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JUHANNUSJUHLAT LÄHENEVÄT
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää juhannusaaton juhlat taas yhdessä
Jupperin Omakotiyhdistyksen ja Pitkäjärven VPK:n sekä nyt myös Veinin
Omakotiyhdistyksen kanssa. Tervetuloa mukaan juhlimaan, sekä myös talkoisiin, joista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin! Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050 – 300 1327.

KOKKORANNAN PENKKITALKOOT 24.–26.5.2002
Olemme saaneet kaupungilta määrärahat, joilla voimme rakentaa uusia
penkkejä kokkorantaan. Pidämmekin mukavat talkoot perjantaina 24.5. alkaen klo 18 ja viikonloppuna 25.–26.5. alkaen klo 10. Mukaan tarvitaan erilaisia puutyökaluja, ilmoittautumiset Mikko Hietalalle, puh. 040 – 716 4231
tai 590 727.

ARPAJAISPALKINTOJA JUHANNUSJUHLAAN
Huvilayhdistys ottaa mielellään vastaan erilaisia palkintoja juhannusjuhlien
arpajaisiin, tikanheittoon ja ongintaan. Palkintoja voi toimittaa mm. penkkitalkoisiin kokkorantaan 24.–26.5.2002.

VAROKAA KAATUNEIDEN PUIDEN JUURAKOITA
Viime syystalvella riehuneen myrskyn jäljet näkyvät vielä Laaksolahdessakin. Näistä jäljistä kaatuneiden puiden juurakot ovat osoittautuneet hyvin
vaarallisiksi leikkipaikoiksi lapsille: juurakoissa on höllästi kiinni olevia
isoja kiviä, jotka irtoavat helposti ja voivat vaarallisesti pudota niskaan. Kivien irtoaminen saattaa myös saada koko juurakon kaatumaan!

JÄTTILÄISUKONPUTKIEN JA PUJOJEN HÄVITYS
Huvilayhdistys osallistuu Espoon kaupungilta saamansa määrärahan avustamisena myrkyllisten jättiläisukonputkien sekä pujojen hävittämiseen. Tarkemmat käsittely- ja hävittämisohjeet Espoon kaupungin viherpalveluyksiköstä.

HUVILAYHDISTYKSEN TIESUUNNITELMALAUSUNTO
ESPOON KAUPUNGIN TEKNISELLE KESKUKSELLE
Kalevi Toivolan referaatti Espoon kaupungille osoitetusta lausunnosta koskien Kehä II:n pohjoispuolisten pääkatujen tiesuunnitelmia (Lähderannantien ja Viherlaaksontien parannussuunnitelma):
Kehä II:n pohjoispuoliset pääkadut -toimenpideselvityksen ensimmäinen
vaihe kohdistui Lähderannantien ja Viherlaaksontien alueille ja liikenneympäristöihin. Huvilayhdistyksen tähän vaiheeseen liittyvässä lausunnossa
kiinnitettiin Espoon päättäjien ja ko. suunnittelijoiden huomiota seuraavassa
mainittuihin seikkoihin:
Nopeusrajoitukset
– Laaksolahden alueella jo pitkään voimassa olleesta aluenopeusrajoituksesta (30 km/h) on jouduttu toteamaan, ettei sitä juurikaan noudateta eikä pelkällä nopeusrajoitteella voida parantaa liikenneympäristön turvallisuutta.
Nopeusrajoitteen tueksi on saatava myös muuta: ajohidasteita, kiertoympyröitä, liikennevaloja, korotettuja suojateitä jne.
– Kokoojakatujen/-teiden ajonopeusrajoitteen tulisi ko. lausunnon tarkasteluteillä olla 40 km/h, jota tuettaisiin tien muilla rakenteellisilla ratkaisuilla.

– Erityisesti Lähderannantiellä (risteysalue Hirsikalliontie/Nuumäentie) mäen päällä on rajoitetun näkemäalueen, bussipysäkkien ja yhä kasvavan liikenteen takia perusteltua alempi nopeusrajoitus 30 km/h ja liikennevalot.
Kiertoliittymät
– Kiertoliittymän tulisi
– olla riittävän laaja raskaallekin liikenteelle
– toimia myös talvikeleillä turvallisesti, sen tulisi olla vaakatasossa
– hillitä riittävästi esim. henkilöautojen nopeuksia
– huomioida myös kevyen liikenteen turvallisuustarpeet.
– Tarkastelualueelle suunnitellut kiertoliittymät sijoittuvat kalteviin maastokohtiin, mikä tulisi suunnitelmissa erityisesti ottaa huomioon.
– Lausunnossa on tarkasteltu seuraavia kiertoliittymiä:
– kohde 202: Laaksolahdentie/Lähderannantie
– kohde 204: risteysalue Hirsikalliontie/Nuumäentie/Lähderannantie
– kohde 205: Viherlaaksontie/Lähderannantie.
Rakenteellinen melusuojaus
Tarkastelualueelle on ehdotettu meluseinä-/meluvalliratkaisuja korkeudeltaan 2–4 m. Koska rajoitetusta ajonopeudesta johtuen rengasmelun osuus
jää vähäiseksi ja tiepinnoitteena käytettäneen ns. hiljaista asfalttia, rakenteellista melusuojausta ei ole syytä ylimitoittaa – korkea meluseinä on myös
maisematekijä ja sillä on aina kaksi puolta.
Liikennevalot
Ensisijainen kohde tarkastelualueella on risteysalue Hirsikalliontie/Nuumäentie/Lähderannantie (kohde 204) ja toinen on T-risteys Viherlaaksontie/Viherlaaksonranta (kohde 304), jonka lähellä on kouluja, vanhainkoti yms., ja jossa näkemäalue on rajattu.
Lisätiedot: Kalevi Toivola, puh. 0400 – 708 409.

NAUTI AILA-VENEESSÄ SUVESTA PITKÄJÄRVELLÄ!
Laaksolahden huvilayhdistyksen jäsenet voivat vuokrata Pitkäjärven rannassa säilytettävää Aila-soutuvenettä hintaan 5 €/vrk. Varaukset ja avaimen
nouto Masan kioskilta Laaksolahdentiellä.
Hallitus on uusinut veneen vuokrausta ohjaavat säännöt, joiden keskeinen
sisältö seuraava:
– yhdistys vuokraa Pitkäjärven Kokkorannan venevalkamassa pidettävää
Aila-venettä vain yhdistyksen jäsenille
– vuonna 2002 veneen vuokra on viisi euroa/vuorokausi ja venevuokra
maksetaan varausta tehtäessä
– vuokra-aika on pääsääntöisesti yksi vuorokausi kerrallaan
– vuokrausta hoitaa edelleen Kioski Masan (Laaksolahdentie 41) kioskinpitäjä Matti Läättä, joka toimii tässä tehtävässään yhdistyksen valtuuttamana
– venettä vuokraavan tulee noudattaa vuokraussääntöjä, jotka ovat myös
nähtävissä em. kioskilla

UUDET JÄSENET OVAT TERVETULLEITA
HUVILAYHDISTYKSEEN!
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu
maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 800018 - 264419. Kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään maksaessasi, jotta saamme tarvittavat tiedot
jäsenrekisteriin. Kiitos ja tervetuloa jäseneksi!

