
  

 

Säännöt, joiden mukaan eletään 
Toim. Jill Vales 

 
10.5.2022 LCG:n hallitus hyväksyi LCG:n Säännöt (Rules and Regulations), 12. painos ja ne 
julkaistiin LCG:n nettisivuilla. Sääntötoimikunta puheenjohtajana Ed Buelow ja sihteerinä Connie 
Boudreau ovat kahden vuoden ajan työskennelleet ahkerasti päivittäen sääntöjä. Lisäksi kahden 
kuukauden ajan LCG:n hallituksen jäsenet Peter Toland, hallituksen yhteyshenkilönä ja Jill Vales 
vapaaehtoisena toimittajana ovat läpikäyneet sekä tarkistaneet ehdotukset.   

Merkittävimmät muutokset edelliseen painokseen verrattuna ovat: 

• Yksityiskohtainen sisällysluettelo, joka helpottaa sääntöjen etsintää. 

• Termien yhdenmukaistaminen, esim. huoneiston omistaja/asukas, rekisteröity vieras, LCG:n 
alua/omaisuus, LCG:n toimisto. 

• Aiemmin eri kohdissa olleiden yksityiskohtaisten toimintaperiaatteiden yhdistäminen, jotka 
koskevat Korttihuonetta, Auditoriota, yhteisön bussia ja puutyöverstasta. 

• Moottoriajoneuvoihin liittyvien toimintaperiaatteiden päivittäminen ml. yliyönvieraspysäköinti ja 
ajoneuvojen rengaslukitseminen 

• Uudet kohteliaisuusperiaatteet, jotka määrittävät huoneistojen omistajien ja asukkaiden 
käyttäytymistavat työntekijöitä ja erilaisten sopimusten perusteella toimivia ulkopuolisia 
henkilöitä kohtaan. 

• Selvät perusteet toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen rikkomuksille ja sakottamiselle. 

Muutokset yksittäisiin sääntöihin ovat seuraavat: 

• Älä pönkkää auki sellaista ovea/porttia, joka avataan Fob-avaimella. Äläkä päästä ovesta 
sisään ketään, ellet ole varma, että hän on LCG:n huoneiston omistaja/asukas. 

• Sähkötupakointi on kielletty LCG:n yleisillä alueilla ja tiloissa, ml. uima-altaat. 

• Auton pesu on kielletty LCG:n alueella. 

• Kangasverhot parvekkeella ovat kiellettyjä. 

• Periaatteet ulko-ovien edessä oleville matoille on määritelty. 

Mutta joidenkin asioiden ei ole tarkoitus muuttua; kuten sivulla 4, alastomana uiminen ei ole 
edelleenkään sallittu! 

Käyttäkää aikaa ja lukekaa LCG:n sääntöjen 12. painos mahdollisimman pian. 

Ja pysykää kuulolla. Sääntötoimikunta jatkaa työtään ja todennäköisesti 13. painos tulee vuoden 
2022 loppupuolella. 

 

Lake Clarke Gardens Condominium Association 
 2981 Florida Mango Rd   

Lake Worth Beach, FL  33461 
              

          Toimisto (561) 965-8487                   Fax (561) 965-0986 
 

Sähköposti:  office@lakeclarkegardens.com        Nettisivu: www.lakeclarkegardens.com 
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Viimeinen päivä kirjoitusten lähettämiselle 
julkaistavaksi heinäkuun uutislehdessä on 

20.6. 
Sähköposti: lcg.sauve@gmail.com 

tai kirjoituksen voi jättää toimistoon. 

Rahoitusraportti 
Yhteenveto rahoitustilanteesta  per 31.3.2022 (tilintarkastamaton) 

Likvidit varat 
Varsinainen 

toiminta  
Erityiskorjauks

et  Hurrikaani  
  Aktiviteettit

-oiminta  
Yhteinen 
rahasto   

Talokohtaiset 
rahastot  

Pankkitilit 
yhteensä 

Rahat ja 
pankkisaamiset  

 
$1,166,398.54   $ 25,490.73   $155,068.57   $ 4,211.18   $155,335.59   $643,475.84   $2,149,980.45  

Miinus: Etukäteen 
suoritetut 
erityiskorjaukset 
(kaikki)  $  209,641.44   -   -   -   -   -   -  

