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JÄSENMAKSUT

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Tule mukaan asukasyhdistykseen ja tue sen toimintaa. Yhdistyksen
vanhoille jäsenille on lähetetty jäsenmaksulaskut postitse. Mikäli et
ole saanut laskua, ota meihin yhteyttä. Jäseneksi voi liittyä maksamalla vuosijäsenmaksun (15 €) Laaksolahden huvilayhdistys LHY
ry:n tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51. Kirjoita nimesi ja osoitteesi
viestikenttään, jotta saamme tarvittavat yhteystiedot yhdistyksen
jäsenrekisteriin.

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää syyskokouksensa
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2) tiistaina 7.5.2019
klo 18:30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Jäsenrekisteritiedustelut: Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594

ENERGIATODISTUKSESTA TIETOA
Kevätkokouksen jälkeen kuulemme infoa energiatodistuskäytännöistä Seppo Saastamoisen johdolla. Milloin energiatodistus vaaditaan ja milloin sitä ei vaadita? Entä mikä on kevennetty energiatodistusmenettely?
Tervetuloa kokoukseen ja kuulemaan lisää aiheesta!
TEATTERI JUVELA ESITTÄÄ: KULISSEISSA KUHISEE
Teatteri Juvelan toinen produktio on koko perheen jännittävä seikkailu teatterimaailman kulisseissa. Tunnin kestävä teatteriesitys
”Kulisseissa kuhisee” saa odotetun ensi-iltansa 19.5.2019 klo 17:00
Laaksolahden monitoimitalolla. Buffetti jo klo 16:00 alkaen.
Liput ovelta 5 euroa.
Tervetuloa!

KUKKAMARKKINAMATKA TÜRI LILLELAATIIN 19.5.

PITKÄJÄRVEN JA LIPPAJÄRVEN TILASTA SELVITYS

Olemme suunnanneet Viroon puutarhamatkoille jo pari kertaa,
mutta tämä on tapahtuma, joka vielä on näkemättä.

Espoon kaupungin teettämän selvityksen mukaan Lippajärvi on rehevä ja Pitkäjärvi erittäin rehevä. Pitkäjärven suurin ravinnekuorma
tulee Hämeenkylänpurosta ja toiseksi suurin Vanhakartanonpurosta – Lippajärven puolestaan Laaksolahdenpurosta ja Grännäsinpurosta. Selvityksen perusteella jatkossa on panostettava erityisesti
ulkoisen kuormituksen vähentämiseen. Keskeisenä keinona on valuma-alueiden veden pidätyksen lisääminen tulvatasanteilla, altailla
ja pohjakynnyksillä. Ravinnehuuhtoumia voidaan estää parantamalla maaperän rakennetta ja perustamalla suojavyöhykkeitä ojien
varsiin ja myös kiinnittämällä huomiota metsätaloustoimenpiteisiin.

Bussi on käytössämme koko matkan ajan. Lähdemme Laaksolahden monitoimitalolta sunnuntaina 19.5. klo 5:30, syömme aamiaisen laivalla, vierailemme kukkamarkkinoilla, nautimme lounaan
matkan varrella ja palaamme kotiin iltalaivalla. Laaksolahdessa
olemme n. klo 22:30. – Tarkempi matkaohjelma nettisivuillamme.
Retken hinta on 150 €/hlö. Ilmoittautumiset 25.4. mennessä
sähköpostitse tilaisuudet@laaksolahti.fi.
Lisätiedot Marianne Sundell, puh. 050 597 5661.
LHY OTTANUT KANTAA BUSSILINJAN 321 PUOLESTA
Yhdistyksemme lähetti viime vuoden puolella HSL:lle kannanoton
liittyen Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien sekä Pohjois-Espoon ja
Leppävaaran linjastosuunnitelmaluonnoksiin.
Lausuimme, että pidämme suunnitelmaa lopettaa linja 321 alueemme asukkaiden etujen vastaisena ja että linja tulevaisuudessakin liikennöisi tiheänä ja suorana yhteytenä Pitkäjärventien ja Vihdintien kautta Helsingin keskustaan. Perusteluina esitimme, että
linja palvelee asukkaita hyvin erityyppisessä liikkumisessa paitsi
työmatkalinjana Helsingin keskustaan, myös lähiliikennelinjana
esim. Konalaan, Pitäjänmäelle ja Haagaan. Hankaliksi koetut vaihdot bussista bussiin todennäköisesti lisäisivät autonkäyttöä.

Haja-asutuksen aiheuttama kuormitus vähenee, kun Vanhakartanon alue Pitkäjärven pohjoispuolella viemäröidään; työt aloitetaan
vuonna 2026. Ilmastuksella ja hoitokalastuksella arvioidaan olevan
vain vähän vaikutusta järvien tilaan.
Espoon kaupungin ympäristökeskuksen laatima kunnostussuunnitelma vuosille 2019–2027 on valmistumassa ja esitellään torstaina
25.4.2019 klo 17:00 Espoon keskuksessa Lagstadin koulun auditoriossa.

