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Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry toivottaa kaikille alueen
asukkaille oikein hyvää joulua ja sopuisaa vuotta 2017!

SATURDAY NIGHT FEVER KOTKASSA 4.3.2017
Jupperin Omakotiyhdistys järjestää musikaalimatkan Kotkaan lauantaina 4.3.2017, ja kaikki Laaksolahden alueen
asukkaat ovat tervetulleet mukaan tuttavineen. Hinta 62
€/hlö sisältää kuljetuksen, musikaaliesityksen ja ruokailun.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät jupperilaisten lehdestä www.jupperi.fi/lehti/joy16_04.pdf.
Huomaa, että ilmoittautuminen tulee tehdä suoraan matkanjärjestäjälle jo 12.12.2016 mennessä.

Vuoden 2017 ohjelmaa:
PIHASUUNNITTELUSTA JA HULEVESISTÄ
Maaliskuussa, alustavasti tiistaina 14.3.2017 klo 18 järjestämme Laaksolahden monitoimitalolla asukasillan, jonka
aiheina ovat tonttien hulevedet sekä pihasuunnittelu yleisemmin.
KEVÄTKOKOUS JA LASTEN ESITYKSIÄ
Kevätkokous pidetään sunnuntaina 23.4.2017 klo 17.
Sen yhteyteen pyrimme järjestämään lasten musiikki- tai
muita esityksiä sekä mahdollisesti jatkamme pihasuunnitteluaiheella.
JUHANNUSJUHLAT JUHANNUKSENA
Perinteitä vaalien juhannusjuhlat alkavat lipunnostolla juhannusaattona 23.6.2017 klo 20 ja kokko sytytetään klo
22. Tervetuloa myös talkoisiin juhannusviikolla!
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET JA VARUSTEKIRPPIS
Sunnuntain 27.8.2017 klo 17–19 olemme varanneet alueen harrastusmahdollisuuksien esittelyyn Laaksolahden monitoimitalolla. Paitsi harrastusmahdollisuuksien näyttelyn,
järjestämme samalla urheilu- ja muiden harrastevälineiden
ilmaisen kirpputorin, jonne kaikki ovat tervetulleet kierrättämään ja kiertelemään.

LAAKSOLAHTI OKTOBERFEST LOKAKUUSSA
Perjantaina 28.10. vietimme historiamme ensimmäistä
Laaksolahti Oktoberfestiä ravintola Lagunassa. Tilaisuus oli
onnistunut ja sai paljon kiitosta!
Merkitse jo allakkaasi ensi vuoden Oktoberfest, joka pidetään perjantaina 6.10.2017. Silloin taas syödään hyvin ja
tanssahdellaan saksalaismusiikin tahdissa!

KATUJEN PERUSPARANNUKSET ETENEVÄT
Nummitien, Lehtitien ja Pitkäjärvenrannan alueen katujen
perusparannuspäätöksestä tehty valitus on hylätty Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ja rakentaminen pääsee toivottavasti alkuun myös tämän alueen osalta vuoden 2017 aikana.
MAAKUNTAKAAVA KOMMENTOINTIVAIHEESSA
Uudenmaan liitto pyytää palautetta maakuntakaavan neljänteen vaiheeseen 9.12.2016 mennessä:
www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_nelja
s_vaihemaakuntakaava

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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