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39 cm rappukäytävään päin Yhtiön kanteesta osakas

kustannuksellaan.

B-portaan 7. kenoksen portin p":$[g[g."h9lg9

PorraskäytäVäonosakotayksittäinenosakaseivoi'om3toinis_eE!iottaa
käyttöönsä loukkaama hdenvertaisuusperiaatett{.f Osakkaalla ei ole olemass,a sellaista lupaa, joka

oikeuttaisi B-portaan 7. kerroksen porrastasanteella sijätsevan portin asentamiseqfi tal pitämiseen taloyhtiön

ha||innassao|evassati|assa.TätenAsuntooyMeche|ininha||itu"onmyt,että
osakkaan tulee poistaa porttiomalla kustannuksellaan 31 .10.2011 mennessä €3
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Timo Metsälä

lsännöitsijä, lAT, ITS@, ITS@-TEK

Verkkoisännöinti.fi Oy

Toimisto
Kellosilta zD

oo52o Helsinki

posti @verkkoisa n nointi.fi

Asiakaspalvelu
puh o5o 37La rzr [9-r5.3o] /
www.ve rkkoisa nnoi nti.fi [z+h]

kysy@ve rkko isa n no i nti .fi

Mikäli osakas tai hänen edustajansa osoittaa,

taloyhtion hallituksessa uudelleen.

Ystävällisin terveisi n

että oikeus porttiin on olemassa, voidaan asiaa harkita

Yritys

vaihde ozo 7545 o9o
faksi ozo 7545 o9:-

y-tunnus z163B+l-6 s ivu r/r
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Mikäli osakas tai hänen edustajansa osoittaa,

taloyhtiön hallitu ksessa uudelleen.

Ystävällisin terveisi n

Timo Metsälä

lsännöitsijä, lAT, ITS@, ITS@-TEK

39 cm rappukäytävään päin

kustan nu ksellaan .

B-portaan 7. kenoksen portin p.,gglffIslus

Porraskäytävä on osakthuonelstoon kuululg[gll.-il+-jota yksittäinen osakas ei voi ,omalclgiq.€ll ottaa

käyttoönsä loukkaama hdenvertaisuusperiaatett{.i Osakkaalla ei ole olemassa sellaista lupaa, joka

oikeuttaisi B-portaan 7. kerroksen porrastasanteella sijätsevan portin asentami_seqfi t+ pitämiseen taloyhtiön

Asunto Oy Mechelin
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Yhtiön kanteesta osakas

ha||innassao|evassati|assa.TätenAsuntooyMeche|ininha||itusonyt,että
osakkaan tulee poistaa porttiomalla kustannuksellaan 31 .10.2011 mennessä.
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Verkkoisännöinti.fi Oy

Toimista
Kellosilta zD

oo52o Helsinki

posti @verkkoisa n nointi.fi

Asiakaspalvelu
puh o5o 37ta rzr [9-r5.3o] /
www.verkkoisa nnoi nti.fi [z+h]

kysy@verkkoisa n nointi .f i

että oikeus porttiin on otemassa, voidaan asiaa harkita

Yritys

vaihde ozo 7545 o8o
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