TIEDOTE 2/2006

TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN!
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusaaton juhlat ns.
kokkorannassa yhdessä Jupperin Omakotiyhdistyksen, Pitkäjärven VPK:n
ja Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa.
Ohjelmassa on mm. musiikkia, tanssia ja ongintaa sekä tarjolla kahvia, virvokkeita ja makkaraa.
Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22.
JUHANNUSJUHLATALKOOT
Juhlien järjestämiseksi tarvitsemme kaikki mahdolliset apuvoimat mukaan
talkoisiin niin ennen juhlia, juhlien aikana kuin juhlien jälkeenkin.
Rakennustalkoot pidetään
– tiistaina 20.6. alkaen klo 17
– keskiviikkona 21.6. alkaen klo 17
– torstaina 22.6. alkaen klo 17.
Juhlapäivänä tarvitsemme järjestely- ja myyntiapua
– perjantaina 23.6. klo 16–24.
Siivoustalkoot ovat
– maanantaina 26.6. alkaen klo 17.
Kaikki alueen uudetkin asukkaat: tervetuloa mukaan mukavaan talkooporukkaamme! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Lisätiedot Mikko Hietala, puh. 041 548 6820

RAJOITUKSIA KOKKOTARPEIDEN TOIMITUKSESSA
Juhannuskokkoon tarkoitettua puutavaraa voi vähäisissä määrin toimittaa
kokkorantaan, mutta vain ja ainoastaan tiistaina 20.6. kello 17–21.
Piikkipensaita, naulapuita, lahotavaraa, painekyllästettyä puuta tai muuta
kokkoon kelpaamatonta tai vaikeasti käsiteltävää puumateriaalia emme valitettavasti voi vastaanottaa.
Lisätiedot Mikko Hietala, puh. 041 548 6820

HUVILAYHDISTYSTEN KANNANOTTOJA
Huvilayhdistys on esittänyt Espoon kaupungin teknilliselle lautakunnalle
(tiedoksi kaupungininsinööri Martti Tieaho) Huvilaharjunkujan ja Porraskujan ympärivuotisten käyttömahdollisuuksien turvaamista. Esityksessään
Laaksolahden huvilayhdistys ry. kiinnittää Espoon liikenneväylistä vastaavien viranomaisten huomiota seuraavassa esitettyjen epäkohtien korjaamistarpeeseen:
Huvilaharjunkuja
Huvilaharjulta (Ensimmäisen ja Toisen Huvilatien välistä) johtaa kevytliikenneväylä Huvilaharjunkuja Pitkäjärventielle. Tieyhteys on valaistu ja se
on asukkaille tärkeä mm. bussipysäkeille pääsyn takia. Lisäksi se toimii ulkoilureittiyhteytenä Huvilapuiston kautta Kuttulammen ja Pitkäjärven viheralueiden välillä. Julkisen liikenteen käyttäjille Pitkäjärventien ja Huvilaharjun välisen yhteyden puuttuminen talviliukkailla aiheuttaa asemakaavallisista seikoista johtuen kohtuuttoman pitkien kiertoteiden käyttöä, eikä ko.
kevytväylä sovi edes tavanomaisessa nykykunnossaan kulkurajoitteisille,
kuten vanhuksille tai lastenvaunujen kanssa liikkuville. Samalla Pitkäjärventien kautta kulkevat bussireitit mm. Otaniemeen, Tapiolaan, Leppävaaraan ja Jorvin sairaalaan ovat kuitenkin keskeisen tärkeitä monille käyttäjäryhmille myös tällä alueella.
Porraskuja
Huvilarinteen ja Viidennen Huvilatien T-risteyksestä alas Pitkäjärventielle
johtava Porraskuja on edellisen kujan tapaan tärkeä yhteys Pitkäjärventielle. Myös sen käyttö talvisin lumen ja liukkauden takia on monesti mahdotonta.

Korjausehdotukset
Yhdistyksemme on esittänyt seuraavia korjauksia.
Huvilaharjunkuja:
• välitön pikakunnostus ja hiekoitus, jotta edes jonkinlaiset kulkumahdollisuudet talven aikana turvattaisiin
• kujan peruskorjaus kuluvan vuoden 2006 aikana siten, että se loivennetaan ja levennetään koneellisesti aurattavaksi ja hiekoitettavaksi ja kulkurajoitteistenkin käyttöön soveltuvaksi (ehdotuksessa on useita korjaamiseen
liittyviä yksityiskohtia)
Porraskuja:
• välitön lumenpoisto ja hiekoitus
• jatkuvaa ympärivuotista kunnossapitoa varten laadittava pitävä ja toimiva hoitosuunnitelma, jota tulee myös noudattaa.
Lisätiedot Kalevi Toivola,
puh. 0400 708 409, sähköposti kalevi.toivola@kolumbus.fi

ONNISTUNUT RETKI
Kiitämme kaikkia osallistuneita mukavasta retkestä Tytyrin kaivosmuseoon
ja Mustion linnaan 22.4.2006.

AILA-VENE
Jäsenistöllämme on mahdollisuus vuokrata Aila-soutuvenettämme hintaan
5 euroa/päivä. Varauskirjaa hoitaa Masan kioski, Laaksolahdentie 41.
TAPAHTUMAKALENTERI
Ti 20.6. – To 22.6.
Kokkoranta
Pe 23.6. Juhannusaatto
Lipunnosto klo 20
Kokon sytytys klo 22
Syksy

JUHANNUSJUHLATALKOOT
PERINTEISET JUHANNUSJUHLAT
KOKKORANNASSA

KYLPYLÄRETKI
Pyrimme syksyllä järjestämään kylpyläretken,
lisätietoa seuraavissa tiedotteissa
(?) Ma 27.11. klo 18.30 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Laaksolahden huvilayhdistys pitää sääntömääLaaksolahden monitoimi-talo, Lähdepurontie 2 räisen syyskokouksensa (aika ja paikka vahvistuvat monitoimitalon vakiovarausten selvittyä)
Useat tilaisuuksista järjestetään yhteistyössä Pitkäjärven VPK:n, Jupperin
omakotiyhdistyksen ja Veinin omakotiyhdistyksen kanssa.
LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI!
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi ja jos suinkin ehdit, tule myös mukaan toimimaan alueemme eduksi. Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 800018 - 264419. Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin.
Lisätiedot Jukka Laukkanen
puh. 0500 999 594, sähköposti jukka.laukkanen@talouskolmio.fi
OSTA MAINOSTILAA TÄSTÄ TIEDOTTEESTA
Myymme mainostilaa tästä tiedotteesta. Ota yhteyttä Mika Holmströmiin,
puh. 0400 418 919, sähköposti mika.holmstrom@iki.fi.

