
TIEDOTE   3/2019

LAAKSOLAHDEN
HUVILAYHDISTYS

SYYSKOKOUSKUTSU 

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää syyskokouksensa 
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2) sunnuntaina 
15.12.2019 klo 18. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Glögitarjoilu.

TERVETULOA PELAAMAAN LENTOPALLOA

Yhdistyksellämme on jäsenille veloitukseton lentopallovuoro
Lähderannan koululla tiistaisin klo 19.30–21.00. Tule liikkumaan,
mukaan mahtuu kyllä!

Lisätiedot Esko Uotila, euotila@gmail.com, puh. 050 558 7861

JÄÄHALLIN PURKUTYÖT KÄYNNISSÄ

Kuten kaikki ovat jo varmasti havainneet, vanhaa jäähallia on vih-
doin alettu purkaa. Urheilupuiston rakennussuunnitelmat ovat vie-
lä avoimet.

YHTEYSTIEDOT
Tiedustelut
Ilmoittautumiset
Viestit hallitukselle
Monitoimitalon varaukset
Kotisivut
Twitter

info@laaksolahti.fi
tilaisuudet@laaksolahti.fi
hallitus@laaksolahti.fi
laaksolahti.monitoimitalo@espoo.fi
www.laaksolahti.fi
@laaksolahti

HYVÄÄ JOULUA!

Toivotamme kaikille alueen asukkaille
oikein hyvää ja rauhallista joulua!



KANNANOTTO JUPPERIN KOULUSTA, PÄIVÄKODISTA JA 
KIRJASTOSTA

Yhdistyksemme on yhdessä useiden muiden alueen yhdistysten
kanssa esittänyt Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asunto-
jaostolle, että Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston muodosta-
man uudisrakennuksen tulee pysyä investointiohjelmassa aiemmin
päätetyssä aikataulussa vuosille 2024–2026.

VARASTOMME VÄRITYS

Kokkorannan yläpuolisen, varastonamme toimivan entisen kioskin
väri nähtävästi vaihtelee vuodenajan mukaan. Syksyllä se oli peräti
viikon verran yksivärinen,
kun olimme sen taas itse
maalanneet.  Nyt taas ku-
van mukainen.

JÄSENMAKSUT

Tule mukaan asukasyhdistykseen ja tue sen toimintaa. 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 yhteys-
tiedot yhdistyksen jäsenrekisteriin.

Jäsenrekisteritiedustelut: Jukka Laukkanen, puh. 0500 999594

ASUKASYHDISTYKSET PITKÄJÄRVEN KUNNON PUOLESTA

Vuosien saatossa tehtyjen selvitysten mukaan Pitkäjärvi ja
Lippajärvi ovat Espoossa suurimman kunnostuksen tarpeessa.
Kunnostustoimet ovat kuitenkin olleet erittäin vaatimattomia ja
lähinnä vain mittauksia ja uudelleenmittauksia.

Yhdistyksemme käsityksen mukaan tarvittavista kunnostustoi-
menpiteistä kiireellisimpiä olisivat seuraavat:
1. Vanhakartanon alueen viemäröinti
2. Hämeenkylänpuron veden puhdistaminen altaalla, kosteikolla 
tai biosuodatuksella
3. Vanhankartanonpuron veden puhdistaminen altaalla, kosteikol-
la tai biosuodatuksella
4. Ilmastuksen jatkaminen, mutta vain talvisin.

Lisätiedot Matti Peltola, puh. puh. 040 705 1191

Laaksolahden huvilayhdistyksen hallitus kävi eduskunnassa yhdessä
Jupperin ja Vanhankartanon omakotiyhdistysten kanssa keskustele-
massa kansanedustaja Mia Laihon kanssa Pitkäjärven kunnostuk-
sen tärkeydestä.


