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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry pitää sääntömääräisen
syyskokouksensa maanantaina 28.11.2011 klo 18.00
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2), joka ystävällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.

VIINI-ILTA
Syyskokouksen jälkeen 28.11.2011 noin klo 19.00 alkaen
pidämme viini-illan Laaksolahden monitoimitalolla. Chileläisen Concha Y Toron paikallinen edustaja kertoo jouluviineistä, ja pääsemme myös maistelemaan niitä Arlan juustojen
ja Fazerin makeisten kera.
Osallistumismaksu on yhdistyksen jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen 15 €/henkilö, muille 30 €/henkilö. Ikäraja
on 18 vuotta. Sitovat ilmoittautumiset 17.11.2011
mennessä sähköpostitse marianne.sundell[ä]archonplan.fi
tai puhelimitse Marianne Sundell, puh. 050 597 5661.

TUTUSTUMISKÄYNTI TEKONURMEN
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAAN
Laaksolahden urheilupuiston urheilukentän tekonurmen alla
on uusi lämmitysjärjestelmä, jossa energiaa saadaan jäähallin lauhdutinlämmöstä. Tätä pioneerihanketta testataan
talven aikana, ja Espoon kaupunki seuraa mielenkiinnolla
sen tuloksia.
Palvelualtis kenttämestarimme on lupautunut kertomaan
meille lämmitysjärjestelmän toiminnasta keskiviikkona
16.11.2011 klo 15.00. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita,
tapaamme ylemmän jäähallin (Arena) pääovella. Tervetuloa
mukaan!

KOTIKATUJEN RAKENTAMISAIKATAULU
Olemme pitkään toivoneet Laaksolahden vanhojen hiekkateiden kunnostamista helpommin ylläpidettävään ja turvallisempaan, kaavan edellyttämään asuun. Projektit ovat suuria ja kalliita, sillä niissä joudutaan usein tekemään täysin
uudet perustustyöt tien leventämisineen sekä uudistamaan
vesi-, viemäri- ja sähkölinjat.
Espoon kaupungin verkkosivulle www.espoo.fi/kotikadut on
avattu palvelu, josta voi nähdä Laaksolahden ja muiden
pientaloalueiden vielä rakentamatta olevien katujen alustavasti arvioidun toteutusaikataulun.

KIERTOLIITTYMÄ PITKÄJÄRVENTIELLE
Tämänhetkisen tiedon mukaan Espoon kaupunki aloittaa
kiertoliittymän rakentamisen Pitkäjärventien, Tammipääntien ja Riihiniityntien risteykseen vielä tämän vuoden puolella.

VAARALLISIA METALLISIA SAVUPIIPPUJA
Monissa suomalaisissa talouksissa on käytössä CE-merkinnällä varustettuja metallisia savupiippuja, jotka eivät täytä
Suomessa käytettäville rakennustuotteille asetettuja vaatimuksia ja saattavat aiheuttaa palovaaran. Tällaisia savupiippuja on käytetty esimerkiksi takoissa ja kiukaissa.
Espoon rakennusvalvontakeskus kehottaa niitä espoolaisia,
jotka ovat hankkineet ja asentaneet esivalmistetun metallisen savupiipun vuoden 2007 marraskuun jälkeen, tutustumaan Rakennusvalvontakeskuksen kotisivuilla metallisen
CE-merkityn savupiipun tarkastusohjeeseen.

LENTOMELUSTA LAAKSOLAHDESSA
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 4.8.2011 antanut
ympäristölupapäätöksen
Ilmailulaitos Finavialle liittyen
myös lentomeluun. Laaksolahden huvilayhdistys on jättänyt lupapäätökseen valituksen koskien yöaikaisia laskeutumisia eri kiitoteille ja
melunhallintasuunnitelmaa sekä melunmittaamisen menetelmää ja raja-arvoja. Yhdistys on myös esittänyt valvonnan
siirtämistä ympäristöviranomaisille Finavian omavalvonnan
sijaan.
Yhdistyksen aiemmin esittämän mukaisesti aluehallintovirasto määräsi lupapäätöksessään Finavian rakentamaan jatkuvatoimisen lentomelun mittausaseman Laaksolahteen.
Yhdistyksen hallitus on ilmoittanut kantanaan, että mittauspisteen tulisi olla Palokunnan (VPK) mäellä eikä Huvilatien
puistossa, jota myös on ehdotettu.

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry on Laaksolahdessa toimiva, vuonna 1943 perustettu asukasyhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on valvoa alueen asukkaiden etuja ja
edistää alueen kehitystä ja viihtyisyyttä.
Liity nyt jäseneksi maksamalla jäsenmaksu 10 €/vuosi tilille
147830-728951 eli IBAN FI08 1478 3000 7289 51.
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään,
jotta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita halutessasi myös sähköpostiosoitteesi.
Jäsenasiat Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594,
sähköposti jukka.laukkanen[ä]talouskolmio.fi.

MONITOIMITALON VUOKRAAMINEN
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2, urheilupuiston vieressä) on huvilayhdistyksen järjestämä päivystys
tiistaisin ja torstaisin klo 15.00–18.30.
Vuokrauksen voi tehdä myös puhelimitse (09) 8163 5001
(samaan päivystysaikaan) tai sähköpostitse osoitteella
laaksolahti.monitoimitalo[ä]espoo.fi.
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