TIEDOTE 4/2004

KOKO PERHEEN KYLPYLÄRETKI CARIBIALLE
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää yhdessä naapuriasukasyhdistysten
kanssa kylpyläretken Turkuun lauantaina 6.11.2004. Ohjelma on runsas:
8.00
10.00

11.00
11.50

15.00

Lähtö linja-autolla Laaksolahden monitoimitalon edustalta
Ritarikierros Turun linnassa
– Ritarikierros vie lapset ja nuoret tutkimaan keskiaikaisen linnan salaisuuksia. Opastetun kierroksen lisäksi odotettavissa on
aarteenetsintä ja seremonia, jossa kaikki lyödään Pikkuritareiksi.
Siirtyminen kylpylähotelli Caribiaan
Mahdollisuus nauttia välipala ennen allasosastolle siirtymistä
Rentoutumista Caribian allasosastolla
– Kello 12.00 Kapteeni Koukku kutsuu Aarresaarelle! Merirosvokisaan voivat osallistua kaikki uintitaitoiset koululaiset.
Paluumatka alkaa
– Matkalla lyhyt ruokailutauko.

Retken hinta huvilayhdistyksen jäseniltä ja heidän perheenjäseniltään on
vain 12 €/hlö. Jos tilaa jää, muutkin ovat tervetulleita mukaan hintaan 24
€/hlö. Kuljetukset, ritarikierros, sisäänpääsy kylpylään ja aarresaariretki
sisältyvät hintaan; juomat ja ruoat jokainen kustantaa itse.
Ilmoittautumiset 28.10. mennessä Marjo Matikalle,
puh. 050 – 300 1327, sähköposti marjo.matikka@luukku.com

HUVILAYHDISTYKSEN LÄHETTÄMIÄ LAUSUNTOJA
Huvilayhdistys on kesän aikana lähettänyt useita asuinalueeseemme liittyviä
kannanottoja Espoon kaupungille, alla lyhyet referaatit.
1. Lausunto ympäristölautakunnalle luonnoksesta Espoon
ympäristönsuojelumääräyksiksi (kesäkuu 2004):
Kokonaisuutena ehdotus on hyvä ja kattava. Määräysten ymmärrettävyys
paranisi, jos viitteinä mainituista säädöskohdista osa kirjoitettaisiin auki.
Erityiset kommentit olivat:
– Öljysäiliöiden määräaikaistarkastukset: Osio sisältää tärkeitä viittauksia.
Karttatieto pohjavesialueista olisi hyvä lisä.
– Puutarhajäte ja vesistöjen niittojäte: Tämän tulisi sisältää maininta
asukasyhdistysten siivoustalkoissa syntyvästä biojätteestä ja sen käsittelystä
aiheutuvista kustannuksista.
– Jätteiden poltto kiinteistöllä: Sanamuoto on liian kategorinen.
– Kulkuväylien ym. alueiden kunnossa- ja puhtaanapito: Huvilayhdistys
haluaa muistuttaa, että myös kaupungin on syytä noudattaa tämän kohdan
määräystä.
– Rakennus- ja korjaustyötä koskeva osuus: Jotta rakennustyömaan maansiirrosta aiheutuva lähikatualueiden puhdistamistarve ei jäisi vain tienvarren
asukkaiden huoleksi, tulisi asia kirjata rakennustyömaasta vastaavan tehtäväksi.
– Valvonta ja rangaistukset: Osion tulisi sisältää selkeä menettelyohjeen
siitä, miten yksityisen asukkaan tulisi menetellä todettuaan ympäristömääräysten vastaisen tapahtuman.
2. Esitys kaupunginhallitukselle Laaksolahdentien perusparannustyön
käynnistämiseksi (kesäkuu 2004)
– Kysely Espoon kaupungin todellisesta aikataulusta.

3. Esitys kaupunkisuunnittelukeskukselle Laaksolahdessa sijaitsevien
paikkojen nimeämisestä (elokuu 2004)
– Ehdotuksia uusiksi nimiksi: Kokkoranta, Uimarannan lahti, Huvilaharjunkuja, Porraskuja.
4. Ehdotus teknisen keskuksen viherpalveluyksikölle kuusien kaatamisesta
(syyskuu 2004)
– Laaksolahdentien varrella Veininkadun t-risteyksessä (kevyenliikenteenväylän ja ajotien välissä) kuuset rajoittavat pahasti näkyvyyttä.
5. Ehdotus kaupunkisuunnittelukeskukselle kaupunginosien rajojen ja
katujen katkaisukohtien merkitsemisestä karttoihin (syyskuu 2004)

SYYSKOKOUSKUTSU
Laaksolahden huvilayhdistys pitää sääntömääräisen syyskokouksensa
maanantaina 29.11.2004 klo 18.30 Laaksolahden monitoimitalolla, joka
ystävällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.
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. Kiitos!
Lisätiedot Janne Väänänen,
puh. 040 – 750 7859, sähköposti janne.vaananen@tellabs.com

TAPAHTUMAKALENTERI
La 6.11.2004
(lähtö klo 8.00)

KYLPYLÄRETKI TURKUUN
Tarkemmin tämän tiedotteen ensimmäisellä
sivulla. Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2004.
Ma 29.11.2004
HARRASTENÄYTTELY
Laaksolahden
Järjestetään vuosikokouksen yhteydessä, ks.
monitoimitalo
tarkemmin alla.
Ma 29.11.2004 klo 18.30 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Laaksolahden
Laaksolahden huvilayhdistys pitää sääntömäämonitoimitalo
räisen syyskokouksensa, jossa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

LAAKSOLAHDESSA ASUU MUKAVIA IHMISIÄ
Kotisivuillamme (www.laaksolahti.fi) on uusi palsta, jolla julkaisemme
laaksolahtelaisten ystäviemme haastatteluja. Tällä kertaa esittelyvuorossa
ovat Vilma ja Arvo Saarinen.
Lisätiedot Matti Santonen,
puh. 0400 – 820 121, sähköposti masabrokers@kolumbus.fi

HARRASTENÄYTTELY SYYSKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ
29.11.2004
Oletko laaksolahtelainen kotitaiteilija? Harrastatko puutöitä, metallitöitä,
käsitöitä, askartelua? Tuo työsi näytteille marraskuun harrastenäyttelyymme!
Soita Kirsti Torniaiselle, puh. 599 192.

TULE MUKAAN PELAAMAAN KANSSAMME LENTOPALLOA
Tervetuloa joukolla pelaamaan lentopalloa mukavassa seurassa.
Huvilayhdistyksen vuoro on Jupperin koululla torstaisin klo 19.30–21.30.