Plus: Etukäteen 
suoritetut 
hoitokulut   $                   -     -   -   -     -   -  

Käytettävissä 
olevat rahat ja 
pankkisaamiset 

 
$1,376,039.98   $ 25,490.73   $155,068.57   $ 4,211.18   $155,335.59   $643,475.84   -  

Tilisaamiset   $    95,241.59   $        3,945.83   -   -   $        456.91   $    1,586.33   -  

Likvidit nettovarat 
sarakkeittain 

 
$1,471,281.57   $  29,436.56   $155,068.57   $ 4,211.18   $155,792.50   $645,062.17   $2,149,980.45  

MAKSETTU MAINOS TÄSSÄ UUTISLEHDESSÄ EI 

MILLÄÄN TAVOIN MERKITSE SITÄ, ETTÄ LAKE 

CLARKE GARDENS, INC VASTAISI MAINOKSESSA 
MAINITUISTA TUOTTEISTA JA/TAI PALVELUISTA. 

Toimisto Email 
 Toimisto       office@lakeclarkegardens.com 

 Muutos- ja korjaushakemukset  applications@lakeclarkegardens.com 

 Jennifer Cox,  isännöitsijä       propmgr@lakeclarkegardens.com 

 Marie Hartley, kirjanpitäjä     controller@lakeclarkegardens.com 

 5-112 Andres Medina 
West Palm Beach, FL 

 
 8-204 James Shamblin 

  West Palm Beach, FL 
 
16-302 David Rouse 

West Palm Beach, FL 
 
24-206 Michael & Peggy Flynn 

Park Rapids, MN  

*** TILISAAMISTEN ERITTELY 

      Tilisaamiset yhteensä  $  101,230.66  

 $  (39,701.95)    Vähennettynä ulosotossa levat saamiset  

Vähennettynä vakuudettomat saamiset  $  (12,086.15) 

       Tilisaamiset netto     $    49,442.56  
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Vuosikokous 

UUDET ASIAT 

Toukokuun uutislehdessä (s. 5) oli 
käyttöpääomamaksutilanteesta per 

30.6.2021 artikkeli, johon oli pujahtanut virhe. 
Rakennus 6:n WCC oli mainittu kaksi kertaa: per 
30.6.2025 ja 30.6.2026. Oikea vuosi on 2026. 

 

Tilikauden 2022–2023 budjetti hyväksyttiin 
yksimielisesti. Kaikkien rakennusten omistajien 
osalta äänestyksessä saavutettiin 
määräenemmistö, jolloin hyväksyttiin alempi 
varauksiin maksettava määrä sekä jokaisen 
rakennuksen että yhteisten menojen osalta. 
 
 
 
 
 
Päätöslauselmaesitys: Tilinpäätöksessä 
30.6.2022 ei tehdä siirtoa Yhteiseen 
rahastoon ja rakennuksille kohdistettavien 
yhteisten kulujen määrä virallisessa 
tilinpäätöksessä lasketaan siten, että 
Yhteisen rahaston saldoksi 30.6.2022 jää 
29.457 taalaa, joka summa vastaa tilikauden 
2022–2023 yhteisten kulujen budjettia. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Päätöslauselmaesitys: Sakotetaan omistajaa 
(rak. 2 asunto 203) 1.000 taalaa laittomasta 
vuokraamisesta/asukkaasta. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Päätöslauselmaesitys: Sakotetaan omistajaa 
(rak. 2 asunto 203) 1.000 taalaa laittomasta 
huoneiston vuokraamisesta ennen 24 
kuukauden omistusajan umpeen kulumista. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään 
tarkistetut LCG:n Säännöt (Rules and 
Regulations). Uudet säännöt tulevat voimaan 
10.5.2022 (Kts. artikkeli sivulla 1). 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään arvio 
hankittavista palosammutuslaitteista 
jokaisen rakennuksen 
jätteenkeräyshuoneeseen. Vakuutusyhtiö 
edellyttää lisälaitteiden hankintaa. 
Kokonaiskustannus on 26.562 taalaa.  

