite saada ühistu olulisi uudiseid ja teateid oma e-mailile? Jah, ei. .............................
13. Kas soovite saada ühistu arveid oma e-mailile? Jah, ei. ............................................................
14. Kas olete huvitatud juhatuse töös osalemises? (vajalik on ID-Kaardi olemasolu, eesti keele oskus
nii keeles kui kirjas ning arvuti ja e-maili kasutamise võimalus ja oskus.) Jah, ei.
Soovikorral lisage vabas vormis oma ettepanek või kommentaar: .........................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
OOTAME VASTUSEID KÕIGILT ÜHISTU LIIKMETELT!!! Küsimustik palume täita ja tagastada hiljemalt 01.09.2015.
Kas teate, et viimastel aastatel osaleb üldkoosolekul maksimaalselt 25 liiget ja nad otsustavad või ei otsusta
midagi 144 korteri nimel. Seega puudub juhatusel teiste liikmete arvamus ja nad peavad juhinduma 25 liikme
arvamustest. Juhatus on seisukohal, et see pole demokraatlik ja paljude mitteosalejate soovid/mõtted jäävad
täitmata. Ühistu areng on jäänud seisma. Teatame Teile, et üldkoosolekul võib volitusega osaleda ka ühistu liikme
täiskasvanud perekonnaliige.
Ühtlasi soovime teada anda, et korteriühistu on alustanud omale kodulehe valmistamisega. Mis asub aadressil:
www.traal.ee Kodulehel soovime operatiivselt näidata majaga seonudvaid teateid ja uudiseid. Avaldada elanikele
huvipakkuvaid dokumente ja pilte. Võimalusel koguda vee ja gaasiarvestite näite, tagasiset ja avaldusi.
Lugupidamisega,

KÜ Traal juhatus.

Lisainfo: jaanus@digident.ee

