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Året 2013 er snart ved sin ende.

Gjennom året har det vært utført mange oppgaver på Recanto Zumbi, noen synlig og 
andre usynlig. De ansatte har arbeidet veldig bra og utført mye. 

B&M v/Paulo og Daniel har tilegnet seg stadig bedre kjennskap om Recanto. Med dette 
har de fått en mere synlig dedikert rolle og overtatt mye av informasjonsflyten som 
styret/Advisory Counsil tidligere tok seg av. Dette har avlastet styret svært mye og B&M 
har gjort en fantastisk jobb.

Paulo har gjennom året sendt dere regelmessige rapporter, hvor dere har sett noe av det 
som er utført og hvordan økonomien balanserer. Vi skulle gjerne sett at alle eierne betalte 
inn 1-2 måneder på forskudd, slik at det er penger på Brasil-kontoen, når kostnader 
skal betales. Betalingsfrist på norsk konto er den 15. hver måned og disse pengene blir 
godskrevet brasiliansk konto ca 1 måned senere. Er det ikke penger på Brasil-kontoen, så 
betales ikke Condo Fee eller strøm og dette byr på utfordringer. 

På starten av året satte styret opp en «to do» liste med 50-60 saker, som skulle utføres 
gjennom året. Første tanke var at alt dette ville være umulig å gjennomføre på ett år.
Men med målrettet innsats fra Paulo og de ansatte på Recanto, er vi stort sett i mål 
med alle sakene 

En stor takk til B&M ved Paulo og Daniel, samt våre flinke ansatte på Recanto. 

Anlegget er nå 8 år og utskiftning av kostbare elementer har vært og er fortsatt 
nødvendig. Mye av dette har blitt utført i år innenfor budsjett. Vi føler vi har god 
kontroll over økonomien og kan også for 2014 opprettholde samme Condo Fee, til tross 
for omfattende utskiftninger og stadig høy inflasjon (økning i lønninger og priser) i 
landet.

Husk: Generalforsamling som arrangeres onsdag 15. januar 2014.

GOD JUL OG GODT NYTTÅR ønskes fra 
Advisory Counsil Recanto Zumbi
v/Sonja, Marit, Eilif og Henrik.

Videre følger en oppsummering av en del av oppgavene gjennom året.

To / Til: Owners at Recanto / Eierne på Recanto Date / Dato 23.12.2013

Alle skjemaer / info ligger på EIER sidene på 
www.recantozumbi.no

http://www.recantozumbi.no/


Kortversjon av det som er utført/skjedd på Recanto Zumbi i 2013

 Basseng lamper skiftet – 6 stk pærer og pakninger.

 Maling av alle enheter er ferdig. 
Underdel av takutbygg var ikke inkl. i tilbudet 
og er ikke malt. Forsøker å få felles tilbud på dette. 

 Ankomstmeldinger – noen feil skjedde i fjor 
og vi gjorde noen tiltak. Ankomstskjema 
sendes til Paulo, Nazareno og evnt. Jeronimo. 
Gartner Joao Maria administrerer dette på 
Recanto og de har i tillegg fått en stor 
veggkalender for å systematisere jobbene. 

Ansatthuset øverst på feltet

 Vannlekkasje i ansatthuset er utbedret

 Arkivskap med lås er innkjøpt til lagring 
av tidligere års regnskapsdokumenter. 
Plassert i ansatthuset.  

 Kjøleskap er innkjøpt, slik at de ansatte 
kan oppbevare mat her og spise sine 
måltider.  

 Nye ansattuniformer innkjøpt. 

 Ombygging i vannpumpehuset med 4 nye vannpumper 
og 4 nye trykktanker er innkjøpt og installert. Håper dette holder 
de neste 7-8 år…



Forts. kortversjon av det som er utført/skjedd på Recanto Zumbi i 2013

 Sikkerhet-/portvakt på Recanto er 24 timer, herav 1 person 100% i porten og en 
person 50/50 delt med Praia Zumbi, hvor denne går runder på området med stempling på 
militærklokke. 

 Nøkkeloppbevaring i vaktbua skjerpes. Nøkler for enhetene er oppbevart der for at 
regelmessig vasking/kontroll skal kunne skje, samt ankomstvask. Nøklene skal signeres inn 
og ut og vi håper systemet sikrer ytterlig. 

