TIEDOTE 3/2008

SYYSKOKOUSKUTSU
Laaksolahden huvilayhdistys ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään torstaina 27.11.2007 klo 18.30
Laaksolahden monitoimitalossa (Lähdepurontie 2).
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Syyskokouksessa valitaan myös uusia hallituksen jäseniä.
Tule rohkeasti mukaan hallituksen toimintaan. Tule
toimimaan asuinalueemme parhaaksi.
TERVETULOA!
Lisätiedot Marjo Matikka
puh. 050 300 1327, sähköposti marjo.matikka@luukku.com

SYYSKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ TIETOISKU
ILMALÄMPÖPUMPUISTA
Ennen syyskokousta klo 18.00 Tuomas Sokolnicki Kessele
Oy:stä kertoo ilmalämpöpumppujen hyödyistä, toiminnasta
ja asennuksesta pientaloihin. Esitelmässä kuulemme
ilmalämpöpumppujen hyötysuhteista, eri merkeistä ja
malleista, lämpöpumpun tekniikasta ja näemme videon
asennuksesta.
Tule kuulemaan viisaammasta tavasta lämmittää!

MITÄ TOIMINTAA HALUAISIT
HUVILAYHDISTYKSEN JÄRJESTÄVÄN ?
Haluaisitko tehdä retkiä mukavassa seurassa kylpylään,
taidenäyttelyyn vai teatteriin? Toivotko asukastilaisuuksia vai
tietoiskuja? Oletko halukas osallistumaan talkoisiin?
Kerro rohkeasti oma ehdotuksesi, minkälaista toimintaa
toivot LHY:n järjestävän asukkaiden iloksi, viihtyvyyden
lisäämiseksi ja asuinalueemme hyväksi?
Voit tulla syyskokoukseen kertomaan toiveesi tai lähettää ne
sähköpostilla osoitteeseen: marjo.matikka@luukku.com.

UUDET ILMOITUSTAULUT

Laaksolahden Huvilayhdistyksen ilmoitustauluja on
pystytetty alueellemme viiteen paikkaan asukkaittemme
käyttöön. Ilmoitustaulut on tarkoitettu lähinnä LHY:n
toiminnasta tiedottamiseen, mutta myös muita alueen
asukkaille tarkoitettuja ilmoituksia voi kiinnittää tilan
salliessa.
Toivomme, että alueemme tapahtumien ja ajankohtaisten
asioiden tiedottaminen on nyt helpompaa. Ilmoitustaulut
rakennettiin ja pystytettiin talkoovoimin, joten suuri kiitos
projektiin osallistuneille!
Katso ilmoitustaulujen sijaintipaikat sivulta:
www.laaksolahti.fi

Kokemuksia Pro-Espoonjoki kävelystä
Espoonjoki kuuluu Suomen ja Uudenmaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävimpiin jokivesistöihin. Pro
Espoonjoki ry järjesti syyskuussa 27.9.2008 opastetun
kävelyretken jokivartta seuraten Träskandasta Glimsiin.
Kävely oli yksi Espoon 550-vuotis juhlatapahtumista.
Kävelyn tavoitteena oli osoittaa Espoonjoen maisema- ja
virkistysalueen suuri merkitys. Kävelyllä tutustuttiin joen
kulttuurihistoriaan ja luontoon. Träskandan kartanon historia
ulottuu yli 200 vuotta taaksepäin. Aurora Karamzin teki
kartanosta tunnetun 1840-luvulla ja kehitti puistosta
englantilaistyylisen maisemapuutarhan. Puiston läpi
mennessään Espoonjoki tekee monta kaunista mutkaa ja sen
solina on mieltä virkistävää.
Kävely oli monelle osallistujalle elämys, sillä harva ulkoilija
oli jatkanut matkaa joenvartta pitkin Träskandasta aina
Glimsiin saakka. Jokivarren kauneus oli itsessään kuin
maataideteos.
Lisää Pro Espoonjoki ry:n toiminnasta ja Espoonjoen
vesitöistä voit saada tietoa sivuilta: www.proespoonjoki.fi

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI!
Liity
nyt
Laaksolahden
huvilayhdistyksen
jäseneksi!
Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi)
tilille 147830-728951.
HUOM! Huvilayhdistyksen tilinumero on muuttunut.
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta
saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin.
Lisätiedot: Jukka Laukkanen puh. 0500 999 594, sähköposti
jukka.laukkanen@talouskolmio.fi

************************************************

Luotettavaa ja korkeatasoista sisätilojen
uudistamistyötä paikkakunnalla jo 25 vuoden
ajan.
Teemme lähes kaikki sisärakennustyöt sisältäen mm.
• Kylpyhuoneet
• Saunat
• Keittiöt
• Maalaukset
• Tapetoinnit
• Kalusteasennukset
• Parketin asennukset • Vesieristystyöt • Laatoitukset
• Vahinkosaneeraukset • Muutostyöt
Kauttamme myös
• Sähkötyöt

• Putkityöt

• Parkettien hionnat ja lakkaukset

RAKENNUSKANTTI OY
Lasse Gustafsson p. 0400 458 167
Kaivoskuja 12, 02730 Espoo, y-tunnus 0520637-4

