YHTEYSTIEDOT
Tiedustelut
Ilmoittautumiset
Viestit hallitukselle
Monitoimitalon varaukset
Kotisivut
Twitter

KUTTULAMMEN
KUNNOSTUS
Kuttulammen puiston kunnostus on alkanut tammikuussa ja valmista pitäisi
tulla vuoden loppuun
mennessä.
Kuvassa uudet hienot
pitkospuut.
AILA-SOUTUVENE VALMIINA
JÄSENTEN KÄYTTÖÖN
PITKÄJÄRVELLÄ
Veneen käyttöä helpottaa
uusi keulatuki ja vinssi!
Varaukset ja tiedustelut
Erkki Torkkeli
erkki.torkkeli@gmail.com
puh. 050 392 6710.

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

LAAKSOLAHDEN
HUVILAYHDISTYS

TIEDOTE 2/2021

KOKOUSKUTSU
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää syyskokouksensa viime
vuodelta ja tämän vuoden kevätkokouksensa yhdistettynä tiistaina
22.6.2021 klo 18.30 Laaksolahden monitoimitalolla.
Kokouksessa käsitellään sekä syys- että kevätkokoukselle kuuluvat
sääntömääräiset asiat.
JUHANNUSJUHLAT 2021
Koronatilanteen takia joudumme tänäkin vuonna valitettavasti jättämään perinteiset kokkojuhlamme tanssimatta. Ensi vuonna sitten
varmasti juhlimme!

PITKÄJÄRVI 2030 -HANKE KÄYNNISTYNYT
– ETSIMME SPONSOREITA
Monivuotinen Pitkäjärven kunnostamiseen tähtäävä hankkeemme
etenee. Olemme tavanneet naapuriyhdistyksien, Espoon kaupungin
ja ELY-keskuksen edustajia, ja vastikään on tehty erään valtuutetun
toimesta valtuustotoivomus, että kaupunki hakisi Ympäristöministeriön tukirahoja asian edistämiseksi − ja samalla tekemämme
suunnitelma nostettiin esiin.
Laaksolahden vaalipaneelissa Pitkäjärvestä keskusteltiin pitkään, ja
yli puoluerajojen järven kuntoon saattaminen todettiin tärkeäksi ja
kiireelliseksi.
Nyt voimme todeta, että työmme tuloksena ELY-keskus on kertonut
hyväksyvänsä viime syksynä jättämämme 6250 €:n avustusanomuksen. Tämän avustuksen ja paikallisten asukasyhdistysten
tuen avulla Pitkäjärvi 2030 -hanke saadaan nyt käyntiin ja pääsemme kesäkuussa tilaamaan konsulttiyritys Vahanen Oy:ltä järven
pohjoispuoliselle alueelle sijoittuvien suodatusaltaiden paikkakartoituksen. Kartoitusraportin on suunniteltu olevan valmis syksyllä 2021; kaikki mahdolliset toimet tehdään ainoastaan maanomistajien suostumuksella.

KEHÄ III:LLA REMONTTI
Kehä III:lla on käynnistynyt maaliskuun lopussa mittava parannushanke. Töitä tehdään Espoon ja Vantaan rajalta Vihdintielle saakka
noin 2,5 kilometrin matkalla sekä kolmen kilometrin tieosuudella
Vantaankosken ja Pakkalan välillä. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä.
LAAKSOLAHDEN URHEILUPUISTON SUORITUSPAIKAT
Laaksolahden urheilupuisto kehittyy, ja siellä on jo runsaasti eri
suorituspaikkoja:










Etsimme nyt sponsoriyrityksiä ja muita tahoja, jotka olisivat valmiit
avustamaan asukasyhdistysten yhteisen omavastuuosuuden (6250
€) keräämisessä. Ota yhteyttä, jos tiedät tai tunnet sopivia
ehdokkaita!







Lisätiedot ja hankekuvaukset saat Matti Peltolalta,
matti.peltola@mapelcon.fi.

tekonurmikenttä, pelialue 64*102m (lämmitetty), 1200
henkilön katsomo
yleisurheilukenttä (ei heittolajeja, paitsi kuula)
ministadion
uimaranta / talviuintipaikka
beachvolleykenttä
jalkapallohalli
harjoitusjäähalli
3 vs 3 -koripallokenttä
kuntosali (huoltorakennuksessa)
ulkokuntolaitteet
kuntorata
frisbeegolfrata (9 väylää)
lasten leikkipaikka
tekojääkaukalo / rullakiekko