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään, ettei 
säännön mukaisia hallituksen kokouksia 
järjestetä kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa ja 
että seuraava kokous on 18.10.2022. Tarpeen 
vaatiessa kokouksia järjestetään. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Keskustelua, kuinka edetään huoneiston 26–
203 kanssa. Huoneiston omistaa LCG. Hallitus 
pohtii vuokraus- tai myyntivaihtoehtoja. 

Keskustelu PBC:n palo-osaston kanssa uima-
altaiden portteihin liittyvästä rikkeestä. 
Rakennus 14 asukas on valittanut palo-osastolle 
FOB-avainten käyttöpakosta poistuttaessa 
allasalueelta. Käyntinsä perusteella palotarkastajan 
totesi, että portin ovi aukeaa väärään suuntaan 
(pitäisi avautua ulospäin) ja portin sisäpuolelle 
tarvitaan turvakaiteet. Lisätutkimuksia tehdään sen 
selvittämiseksi, kuinka monta porttia on turvattava 
ja poistetaanko mahdollisesti joitakin portteja 
käytöstä. 
 
 
Päätöslauselmaesitys: Äänestetään Auditorion 
katon peilipallosta. Johtuen uuden 
audiovisuaalisen järjestelmän asennuksesta 
päätettiin poistaa peilipallo sähköjohtojen 
uudelleenasentamisesta aiheutuvien 
lisäkustannusten säästämiseksi. 
Esitys hyväksyttiin äänin 6–1. 

BUDJETTI JA JÄSENYYS 

HALLITUKSEN KOKOUS 
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  Virallinen hurrikaanikausi 2022 alkaa 1.6. On 
tärkeä, että sekä trooppiseen myrskyyn että hurrikaaniin 
on varauduttu. On muistettava, että joka kerta 
todennäköisesti tulee sähkökatkoksia ja mahdollisesti 
monet maantiet ovat jonkin aikaa käyttökelvottomia 
myrskyn jälkeen. Nämä myrskyt ovat ennalta-
arvaamattomia. Pääasia on, että myrskyihin varaudutaan 
oman ja perheen turvallisuuden sekä hyvinvoinnin 
vuoksi. Aina on parasta varautua, jotta myrskyn tullessa 
olennaiset perusasiat ovat hoidettu. Katso, mitä tietoa on 
löydettävissä tämän artikkelin lopussa olevien 
nettilinkkien takaa. 

 Vastikkeiden maksuliput on tilattu ja niitä ollaan postittamassa huoneistojen omistajille. 
Mikäli näistä 1.7.2022 voimaan astuvista vastikkeista on jotain kysyttävää, ottakaa yhteys 
toimistoon numeroon (561)965-8487 tai sähköpostilla: Office@LakeClarkeGardens.com. 
Muistakaa kirjoittaa maksulappuihin rakennuksen ja huoneiston numero sekä maksun aihe, 
jotta kirjaus tulee oikein merkityksi maksajan reskontratilille (Tops). Mikäli automaattimaksatus 
on käytössä, silloin ei lähetetä mitään vuokranmaksulappuja. 

 Yhteisöä veloitetaan kuukausittain kuutiojalkaperusteisesti bulkkitavaroiden ja isojen 
esineiden noudoista ja hävittämisestä. Näiden kustannusten valvomiseksi yhteisön täytyy 
veloittaa huoneistojen omistajilta bulkkitavaroiden hävittämisestä aiheutuvat kustannukset. 
Autamme omistajia bulkkitavaroiden asianmukaisessa hävittämisessä; oli sitten kyse tuolista, 
sängystä tai muista esineistä, jotka ovat liian isoja kuljetettavaksi tavanomaisella tavalla. 
Yksityiskohtaiset luettelot hyväksyttävistä/ei-hyväksyttävistä aineista/esineistä vaihtelevat, 
mutta tavanomaisia kotitalouden bulkkitavaroita ovat patjat, sänkykehikot, sohvat ja 
huonekalut, erilaiset sähkö yms. laitteet ja muunlaiset isot esineet. Hävittämisen 
vähimmäismaksu on 100 taalaa.  Riippuen hävitettävän esineen koosta hinta vaihtelee 100 
taalasta 250 taalaan. Joitain kohteita ei hyväksytä hävitettäväksi. Toimistosta voi kysellä 
hinnoista. Pienien ja isojen remonttien jätteet tulee itse kuljettaa pois LCG:n alueelta 
huoneiston muutostyöluvan mukaisesti. 

