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JUHANNUSJUHLAT
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää tämän kesän juhannusjuhlat yhdessä
Jupperin omakotiyhdistyksen ja Pitkäjärven VPK:n kanssa. Lisätiedot Marjo Matikka, sähköposti marjo.matikka@pp.nic.fi, puh. 050–3001327.
Juhlan valmisteluun toivomme kaikkien alueen asukkaiden osallistuvan:
– kokkoon tarkoitettua puutavaraa voi toimittaa kokkorantaan 15.6.–20.6.,
piikkioksia ja suuria määriä risuja emme kuitenkaan voi ottaa vastaan
– kokon ja lavan rakennustalkoot pidetään keskiviikkona 20.6. ja torstaina
21.6. klo 17.30 alkaen; toivomme runsasta apua.
Juhannusaaton ohjelma perjantaina 22.6.:
– lipunnosto klo 20
– elävää musiikkia, tanssia, virvokkeita, makkaraa, lapsille omaa ohjelmaa
– kokon sytytys n. klo 22
Ja juhlien jäljet siivoamme tietysti yhdessä. Siivoustalkoot pidetään kokkorannassa maanantaina 25.6. klo 17.30 alkaen.

Juhannusjuhlien alennuskuponki
Tällä kupongilla saat kolme makkaraa yhteishintaan
15 markkaa. Tarjous on voimassa niin kauan kuin
makkaroita riittää.
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KORJAUSEHDOTUKSIA LAAKSOLAHDEN
LIIKENNEOLOSUHTEISIIN
Laaksolahden huvilayhdistys on 10.5.2001 jättänyt Espoon kaupungin Tekniselle keskukselle kirjeen koskien Laaksolahden liikenneolosuhteita. Seuraavassa Kalevi Toivolan lyhennelmä kirjeestä.
Korjausehdotuksia liikenneolosuhteisiin Laaksolahdessa
Laaksolahden huvilayhdistys ry. haluaa kiinnittää Espoon kaupungin huomiota seuraavassa mainittuihin kahteen puutteeseen, joista yhdistys on jo
aiemmin (2.10.2000) kirjeessään huomauttanut ja joista toisella on merkityksensä joukkoliikenteen käyttäjille ja toisella alueelliseen liikenneturvallisuuteen.
¤ Bussikatokset
Laaksolahden kautta Pitkäjärventietä kulkee useita pitkiä bussilinjoja, esim.
nrot 15, 315 ja 530 sekä osittain myös 248. Näiden linjojen käyttäjille Pitkäjärventien pysäkit ovat sekä purku- että odotuspysäkkejä samoin kuin Laaksolahdentien varrella osa pysäkeistä on odotuspysäkkejä. Koska etenkin
pitkillä linjoilla odotusajat pysäkeillä saattavat toisinaan “venyä” arvaamattomasti eikä odottaminen taivasalla huonossa säässä voi mitenkään parantaa
joukkoliikenteen suosiota, olisi vihdoin kaikki odotuspysäkit varustettava
ensi tilassa katoksilla.
¤ Alueellisen nopeusrajoituksen lisämerkinnät Laaksolahdentiellä
Laaksolahdessa on määrätty alueellinen nopeusrajoitus (30 km/h), joka kattaa valtaosan alueesta, ml. Laaksolahdentien, Laaksonpohjantien ja Kuttulammentien. Koska rajoitusalue on laaja varsinkin pituussuunnassa ja em.
rajoitusmerkinnät on sijoitettu vain alueen laidoille, on ymmärrettävää, ettei
moni autoilija ja motoristi “tahdo muistaa” ko. liikennemerkin olemassaoloa.
LHY ehdottaa, että aluerajoitusmerkintöjä tehostettaisiin myös ajorataan
tehdyillä merkeillä. Merkinnät olisivat tarpeen ainakin Laaksolahdentien
molemmissa päissä sekä sen ja Veininkadun, Laaksonpohjantien ja Kuttulammentien T-risteyksissä.

Laaksolahdentien odottaessa edelleen asemakaavanmukaista rakentamista
on liikenneturvallisuudesta huolehdittava kaikin mahdollisin keinoin läpiajoliikenteen jatkuvasti lisääntyessä!

AILA-SOUTUVENE VUOKRATTAVISSA
Huvilayhdistyksen jäsenet voivat vuokrata Pitkäjärven rannassa säilytettävää Aila-soutuvenettä hintaan 25 mk/vrk. Varaukset ja avaimen nouto Masan kioskilta Laaksolahdentiellä.
TEATTERIMATKA TURKUUN
Espoolainen näyttelijätär Pirkko Mannola esiintyy ensi syksynä Viulunsoittaja katolla -musikaalissa Turun ruotsalaisessa teatterissa. Tervetuloa mukaan huvilayhdistyksen teatterimatkalle; lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset Kirsti Torniainen, puh. 599192.
KUKKIEN ASETTELU- JA SIDONTAKURSSI
Kirsti on järjestämässä myös kolmatta tapahtumaa: kuinka moni teistä olisi
kiinnostunut jouluaiheisten kukka-asetelmien asettelu- ja sidontakurssista?
Lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset jälleen Kirsti Torniaiselta, puh.
599192.
TERVETULOA JÄSENEKSI
– KANNATATHAN TOIMINTAAMME
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu
maksamalla jäsenmaksu (50 mk/vuosi) tilille 800018 - 264419. Kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään maksaessasi, jotta saamme tarvittavat tiedot
jäsenrekisteriin.
Huvilayhdistyksellä on maksaneita jäseniä tällä hetkellä 439. Mikäli jäsen
on ollut kaksi vuotta maksamatta jäsenmaksuaan, hänet poistetaan yhdistyksen rekisteristä. Jäsenmaksu- ja jäsenrekisteriasioissa auttaa Harri Luomala,
puh. 5124435 tai 040–5613548.

NAAPURIVALVONTA – JA KOKO KYLÄ KASVATTAA
Loma-ajan taas lähestyessä muistutamme kaikkia naapuriyhteistyön voimasta. Kerrothan naapureillesi, kun olet matkoilla ja seuraathan mitä naapurissa
tapahtuu? Varkaita on aina liikkeellä.
Seuraattehan myös mitä rakas nuorisomme tekee? Ja mikä tärkeintä, näytättehän itse hyvää esimerkkiä: älköön kukaan roskatko, älköön kukaan tarpeettomasti melutko, älköön kukaan ylinopeutta ajako ja käyttäytykööt
kaikki muutoinkin siivosti.

Laaksolahden huvilayhdistyksen hallitus toivottaa
hyvää, aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

