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SYYSKOKOUSKUTSU
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää syyskokouksensa Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2) tiistaina 24.11.2015 klo 19.30, mikä ystävällisenä kutsuna
ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan myös hallitustyöskentelyn kautta sekä erilaisissa työryhmissä!
Lisätiedot: Mika Holmström, puh. 0400 418919
mika.holmstrom@iki.fi

SEURAA ALUEEN TAPAHTUMIA TWITTERISSÄ
Yhdistyksemme kertoo alueen tapahtumista pikaviestipalvelu Twitterissä www.twitter.com/laaksolahti. Tapahtumien
seuraaminen ei edellytä rekisteröintiä.

LAAKSOLAHTI OKTOBERFEST -PERINTEEN
ALOITTAMINEN SIIRTYY
Olemme valitettavasti joutuneet peruuttamaan ensimmäiset
Laaksolahti Oktoberfest-juhlamme, jotka oli tarkoitus järjestää lokakuussa. Hanke kaatui suomalaiseen anniskelulupabyrokratiaan, joka tekee tämän tyyppisten tilaisuuksien järjestämisen varsin hankalaksi.
Mutta palaamme toki asiaan ensi vuonna!
Lisätiedot ja ideat:
Mika Holmström, puh. 0400 418919
tai hallitus@laaksolahti.fi

KIUSAAVATKO ROTAT?
Meille on raportoitu, että joillakin alueilla Laaksolahdessa
esiintyy runsaasti rottia. Tämän riesan välttämiseksi on tärkeää rottien ravinnonsaannin estäminen:
– talousjätteet tulee säilyttää tiiviissä astioissa
– roskakatos kannattaa pitää siistinä
– kompostin rakenteen tulee olla tiivis
– lintujen ruokinta on järjestettävä rottien ulottumattomiin.
Lisätietoa Espoon kaupungin nettisivuilta löytyvästä dokumentista Ohjeita rottien torjuntaan.

AILA-VENE NOSTETTU TALVITELOILLE
Laaksolahden huvilayhdistyksen Aila-soutuvene on nostettu
rannalle talvehtimaan ja odottamaan ensi keväistä jäidenlähtöä. Kiitämme kaikkia vuokraajia veneen säilymisestä
hyvässä kunnossa ja Laaksolahdentien Siwaa vuokrausjärjestelyjen käytännön hoitamisesta!
Lisätiedot:
Erkki Torkkeli, puh. 050 392 6710
erkki.torkkeli@gmail.com

JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS 60 VUOTTA
Ensi purjehduskaudella Aila-venettä käyttävätkin sitten
myös naapurimme. Kun Jupperin omakotiyhdistys täytti tänä vuonna 60 vuotta, Laaksolahden huvilayhdistys lahjoitti
sen jäsenille mahdollisuuden käyttää Aila-soutuvenettä samaan tapaan kuin omatkin jäsenet sitä käyttävät, ja viisi
vapaakäyttökertaa ensi vuoden purjehduskaudelle.

JÄSENEKSI?
Kaikki uudet jäsenet tervetuloa! Liity maksamalla vuosijäsenmaksu 15 € tilille
IBAN FI08 1478 3000 7289 51.
Kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta saamme
tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin.
Tiedustelut:
Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594
jukka.laukkanen@talouskolmio.fi

LENTOPALLOA JUPPERIN KOULULLA
Yhdistyksellämme on jäsenille ilmainen lentopallovuoro Jupperin koululla tiistaisin klo 20.00–21.30.
Tule mukaan liikkumaan, mukaan mahtuu kyllä!
Lisätiedot:
Esko Uotila, puh. 050 558 7861
euotila@gmail.com
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