 Kuten on kerrottu, South Florida Booting, on jakanut varoituksia torstaiyöstä 12.5.2022 
alkaen ajoneuvoille, joita ei löydy järjestelmästämme. Jos olet saanut varoituksen, ota  
välittömästi yhteys toimistoon tilanteen korjaamiseksi. Tämä on osa pysäköinnin 
valvontajärjestelmän käyttöönotto-ohjelmaa. Mikäli haluat saada pääsyoikeuden South Florida 
Bootingin nettisivuille ja/tai Park-In-Spot-sovellukseen, ole yhteydessä toimistoomme joko 
sähköpostilla Office@lakeclarkegardens.com tai puhelimella 561-964-8487. Ajoneuvojen 

rengaslukitus otetaan käyttöön 
kesäkuun puolivälissä. Jos 
ajoneuvon tietoja ei ole korjattu 
ensimmäisen varoituksen jälkeen, 
rengaslukitus toimii järjestelmän 
käyttöönoton jälkeen. 
 

Hyödyllisiä nettisivuja 
hurrikaanivalmiudesta: 

 

https://
discover.pbcgov.org/
publicsafety/dem/Pages/
cane.aspx  

https://www.pbso.org/pbso
-hurricane-preparedness-
tips/  

MARKIN KULJETUSPALVELU 
 

NYT SAATAVISSA VIIKON JOKAISENA PÄIVÄNÄ PÄIVIN JA ÖIN 
 
 

Tarvitsetko kuljetuksen: 
 

töihin – kouluun - lentokentälle – ruokakauppaan – kirkkoon – 
lääkärikäynnille - kaupungin yöhön 

 
 

Parempi kuin Uber – Halvempi kuin taksi 
 
 

*Taksamittari ei käytössä          *Käytettävissä tuntiperusteisesti 
 

Edullinen. Luotettava.  
 

Soita Markille 561/254-2458 
 

(LCG:n asukas rak. 24) 

Paid advertisement  
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Paid advertisement  

Sharon L. Tocket 
Realtor® 
12161 Ken Adams Way 110 S1 
Wellington, Florida 33414 
 
 

561 252-7294 direct 
SharonTocket@comcast.net 
 

I Need Listings 
Everything is 

selling 
 

www.Gracious Homes Realty.com 
Distinctive Marketing of Fine Homes 

Paid advertisement  

 Olemme alkaneet antamaan varoituksia 
rekisteröimättömien ajoneuvojen pysäköinnistä 
LCG:n alueella. Olkaa yhteydessä toimistoon, jos 
ajoneuvonne ei ole rekisteröity tai mahdollisesti 
tietoja tulee päivittää. Tämä on ns. pehmeä alku 
varmistaaksemme, että järjestelmässämme olevat 
tiedot ovat oikein. Mm. olemme havainneet, että 
rekisteröityjen omistajien autojen rekisterilaatat eivät 
vastaa järjestelmässä olevia tietoja. Kiitos 
kärsivällisyydestänne näitä asioita korjatessamme. 

 Kaikkien autojen täytyy olla asianmukaisesti 
rekisteröityjä, kun ne on pysäköity LCG:n alueelle 
öisin klo 24.00–6.00 välisenä aikana, jotta ajoneuvo 
välttyy rengaslukitukselta. Ohjelma on otettu 
käyttöön LCG:n Säännöissä olevien pysäköinti- ja 
ajoneuvojen rekisteröintiperiaatteiden mukaisesti.  

 Selvät sääntöjemme rikkomukset esim. 
moottoripyörät, parkkiruutuun peruuttamineen 
jne. aiheuttavat automaattisesti 
rengaslukituksen. 

 Mikäli ajoneuvosi rengas on lukittu, lukitus 
poistetaan yhden tunnin kuluessa siitä, kun olet ollut 
yhteydessä South Florida Booting-yhtiöön (SFB) 
numerossa (877) 990-0004 ja olet maksanut 75 
taalan lukitussakon. ÄLÄ SOITA LCG:N 
TOIMISTOON. HE SIELLÄ EIVÄT VOI 
”VAPAUTTAA” AJONEUVOASI. 

