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MONITOIMITALON VIIKONLOPPUHÄIRIÖISTÄ
Pahoittelemme omalta osaltamme Laaksolahden monitoimitalolta
välillä kuuluvia juhlinnan ääniä. Yhdistyksemme hoitaa kaupungin
ohjeistuksen mukaisesti monitoimitalon tilojen näyttämisen, vuokrasopimusten tekemisen ja avainjärjestelyt. Vastuullamme ovat vain
muutaman tunnin päivystysvuorot tiistai- ja torstai-iltaisin; tilojen ja
alueen vartioinnista ja ylläpidosta vastaa kaupunki.

TIEDOTE 3/2021

HYVÄÄ JOULUA!
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry toivottaa kaikille alueen
asukkaille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Käyttösopimusten mukaan tiloista ei saa kuulua ulos musiikkia klo
22:n jälkeen ja tiloista on poistuttava viimeistään klo 24. Näiden ehtojen noudattamisen valvomiseksi olemme nyt sopineet kaupungin
kanssa, että vartiointiliike pyrkii tulemaan paikalle klo 24:n jälkeen
aina, kun viikonloppuiltaisin monitoimitalolla on iltaohjelmaa.

TONTINHALTIJAN VASTUU ULOTTUU KATUALUEELLE
Espoon kaupunki on pyytänyt muistuttamaan tontinhaltijoita katualueen puhtaana- ja kunnossapitovastuusta, joka ulottuu tietyiltä
osin viherkaistalle ja usein aina kadun keskiviivaan asti. Vastuu on
jaettu tontinomistajan ja kaupungin välillä kesä- ja talviaikaan hieman eri laajuudessa, mutta esimerkiksi kadulle kertyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen kuuluu yleensä
tontinhaltijalle.

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää syyskokouksensa
tiistaina 14.12.2021 klo 18.30 Laaksolahden monitoimitalolla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Muistakaa aina varoa liikennettä ja käyttää pimeässä heijastinliivejä!

Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU

PITKÄJÄRVI 2030 -HANKE
Monivuotinen Pitkäjärven kunnostamiseen tähtäävä hankkeemme
etenee, ja sen ensimmäinen tavoite on saavutettu: konsulttiyritys
Vahanen Oy on laatinut suunnitelman neljän laskeutus-/suodatusaltaan paikasta ja tyypistä Vanhankartanonpuron alueelle. Altaista kolmea on kaavailtu kaupungin maille ja yhtä yksityisen
maanomistajan omistamalle alueelle.
Seuraavassa vaiheessa tarvitaan maanomistajien, kaupungin ja ELYkeskuksen luvat, ja sen jälkeen rakennepiirustukset urakoitsijoita
varten. Samalla on käynnistettävä rahoituksen etsintä varsinaista
toteutusta varten; kustannusten suuruusluokka on 150 000 €.
Käynnistämämme Pitkäjärvi 2030 -hanke on kokonaisuudessaan
varsin mittava eikä pääty ensimmäisten suodatusaltaiden toteuttamiseen. Hankkeen edetessä tarvitaan sekä Espoon että Vantaan
vahva sitoutuminen hankkeeseen – ja sen myötä paitsi kaupunkien
rahoitus, myös ELY-keskuksen, eri järjestöjen ja yksityisten yritysten
mukaantulo.
Huvilayhdistyksen keskeisin tavoite tässä hankkeessa on saada monivuotinen projekti liikkeelle, saada ensimmäiset konkreettiset askeleet tehtyä – niin että hanke ei enää pysähdy ja järven tilan paraneminen lopultakin saadaan liikkeelle.

Lisätiedot Matti Peltola
matti.peltola@mapelcon.fi

"Varakkaita helsinkiläisiä Laaksolahdessa 13.6.1892"
Kuva postikortista, Espoon kaupunginmuseo

VIEMÄRILINJA POISTUMASSA PITKÄJÄRVEN POHJASTA
Jo aikaa sitten varakäyttöön siirtyneen vanhan viemäriputken poistaminen on edistynyt hyvin:

