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LUONTOKESKUS HALTIA KUTSUU
Sunnuntaina 5.10.2014 Laaksolahden huvilayhdistys LHY
ry järjestää retken Suomen luontokeskus Haltiaan Espoon
Solvallassa. Olemme varanneet Haltiasta oman, noin tunnin
kestävän Suomen luonto -opastuksen.
Matkan teemme kimppakyydein. Tapaamme Laaksolahden
urheilupuiston pysäköintipaikalla autoinemme klo 12.00, ja
sovimme kenen autot voivat jäädä parkkiin ja kenen lähtevät matkaan. Palaamme n. klo 15.00.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta mikäli sinulla ei
ole autoa ja haluat varmistaa, että mahdut mukaan, voit lähettää kyytipyynnön
sähköpostiosoitteeseen tilaisuudet[]laaksolahti.fi
tai soittaa Marianne Sundell, puh. 050 5975 661.
Keräämme ennen lähtöä 10 €/osallistuja kattamaan pääsylipun ja opastetun kiertokäynnin kustannukset. Pyydämme
varaamaan mukaan tasarahan.

OHJELMAEHDOTUKSIA?
Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia tilaisuuksista ja
retkistä, joita yhdistyksemme voisi järjestää.
Lähetä sähköpostia osoitteella tilaisuudet[]laaksolahti.fi
tai soita Mika Holmström, 0400 418 919.

OMAKOTITALONMIES
Olemme yhdessä Veinin omakotiyhdistyksen kanssa keskustelleet mahdollisuudesta saada alueellemme oma ja luotettava omakotitalonmies. Omatalkkaria voisi varata esim.
tunniksi pariksi joka viikko tai myös kertaluonteisesti. Hän
voisi (kotitalousvähenteistä) maksua vastaan esimerkiksi
– leikata nurmikon ja hoitaa puutarhaa
– tyhjentää loman aikana postilaatikon
– käydä kaupassa, jos itse ei pääse liikkumaan
– luoda lumet ja hiekoittaa pihan
– tehdä pieniä korjaus- ja huoltotöitä.
Tämä ajatus on vasta ideointivaiheessa, ja kartoitammekin
nyt alueen asukkaiden tarpeita. Jos olette kiinnostuneita,
voisitteko palauttaa alla olevan kyselyn osoitteella
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry
c/o Mika Holmström, Kuudes järvikuja 3, 02730 Espoo
tai vastaavat tiedot sähköpostilla
mika.holmstrom[]iki.fi.
-----------------------------------------------------------------

Olisin mahdollisesti kiinnostunut käyttämään Laaksolahden
omatalkkaria
varaamalla hänet joka viikko noin _____ tunniksi
käyttämällä satunnaisesti noin _____ tuntia vuodessa.
Tehtäviä, joita hänelle kaavailisin olisivat
________________________________________________
________________________________________________
Nimi, osoite ja puhelinnumero (vapaaehtoinen):
________________________________________________

MONITOIMITALON UUSI PÄIVYSTYSAIKA
Yhdistyksemme hoitaa Espoon kaupungin puolesta Laaksolahden monitoimitalon vuokraamisen. Vuokraajilta saamamme palautteen mukaisesti olemme siirtäneet päivystysaikaa
tunnilla eteenpäin: päivystäjämme on nyt paikalla tiistaisin
ja torstaisin klo 16.00–19.30.
Vuokraustiedustelut
puhelimitse 046 877 1842 (päivystysaikaan),
sähköpostitse laaksolahti.monitoimitalo[]espoo.fi tai
käymällä päivystysaikaan paikalla.
Pahoittelemme, että kaupungin tietoliikennevian takia monitoimitalon sähköpostit ja varausjärjestelmä olivat osittain
poissa käytöstä heinä-elokuun aikana.

JOY-JUMPAT TORSTAISIN
Naapurimme Jupperin omakotiyhdistys järjestää jumppaa
torstaisin klo 20.30–21.30 Jupperin koululla (Veininkatu
24) ja toivottaa myös meidät tervetulleiksi.
Jumppa sisältää osioita core- ja pilatesharjoitteista, venyttelyitä sekä liikkuvuusharjoituksia koko keholle. Ohjaajana
toimii Elisa Mäkinen, ja hinta ajalle 28.8.2014–7.5.2015 on
60 €.
Ilmoittautumiset
Teija Kuusijärvi
teija.kuusijarvi[]gmail.com, puh. 040 7735 880 (iltaisin) tai
Pirjo Engman
pirjo.engman[]hotmail.com, puh. 040 5853 528 (iltaisin).

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry pitää sääntömääräisen
syyskokouksensa tiistaina 11.11.2014 klo 17.45 Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2), joka ystävällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

KIERRÄTTÄMISEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Syyskokouksen yhteydessä tiistaina 11.11.2014 klo
18.30–20.00 järjestämme Laaksolahden monitoimitalolla
(Lähdepurontie 2) koulutuksen aiheesta
− kodin jätehuolto ja lajittelu sekä
− vaaralliset jätteet.
Koulutuksen takana on Helsingin seudun ympäristöpalvelut
(HSY) ja sen pitää Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen
ympäristöasiantuntija.
Merkitse syyskokous ja koulutustilaisuus allakkaasi jo nyt!

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Tue oman asukasyhdistyksesi 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. Ilmoita halutessasi myös sähköpostiosoitteesi.

_____________________________________
Tämä tiedote jaetaan n. 1800 talouteen
Laaksolahden alueella.
Mainokset 1/1 s 500 € ja 1/2 s 250 €

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry
info[]laaksolahti.fi
www.laaksolahti.fi