 Mikäli ajoneuvo on rengaslukittu, lukitus 
poistetaan yhden tunnin kuluessa yhteydenotosta 
South Florida Booting (SFB)-yhtiöön ja 75 taalan 
lukitussakon maksamisesta. SFB:llä on yhtiön nimellä 
olevat ajoneuvot, jotka kiertelevät alueella 
valvomassa sattumanvaraisesti. Autoissa on 
pysäköityjen ajoneuvojen rekisterikilven tunnistava 
järjestelmä, joka on yhteydessä LCG:n järjestelmän 
tietoihin ja siten varmistaa, että ajoneuvolla on lupa 
pysäköidä LCG:n alueella. Järjestelmä pystyy myös 
tunnistamaan, kauanko ajoneuvo on ollut 
pysäköitynä LCG:n alueella. 

 Mikäli haluat pääsyoikeuden South Florida 
Bootingin nettisivuille ja/tai sovellukseen (Park-In-
Spot), ota yhteys toimistoon sähköpostilla: 
Office@lakeclarkegardens.com tai puhelimella 561-
964-8487. Näin sinulla on mahdollisuus rekisteröidä 
vieraasi järjestelmään toimiston aukioloaikojen 
ulkopuolella ja viikonloppuisin. Suositus on, että 
nettisivusto tai sovellus on ladattu omalle laitteelle 
ennen yhteydenottoa toimistoon. 

LCG:n toimintaperiaatteet 
koskien palvelus- ja seuraeläimiä 

 
Kaikilla palvelus- (SA) ja 
seura- (ESA)eläimillä tulee 
olla kaulassaan LCG:n 
antama ID-lappu. Jokainen 
asianmukaisesti rekisteröity 
eläin saa toimistosta ID-
lapun (kuva ohessa) 
merkkinä rekisteröinnin 
hyväksynnästä. Eläimillä 
täytyy olla kaulassaan tämä 
ID-lappu koko ajan. 
 
SA- ja ESA-eläinten 
omistajien tulee tehdä 
eläimen rekisteröinnistä 
ilmoitus toimistoon ennen 
eläimen tuomista LCG:n 

alueelle. LCG:n palvelus- ja seuraeläimen 
rekisteröintilomakkeessa on yksityiskohtaiset 
tiedot rekisteröintivaatimuksista. 
 
Niiden eläinten omistajien, jotka eivät juuri 
nyt ole paikalla, on täytettävä eläinten 
rekisteröintivaatimukset, kun he palaavat 
LCG:hen. 

Reminder 
 

Your new maintenance payment begins 
on July 1.  Be sure to make the proper 

arrangements. 
 

If you make ACH payments, you’re all 
set.  You don’t need to do anything. 
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Paid advertisement  

 
 
 
 
Muistiinpanot kokouksesta 5.5.2022 

• Jennifer muistutti jokaista varauksista 
äänestämisestä, jonka päättymispäivä on 
tiistai 10.5.2022 klo 10, mutta erittäin 
suositeltavaa on palauttaa äänestyslomake 
perjantaina 6.5.2022. Joidenkin rakennusten 
taloedustajat ovat kierrelleet taloissaan 
varmistaakseen, että jokainen saa 
tarvittaessa apua lomakkeen täyttämisessä 
ja että lomake on toimitettu edelleen.  

• Kysyttiin, voitaisiinko äänestyspäivä muuttaa 
sellaiseksi, että suurin osa ihmisistä on vielä 
paikalla. Selitettiin, että hallituksen jäsenten 
valinta tapahtuu helmikuussa ja 
maaliskuussa muodostetaan 
budjettitoimikunta. Kestää jonkin aikaa 
opastaa uusia toimikunnan jäseniä kaikesta 
budjetointiin kuuluvista seikoista. Sen 
jälkeen yhtiöjärjestyksen (by-laws) mukaan 
huhtikuussa äänestyksestä on ilmoitettava 
huoneistonomistajille 14 päivää ennen 
äänestysajan päättymistä. Tästä syystä 
aikataulu venyy toukokuulle.  

• Kysyttiin, kuinka rengaslukituskäytäntö on 
lähtenyt liikkeelle. Jennifer kertoi, että lisää 
tietoa on tulossa, mutta periaatteessa 
varoitus annetaan aina ennen renkaan 
lukitsemista. Lukituksen saa poistetuksi 
ainoastaan maksamalla 75 taalaa 
rengaslukitusyhtiölle. 

• Kysyttiin Jenniferiltä ilmastointikanavien 
puhdistamisesta. Hän vastasi, että ne 
puhdistetaan aikataulun mukaisesti 
kuukausittain. Jenniferin mukaan 
jätevesiviemäreitä ei puhdisteta muutoin 
kuin ongelmatilanteissa. Kysyttiin 
rakennusten vesijohtoputkien 
korjausaikatauluista ja Jennifer vastasi, ettei 
aikataulua ole. Koska rakennuksissa on hyvin 
vanha putkisto, uusinta on kallis. Niitä 
korjataan tarpeen mukaan niiden mennessä 
rikki. 

• Seuraava kokous on 6.10.2022. 

PUUTYÖVERSTAAN AVAINTEN 
SAANTI JA PALAUTUS 
 

 Puutyöverstaan oven avain 
on nyt sijoitettu länsialtaan 
kuntosalihuoneessa olevaan 
laatikkoon, joka avautuu FOB-
avaimella. Nauhoittava kamera 
valvoo laatikkoa. Avain toimii vain silloin, kun FOB-
avaimeen on lisätty pääsyoikeus kyseiseen 
avainlaatikkoon. 

 Saadakseen pääsyoikeuden täytyy henkilön 
todistaa lukeneensa LCG:n Säännöissä (Rules and 
Regulations) olevat puutyöverstaan ja työkalujen 
käyttöä koskevat ohjeet. Todistus sääntöjen 
lukemisesta ja vastuuvapaustodistus täytyy 
allekirjoittaa LCG:n toimistossa ennen kuin FOB-
avaimeen lisätään pääsyoikeus avainlaatikkoon. 
Allekirjoitettu todistus sääntöjen lukemisesta ja 
vastuuvapaudesta säilytetään omistajan kansiossa 
toimistossa. 

Puutyöverstaan ja avaimen turvallisuus on sen 
henkilön vastuulla, joka on allekirjoittanut 
sopimukset sääntöjen noudattamisesta ja 
vastuusta vapauttamisesta. 

Puutyöverstaan avainta ei saa luovuttaa 
toiselle henkilölle 

Puutyöverstaan avain tulee palauttaa 
lukkolaatikkoon välittömästi sen jälkeen, 
kun työprojekti on valmis ja kuitenkin 
viimeistään klo 17 sinä päivänä, kun avain 
on otettu. 

 Avaimen palautusaika tulee kirjoittaa 
palautuslistaan. Mikäli joku ilmestyy käyttämään 
puutyöverstasta, kun se on auki ja olet itse siellä, 
on sinun vastuullasi varmistaa, että henkilöllä on 
oikeus käyttää verstasta. Tämän voi varmistaa 
yksinkertaisesti seuraamalla tätä henkilöä 
muutama askel lukkolaatikolle ja varmistaa, että 
henkilö pystyy avaamaan lukkolaatikon omalla 
FOB-avaimellaan. Mikäli palautettaessa avainta 
lukkolaatikkoon ja kyseinen henkilö haluaa 
jatkavan työtään, tämän henkilön tulee itse avata 
lukkolaatikko omalla FOB-avaimellaan. 

 Mikäli avain palautetaan sen jälkeen, kun 
FOB-aktivointi ei ole toiminnassa, on 
avainlaatikossa reikä, johon avaimen voi pudottaa. 
(Tämä ei pitäisi olla normaalitilanne ja käyttäjien 
pitää suunnitella avaimen palautuksen tapahtuvan 
viimeistään klo 17.) 

PUUTYÖVARSTAAN VIRALLISET 
AUKIOLOAJAT 

Verstas on nyt käytettävissä maanantaista 
lauantaihin klo 8.00–17.00.  

Mitään työtä ei saa aloittaa ennen klo 8 eikä 
jatkaa klo 17 jälkeen edellä mainittuina 

päivinä.  

Verstas on suljettu eikä sitä saa käyttää 
sunnuntaisin eikä juhlapyhinä.   

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys toimistoon 
puhelimella 561-965-8487 tai sähköpostitse: 

Office@lakeclarkegardensa@gmail.com. 
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Tehtävä suoritettu 
 
Länsialtaan grillialue sai todella tarpeellisen  
maalikerroksen; kiitos vapaaehtoisjoukolle.  
Parin tunnin työ ja 8 litraa maalia saivat aikaan 
paikalle täysin uuden ilmeen. 

Vasemmalta oikealle: Jerry Sauvé, Brian 
Forsythe, Bob Knowles, Steve Russell, Howie 

Allen. Kuvasta puuttuu John Piacenti. 

Muistutus ilmastointilaitteen 
toiminnan tarkastamisesta 
 

 Muista tarkistuttaa 
ilmastointilaitteesi 
säännöllisesti. Kun 
huoltohenkilö tulee, 
varmista, että hän tarkistaa 
kondenssiveden putken 
toiminnan. Putki voi tulvia, 
jos se on 
tukossa. 
 

Jos olet tee-se-itse -tyyppi, voit 
ostaa ”DiversiTech PROTREAT-217 
Economy Drain Pan Treatment” -
ainetta ja käyttää sitä 
ennaltaehkäisevänä keinona 
ammattihenkilön käyntien välissä. 
Lue ohjeet huolellisesti. Aineen voi 
ostaa Amazonista. 

Viesti toimittajalta 
 
Huoneistojen omistajat ovat pyytäneet 
muistuttamaan asioista, jotka ovat 
mahdollisesti päässeet 
unohtumaan. 
 
Villieläimiä ei saa ruokkia. Se on 
vastoin LCG:n sääntöjä, eikä se ole 
terveellistä eläimille. 

 
Älä jätä ylimääräisiä 
maaleja jäteastioihin. Roskia 
tiivistettäessä maalia pääsee 
roiskumaan jalkakäytäville. Vie 
ylimääräinen maali 
huoltohenkilöstön tiloihin, josta se 
hävitetään asianmukaisesti. 

 
Muovikassit / -pussit ja 
tyroksipakkaukset eivät ole 
kierrätettävää materiaalia. 
Pane ne tavalliseen jäteastiaan. 
Publix-kaupan ovien edestä 
löytyvät kierrätettävien 
muovikassien / -pussien keräyslaatikot. 

 
Sinun tai remonttiasi tekevän 
henkilön täytyy puhdistaa 
kulkuväylät yms. sen jälkeen, 
kun remontti on valmis. 
Remonttiroskia ei saa laittaa 
jäteastioihin. 

 
Muista katkaista valot 
pyykkihuoneesta, korttihuoneesta 
ym. tiloista poistuessasi niistä. 
 

Käytä jotain ajan 
seuraamistapaa, kun pyykkisi on 
koneessa. Ajankulku unohtuu 
helposti. Muista, että joku toinen 
odottaa koneen vapautumista. 



8 

 

7 Wellington Mall 10:00 AM 

14 Banana Boat NOON 

23 Isle Casino 10:00 AM 

28 Ocean One NOON 

 

Myös käytettävissä: 
Puttigriini, shuffleboard, sauna, 

biljardihuone, puutyövertas 

Kirjasto- ja tietokonehuone 

Pingispöytä 

PÄIVÄ       KOHDE           LÄHTÖAIKA/ 
                                                                 PAIKKA 

MAANANTAI  

 10:00AM Bussi uimarannalle  

KESKIVIIKKO 

   9:30AM Bussi Publixiin/Walmartiin   

   7:00PM Bingo AUD 

PERJANTAI  

   9:30AM Bussi Publixiin/Walmartiin   

 

    

Tehkää itse ovat varauksenne kaikkiin lounasaktiviteetteihin. 
 

Ilmoittautuminen matkoille tehdään Aktiviteettitoimiston ulkopuolella. Mitään takuumaksuja ei 
tarvita. Matkoille täytyy osallistua vähintään 6 henkilöä. 

Bussi ajaa Beachille edelleen maanantaisin, mikäli 6 henkilö on ilmoittautunut etukäteen. 


