TIEDOTE 1/2012

TEATTERIIN TAMPEREELLE MAALISKUUSSA
Laaksolahden huvilayhdistys ja Jupperin Omakotiyhdistys
järjestävät yhteistuumin maukkaan teatterimatkan Tampereen Komediateatteriin (www.komediateatteri.fi) katsomaan
Kerran vielä -näytelmää lauantaina 10.3.2012:
14:30 Lähtö linja-autolla Jupperinaukiolta
14:40 Lähtö Laaksolahden monitoimitalolta
17:30 Buffet-illallinen Komediateatterin kristallisalissa
19:00 Näytelmä Kerran vielä
21:00 Lähtö takaisin kohti Espoota
23:00 Paluu Laaksolahteen/Jupperiin
Teatterilipun, illallisen ja linja-autokuljetuksen hinta on yhteensä 64 €/hlö. Ilmoittautuminen viimeistään 9.2.2012
Lasse Gustafssonille, lasse.gustafsson[]kolumbus.fi
tai puh. 0400 458167.

SISUSTUSMATKA TURKUUN TOUKOKUUSSA
Lauantaina 5.5.2012 järjestämme sisustusaiheisen matkan
Turkuun. Retkestä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin,
mutta varaa päivä jo nyt kalenteristasi!

ESPOONJOELLE PATIKOIMAAN
Sunnuntaina 27.5.2012 patikoimme yhdessä pitkin keväistä
Espoonjokea (alustavasti klo 10 - 13). Seuraa tiedotteitamme, ilmoitustaulujamme ja nettisivujamme.

PERINTEISET JUHANNUSAATON KOKKOJUHLAT
Juhannuksena poltamme jälleen kokkoa Pitkäjärvellä ja
juhlimme kesän taittumista. Tarvitsemme lisää järjestyksenvalvojia, ja maksamme kurssimaksun puolestasi, jos sitoudut mukaan juhannusaattona. Ota yhteyttä Mika Holmströmiin, mika.holmstrom[]iki.fi tai puh. 0400 418919.

RETKELLE RIIKAAN ELOKUUSSA
Laaksolahden huvilayhdistys ja Jupperin Omakotiyhdistys
järjestävät yhteisretken Riikaan 17.-19.8.2012.
Perjantai 17.8.2012
6:00 Lähtö Jupperista Länsisatamaan
6:10 Lähtö Laaksolahden monitoimitalolta
7:30 Helsinki–Tallinna (Tallink Star/Superstar)
9:30 Matka jatkuu kohti Riikaa
12:00 Lounas hieman ennen Pärnua Halingan ravintolassa
16:30 Majoittuminen Konventa Seta*** -hotelliin Riian
vanhassa kaupungissa
17:30 Kävelykierros vanhassa kaupungissa
20:00 Illallinen hotellin ravintolassa
Lauantai 18.8.2012
Aamiainen hotellissa, aamupäivä omatoimista ohjelmaa
12:00 Bussikierros Riiassa ja retki kylpyläkaupunki
Jurmalaan, jossa kiertoajelu tai -kävely
17:00 Paluu hotellille
19:30 Lähtö bussilla illalliselle kansallisravintola Lidoon
Sunnuntai 19.8.2012 - maanantai 20.8.2012
Aamiainen hotellissa, aamupäivällä käynti ostoskeskuksessa
12:00 Lähtö Riiasta kohti Pärnua
15:00 Lounas Pärnussa ravintola Embeckessä,
vapaata aikaa Pärnussa
19:00 Matka jatkuu Tallinnaan
22:30 Tallinna–Helsinki (Tallink Star/Superstar)

0:30 Saapuminen Helsingin satamaan
1:30 Paluu Laaksolahteen
Matkan hinta on osallistujamäärästä riippuen 305–335
€/hlö. Hintaan sisältyvät
- bussikuljetukset Laaksolahdesta Laaksolahteen
- laivamatkat Helsinki–Tallinna–Helsinki kansipaikoin
- Tallinkin tällä hetkellä voimassa oleva polttoainelisä
- majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisella
(lisämaksu yhden hengen huoneesta 50 €/hlö)
- perjantain lounas ja illallinen, lauantain illallinen sekä sunnuntain lounas
- opastettu kävelykierros Riiassa ja retki Jurmalaan
- kuljettajan ja matkanjohtajan palvelut.
Paikkoja on rajoitetusti, joten varmista mukaanpääsysi
viimeistään 30.3.2012 Lasse Gustafssonille,
lasse.gustafsson[]kolumbus.fi tai puh. 0400 458167.

MONITOIMITALON KALUSTEISTA
Laaksolahden monitoimitalon käyttäjien huomio on kiinnittynyt sen vanhaan ja erittäin huonokuntoiseen kalustukseen.
Yhdistyksemme ei yrityksistään huolimatta ole vielä saanut
Espoon kaupunkia uusimaan kalusteita, mutta neuvottelumme jatkuvat. Vinkkejä siitä, mistä saisi hyväkuntoiset kalusteet ilmaiseksi, otetaan ilolla vastaan. Lähetä sähköpostia
osoitteella hallitus[]laaksolahti.fi tai soita Marjo Matikka,
puh. 050 3001327

NIMIKOIKAA KOKKORANNAN VENEENNE
Kokkorannassa makaa paljon huonokuntoisina veneitä, joita
ei ole aikoihin käytetty. Lumien sulettua toivomme Espoon
kaupungin vievän vanhat veneet pois, joten varautukaa
kiinnittämään omiin, käytössä oleviin veneisiinne selkeä ja
säänkestävä lappu, jossa on nimenne ja puhelinnumeronne.

LAAKSOLAHDENTIEN PERUSPARANNUS
Pitkään kaivattu Laaksolahdentien perusparannustyö on
saamamme tiedon mukaan alkamassa tänä vuonna. Keväällä kilpailutetaan urakan eri osat, ja vuoden loppupuolella
työnnettäneen lapio maahan. Työ tehdään kolmessa peräkkäisessä vaiheessa aloittaen Lähderannantien puoleisesta
lounaispäästä ja edeten kohti koillispäätä ja Pitkäjärventien
risteystä. Vaiheiden järjestyksen sanelevat katualueella olevat nykyiset putkistot ja niiden toimivuuden varmistaminen
myös peruskorjauksen aikana.
Tarkat katusuunnitelmakuvat löytyvät (useammassa
eri osassa) Espoon
kaupungin sivuilta
www.espoo.fi.

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n jäseneksi
maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille
IBAN FI08 1478 3000 7289 51.
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta
saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita halutessasi myös sähköpostiosoitteesi. Lisätiedot Jukka Laukkanen,
puh. 0500 999 594,
sähköposti jukka.laukkanen[]talouskolmio.fi
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry
info[]laaksolahti.fi
www.laaksolahti.fi

