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PIHASUUNNITTELUSTA JA HULEVESISTÄ 14.3.
Tiistaina 14.3.2017 klo 18 järjestämme Laaksolahden
monitoimitalon (Lähdepurontie 2) kerhohuoneessa asukasillan, jonka aiheena on tonttien hulevedet sekä pihasuunnittelu yleisemmin.
Paikallinen tontilla tapahtuva luonnonmukainen hulevesien,
eli sade- ja lumen sulamisvesien hallinta on usein ekologisin
vaihtoehto. Alustajana ja asiantuntijana toimii asiaan ja
alueeseemme perehtynyt piha- ja maisemasuunnittelija
Jaana Hakola Maisema-aulasta.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!
KEVÄTKOKOUS JA LISÄÄ PIHASUUNNITTELUSTA
Kevätkokous pidetään sunnuntaina 23.4.2017 klo 17
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2), mikä ystävällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.
Kevätkokouksen yhteydessä Pihavisio Oy:n toimitusjohtaja
Maria Itkonen kertoo pihasuunnittelusta ja -rakentamisesta
sekä huollosta. Pyrimme myös vastaamaan hulevesi-illasta
avoimeksi jääneisiin kysymyksiin.

KUNTOILUVÄLINEITÄ URHEILUKENTÄN METSIKKÖÖN
Urheiluhallien takaa kiertävälle ulkoilureitille, jonka vanha
kansa pururatana muistaa, on saatu kuntoiluvälineitä.
Käykääpä testaamassa!

KATUJEN PERUSPARANNUKSESTA
Saamamme tiedon mukaan Nummitien, Lehtitien ja Pitkäjärvenrannan alueen katujen perusparannus siirtyy ensi
vuodelle. Tänä vuonna keskitytään Huvilaharjun alueelle.
KUITUA LAAKSOLAHTEEN?
Olemme pitkään pyrkineet vaikuttamaan alueen nettiyhteyksien parantamiseen. Kaikkia asiasta kiinnostuneita kehotamme tutustumaan nettisivuihin www.avoinkuitu.fi ja ilmoittautumaan mukaan. Joukkoistus voi saada palveluntarjoajat kiinnostumaan!

PUUTARHA- JA SISUSTUSMATKA TALLINNAAN 10.6.
Lauantaina 10.6.2017 suuntaamme opastetulle puutarhaja sisustusmatkalle Tallinnaan, tervetuloa mukaan!
Lähdemme bussilla klo 7:00 Laaksolahden monitoimitalolta
kohti Länsiterminaalia. Eckerö Linen laivalla klo 8:30–11:00
käytettävissämme on oma kokoustila, jossa kuulemme päivän teemaan johdattavan, sisustusaiheisen esityksen. Tarjolla on pientä suolaista ja makeaa, hedelmiä sekä kahvia,
teetä ja mehua.
Tallinnassa suuntaamme Järve-keskukseen, jossa on aikaa
vierailla valikoimiltaan monipuolisissa sisustus- ja valaisinkaupoissa. Seuraavat vierailukohteet johdattelevat meidät
taimi- ja puutarhateemaan, kun suuntaamme Hansaplantiin
ja Kloostrimetsa Puukooliin. Puutarhamyymälästä jatkamme
matkaa Telliskivi Loomelinnak -alueelle, jossa on ainutlaatuinen valikoima design-, käsityöläis- ja sisustusmyymälöitä. Päivän päätteeksi palaamme keskustaan, jossa ehtii vielä halutessaan kierrellä vanhan kaupungin hurmaavia puoteja.
Paluulaivamatkan 8:30–21:00 ajan meillä on jälleen käytettävissämme oma kokoustila, ja nautimme laivan ravintolassa buffet-illallisen.
Paluu Laaksolahden monitoimitalolle on n. klo 22:00.
Bussi on mukana koko matkan ajan – matkatavarat ja mahdolliset tuliaisostoksetkin kulkevat mukavasti matkassa.
Retken hinta on 148 eur/hlö ja siihen sisältyvät bussikuljetukset, kokoustilapalvelut, ohjelmassa mainitut vierailut,
aamupala ja noutopöytäillallinen laivan ravintolassa. Sitovat
ilmoittautumiset 24.3.2017 mennessä sähköpostitse
tilaisuudet[]laaksolahti.fi tai puhelimitse Marianne Sundell
050 5975 661.
Osallistumismaksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI08 1478
3000 7289 51. Ilmoita nimesi maksun viestikentässä.

MAINOSTA NETTISIVUILLAMME
Haluaistiko mainostaa yritystäsi nettisivuillamme? Sivuilla
käy runsaasti vierailijoita paitsi oman kylämme alueelta,
myös laajemmalti. Käyntejä on vuosittain peräti lähes
40 000 (!), paljolti juhannusjuhlien ja monitoimitalon vuokraustoiminnan takia. Lähetämme pyydettäessä mielellämme
tarkemmat kävijätilastot.
Myymme sivuiltamme
– mainospaikkaa kaikkien nettisivujemme yläosasta
– rivi-ilmoituksia paikallisten palveluiden sivulta (tuki-ilmoitus)
Myös tähän tiedotteeseen myymme mainospaikkoja sekä
mahdollisuutta lisälehden jakeluun tiedotteen liitteenä.
Katso tarkemmin
www.laaksolahti.fi/yhteystiedot-ja-palaute/mediatiedot
LIITY JÄSENEKSI – TUE ASUKASYHDISTYSTÄSI
Tule mukaan asukasyhdistykseen ja tue sen toimintaa. Voit
liittyä yhdistyksemme jäseneksi maksamalla jäsenmaksun
(15 €/vuosi) tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51.
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään,
jotta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin.
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