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Tere! 
 
Seekordne ajaleht on n-ö keldrivõtmete eri.  
 
Juulis toimus meie majas suur veeuputus. Ootamatu veeavarii põhjustas uputuse IV trepikoja korterites neljandalt 
korruselt esimeseni. Igast õnnetusest tuleb õppida ja püüda leida lahendused edaspidiste avariide ära hoidmiseks või 
vähemalt nende halbade mõjude vähendamiseks.  
 

1. Kindlasti oleksid olnud kahjud palju väiksemad, kui majaelanikud oleksid ligi pääsenud keldris asuvale püstaku 
veekraanile.  

2. Veeavarii puhul KOHE helistage avariitelefonile 6618000. Siin ei ole aega arutleda, kes remondimeeste 
väljasõidu kinni maksab, vaja on kiiresti tegutseda. Kui on avarii põhjus maja torudes, siis tasub ühistu, kui aga 
on toru katki peale korteris asuvat veemõõtjat, siis tasub arve katkise toru korteriomanik.  

3. Kuidas saavad remondimehed Teie korterisse? Olete Te igal ajal kättesaadav? 
 
Loomulikult võib veeavarii juhtuda millal iganes, näiteks öösel või kui olete korraks poodi läinud või pikemale reisile 
sõitnud. Keegi ei hakka iga kord korteris veekraane kinni keerama. Ometi peaks seda pikemal äraolekul KINDLASTI 
tegema.  
 
Alustame keldrivõtmetest. Ma tahan panna keldriustele või teadetetahvlile teated, kus on kirjas, mis korterites vastava  
ukse võti asub.  
 

Enne kui Te alustate alloleva ankeedi täitmist, palun kontrollige, kas Teie võtmed on ikka 
kasutatavad (kas õige võti avab õige ukse).  
 
Vaadake, kas Teie keldriboksi uksele on märgitud õige omaniku korterinumber? 
 
Lugupidamisega 
 
Heiki Koov 
juhatuse esimees 
56496271,  
heiki@koov.ee  

� 
Palun märkige õiged vastused ristiga (X) ja pange leht ühistu postkasti hiljemalt 20. septembriks. 
Küsitluslehe täitmine on KOHUSTUSLIK! 
 
Korteri nr. ………  trepikoda …….. 
 

Mul on:  

� postkastide juures asuva keldriukse võti 

� keldris vasakpoolse vaheukse võti 

� keldris parempoolse vaheukse võti 

Minu keldriboksi uks      �on lahti   � on lukustatud, � mul on võti  � mul ei ole võtit.  

� Ma oskan kasutada keldrisignalisatsiooni (maha võtta ja tagasi panna). 

 
Korteriomaniku/-elanike telefoninumbrid: ……………………………………………………………………... 
………………………………………………...…………………………………………………………………… 
Palun märkige siia võimalusel rohkem kui üks number, näiteks ka kellegi sugulase või tuttava telefon, 
kelle käes on Teie korteri tagavaravõtmed või kes on kursis Teie tegemistega.  


