TIEDOTE 3/2003

TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN!
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusaaton juhlat ns.
kokkorannassa yhdessä Jupperin Omakotiyhdistyksen, Pitkäjärven VPK:n
ja Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa. Ohjelmassa on perjantaina 20.6. seuraavaa:
Lipunnosto klo 20
Musiikkia
Tanssia
Arpajaiset
Ongintaa
Kahvia ja virvokkeita
Makkaraa
Tikanheittoa
Kokon sytytys klo 22

Juhannusjuhlien alennuskuponki
Tällä kupongilla saat kolme makkaraa yhteishintaan
kolme euroa (normaalihinta 1,50 euroa/makkara).
Tarjous on voimassa niin kauan kuin makkaroita
riittää.

Ruutu ruksittu
=
alennuskuponki
on käytetty

RAJOITUKSIA KOKKOTARPEIDEN TOIMITUKSESSA
Juhannuskokkoon tarkoitettua puutavaraa saa toimittaa kokkorantaan vain
ja ainoastaan tiistaina 17.6. kello 17–21 ja keskiviikkona 18.6. kello 17–20.
Piikkipensaita, naulapuita, lahotavaraa, painekyllästettyä puuta tai muuta
kokkoon kelpaamatonta tai vaikeasti käsiteltävää puumateriaalia emme
edelleenkään voi vastaanottaa!
Tiedustelut Mikko Hietala, puh. 590 727.
JUHANNUSJUHLATALKOOT
Juhlien järjestämiseksi tarvitsemme kaikki mahdolliset apuvoimat mukaan
talkoisiin niin ennen juhlia, juhlien aikana kuin juhlien jälkeenkin.
Rakennustalkoot pidetään
– tiistaina 17.6. alkaen klo 18
– keskiviikkona 18.6. alkaen klo 17
– torstaina 19.6. alkaen klo 17.
Juhlapäivänä tarvitsemme apua
– perjantaina 20.6. klo 17–24.
Siivoustalkoot ovat
– maanantaina 23.6. alkaen klo 17.
Lisätiedot Mikko Hietala, puh. 590 727.

Tervetuloa mukaan, te nuoret ja vanhat, yhdistyksen jäsenet ja muut
alueen asukkaat! Mukava talkooporukka odottaa Sinua!

UUSI KOKKOPOIJU JA -ANKKURI
Kannelsalo Ky on ystävällisesti hitsannut meille uuden komean kokkopoijun ja siihen vuosiluvun 2003 sekä
huvilayhdistyksen logon.
Pitkäjärven VPK on taas lahjoittanut
huvilayhdistykselle itse tekemänsä
kokkoankkurin.
Lämpimät kiitoksemme tästä tuesta!
TALKOOVÄELLE KIITOKSET
Haluamme myös kiittää kaikkia siivoustalkoisiin osallistuneita sekä edellä
mainitun kokkopoijun suunnitteluun ja valmistukseen osallistuneita!
AILA-VENE VESILLE
Aila-soutuveneemme on taas laskettu Pitkäjärven aalloille. Vuokrauksen
hoitaa Masan kioski (Laaksolahdentie 41).
Venettä vuokrataan ainoastaan yhdistyksen jäsenille (5 €/vuorokausi).
HUVILAYHDISTYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VASTAAN
Laaksolahden huvilayhdistyksen hallitus on tehnyt muistutuksen Espoon
kaupungin kaupunkisuunnittelukeskukselle asemakaavan muutoksesta, jolla
Huvilapuiston osa Pitkäjärven rannan tuntumassa kaavoitettaisiin asuintonteiksi. Asia koskee Pitkäjärventien varrella olevaa kalliota ns. kokkorantaa
vastapäätä.
Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050 – 300 1327,
sähköposti marjo.matikka@luukku.com.

JÄSENMAKSUT
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu
maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 800018 - 264419. Maksaessasi
kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot
jäsenrekisteriin.
Lisätiedot Tuula Sevón
puh. 050 – 526 3455, sähköposti tuula.sevon@ktm.fi (18.6.2003 asti),
puh. 040 – 585 0101, sähköposti tuula.sevon@pp.inet.fi (19.6.2003 alkaen).
JÄSENETUJA
Laaksolahden huvilayhdistyksen jäsenille tarjotaan seuraavat edut:
– Esso (polttoöljy)
– Puukeskus, Kilo
– Kannelsalo Ky (-15 %, ei tarjoustuotteet).
Laaksolahden huvilayhdistys on Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö
(EOK) jäsenyhdistys, ja sitä kautta huvilayhdistyksen jäsenet saavat etuja
seuraavista yrityksistä:
– K-Rauta Espoon Keskus
– OP-Puu
– Puukeskus
– Rauta-Jaakko
– Stark
– Värisilmä Espoo Muurala.