 Pest kontroll har vært gjennomført i mai og november i alle enheter.  

 Gjerde mot veien 
er reparert og malt. Siden det 
gamle treverket er fjernet, vil dette 
i tillegg bidra til å holde termittene 
unna området.

 Deler av gjerde mot stranden, 
var defekt og er nå fjernet.

 Advokatsamarbeidet startet i 2012 for å ivareta jobben med utestående eiergjeld. Sakene er 
innlevert til rettsvesenet og det er lagt sperre på de respektive CPF nummer. Kostnad for 
oppstart var her i 2012 BRL 1500. Videre 20% av det som «hentes inn». Sakene lar seg vente 
på foreløpig.

 Condominium lisence for B&M gikk i orden. 

 Kontroll utført av vanning- , gass og elektrisk system. 



Forts. kortversjon av det som er utført/skjedd på Recanto Zumbi i 2013

 Tynning / kutting av palmer er utført noen steder på området, da de er blitt så store at de 
hindrer utsikt og sliter på bygningene.

 2 palmer er fjernet ved 
bassengområder, da det så ut til at 
røttene sprengte flisene. Nye fliser er lagt 
og plassen benyttes til sittegruppe.

 Parasoller og bord i treverk er 
innkjøpt og plassert ved bassenget. 

 Fjernet gress fra 
brosteinsgatene på 
området.

 Nye tydeligere dørskilt til toalettene ved 
bassenget er montert. 



Forts. kortversjon av det som er utført/skjedd på Recanto Zumbi i 2013

 200 nye takstein er benyttet 
til å utbedret lekkasje på 
felleshus, samt byttet ut 
sprukne takstein på øvrige 
bygninger. 

Felleshus / spillehus: 

 Kjøpt nye blomsterpotter i front, da de 
tidligere var knust.  

 Installert nytt TV system for alle A-E leilighetene, 
samt felleshuset m/7 kanaler. Mye utstyr måtte 
skiftes ut og det ble mere kostbart enn først antatt. 
Nedre felt gjennomføres i 2014.

 Ny TV er kjøpt og koblet til i felleshuset.

 Bokhylle til felleshuset er innkjøpt og montert. 

 Nytt bordtennisbord med racketer / «ping 
pong» er innkjøpt til felleshuset. 

 Biljardbord i felleshus er restaurert.



Forts. kortversjon av det som er utført/skjedd på Recanto Zumbi i 2013

 150 m2 nytt gress er innkjøpt/lagt på 
tiltrengte områder på nedre del, hvor 
planter og gress stadig er et problem. 
Grunn består av mye sand og det er 
utsatt for mye salt fra havet mm. Ytterlig 
gress må kjøpes inn i 2014.

 Nye «heavy duty» søppeldunker er innkjøpt.

 Samarbeidskontrakter med SFS (Sanderson), JFD (Nazareno) og Praia Beach er signert for 
1 år av gangen og er gjenstand for fornyelse etter Generalforsamling.

 Arbeidsrutiner på sikkerhet, vasking, gartnerarbeid og Sandersons rolle gjennomgås 
regelmessig. 

 Rengjøringsservice i enhetene: skal utføres månedlig i enhetene som har positiv konto og 
skal inneholde: lufting, lett vask, kontroll ifht skadedyr, funksjonstest av aircondition, lamper, 
propanbrenner/varmtvann, evnt. lekkasjer etc. Hvis avvik / mangler, skal dette rapporteres til 
Joao Maria og Sanderson. De utbedrer hvis enkelt og uten kostnad. Evnt. kostnad, skal eier 
kontaktes og konfr. om feilen/skaden.

 Ugress i spillvannkummer kan forårsake tette avløp. 1-2 ganger i året skal gartnerne 
renske opp i kummene, slik at disse ikke tettes og hindrer avløp fra toalettene. 

 Lamper integrert i 
bygningene har 
hatt/har korrosjon. 
Sanderson har utbedret 
flere av disse. 



Forts. kortversjon av det som er utført/skjedd på Recanto Zumbi i 2013

 Vanningssystemet på Recanto er et meget bra 
system og hadde omfattende vedlikehold for et par år 
siden. Noen småfeil er funnet og Joao Maria har 
utbedret / justert dette, slik at det fungerer fint igjen. 

 Servicemedarbeider Apericita sluttet 
1. november, for å være mere 
sammen med sin venn. 

 Julegaver i form av mateske er gitt til alle 5 
ansatte. 
I tillegg gis det 100 BRL fra Condoet til hver av 
de, samt at det er åpnet for tradisjonell 
brasiliansk «juledonasjonsbox». Dette er vanlig i 
Brasil, og er slik at eierne kan gi litt ekstra til de 
ansattes julegratiale om de ønsker. Her kan det 
sendes mail til Paulo om at beløp trekkes fra 
konto. De ansatte deler «potten».

 Vi har ansatt Anita, som er Apericita og 
Joao Marias lillesøster. Først 3 måneders 
prøve.



Forts. kortversjon av det som er utført/skjedd på Recanto Zumbi i 2013

 Nytt vertskap på Restaurante Praia de Zumbi: Elisabete og Tony Silveira

Tony og Elisabete overtok som vertskap 1. oktober og frister med gode retter. 

Mange kjenner Tony fra før, da han arbeidet der «fra den ringe start» i flere år sammen med Marcello og 
broren Theo. I flere år har han jobbet i restaurantbransjen i Natal og blitt en flink kokk. 

Nå har han tatt med seg sin familie og kommet tilbake, for å ta ansvar for restauranten. 

Skulle dere trenge kontakt med restauranten: 
restaurantezumbibeach@hotmail.com    Tlf: (+ 55 84) 9927.1802 — i Zumbi, Brazil.

 Borrehullspumpe skiftet - Til tross for at vi i 2013 har skiftet ut alt over bakken på 
vannpumpesystemet, så opplevde noen stakkars eiere på Recanto at de ble uten vann i 
desember. 
Slitasjen på det 8 år gamle anlegget har vært stor, da også tidligere byggeprosjekter utenfor 
Recanto (+ restauranten noe) uten aksept til tider også har koblet seg til vårt anlegg. Da går 
pumpene ustoppelig.

I desember stoppet borrehullspumpen som sitter 
langt nede i bakken. Se Paulos fine tegning, hvis 
det er flere som lurer på hvordan dette henger 
sammen. Det er den mørke delen i røret i bakken.
Her ble det på tampen av året en uforutsett 
utskiftning/kostnad på utstyr som eldes. 

Vi har nå montert en ennå bedre pumpe 
enn tidligere og denne er lik den som pumper til 
vanningsanlegget. Full pris var på hele BRL 9300, 
men Paulo oppnådde en pris på BRL 6300, samt 
at vi får utsette betaling til januar. Denne pumpen 
sørger for ytterlig vanntrykk og er av bedre kvalitet. 
Da får vi stelle pent med den, slik at den varer de neste 10 årene. 



Forts. kortversjon av det som er utført/skjedd på Recanto Zumbi i 2013

Den nye flyplassen i Natal er nå 62% klar og det sies at den 
skal stå klar i utgangen av april 2014. 

Flyplassen vil ha kapasitet til 6,2 millioner passasjerer. Den vil 
bli den største flyplassen i Sør-Amerika og en av de største 
fraktflyplassene i verden. Den vil også fungere som et 
knutepunkt for internasjonale flyreiser til og fra Brasil, samt 
være den viktigste knutepunkt for trafikk til og fra USA. 

Det negative som her nevnes er at veien som knyttes til 
flyplassen er 15% ferdig mot nord og 5% ferdig mot sør, slik at 
dette kan bli et problem. 

Flyplassen vil kunne romme Airbus A380, verdens største last 
og passasjerfly. Dette setter Natal i en unik posisjon siden de 
kan håndtere fly med opptil 800 passasjerer. 

Vi gleder oss til å 
kommer raskere til 
Paradis fra flyplassen  
neste år, hvis det blir 
vei…

GOD JUL OG GODT NYTTÅR !
FELIZ NATAL E UM FELIZ ANO NOVO!

 Snart kortere vei til Paradis 

Den nye flyplassen i Natal São Gonçalo do Amarante er planlagt åpnet i utgangen av april 2014.


