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TIEDOTE 5/98
JUHANNUSJUHLA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VIERAILU 3.6.1998
LAAKSOLAHDENTIEN VIEMÄRITYÖT
TURVALLISTA KESÄÄ LAAKSOLAHDESSA
KESÄLLÄ VENEESSÄ VETTEN PÄÄLLÄ

JUHANNUSJUHLA
Laaksolahden kokkorannassa
perjantaina 19.6.1998 klo 19.30 alkaen
- lipunnosto
- tunnelmallista musiikkia, kilpailuja, ongintaa, tikanheittoa
- tanssia
BUFFETTI
KOKKO SYTYTETÄÄN klo 22.30

KOKKOTALKOOT
KE 17.6.1998 klo 18.00 alkaen
ja siivoustalkoot
MA 22.6.1998 klo 18.00 alkaen
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VIERAILU 3.6.1998
Lautakunta oli Pitkäjärvitoimikunnan vieraana 3.6.1998 Monitoimitalolla. LHY toimi
tilaisuuden isäntänä.
LHY:n puheenjohtaja Juhani Hämeri toivotti lautakunnan jäsenet sekä virkamiehet ja
muut vieraat tervetulleeksi tilaisuuteen. Pitkäjärvitoimikunnan puheenjohtaja Olavi
Laine lausui avajaistervehdyksen kaikille vieraille.
Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoinen Antton Kedon alustus Espoon Pitkäjärven
kunnostussuunnitelmasta. Alustuksen jälkeen käytiin lyhyt, mutta sitäkin vilkkaampi
keskustelu monista järveen ja sen rantoihin liittyvistä asioista. Kunnostussuunnitelma
on saatavana Espoon ympäristölautakunnan julkaisuna 2/98.
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Lautakunta tutustui soutuveneillä myös itse Pitkäjärveen. Tutustumissoutelun jälkeen
lautakunta palasi monitoimitalolle pitämään virallisen kokouksensa, johon vierailla ei
ollut enää mahdollisuutta osallistua.
LAAKSOLAHDENTIEN VIEMÄRITYÖT
Espoon kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen saneerausmestari Markus Lahtiselta saatiin
lisätietoa Laaksolahdentien viemäriremontista. Hän kertoi, että siellä lisätään
jätevesiputkiston kapasiteettia paikkapaikoin sekä korjataan vanhaa putkistoa siten, että
betonirenkaiden sisälle upotetaan muoviputki. Työ ei ole helppo ja siksi aikaa vievä
toimenpide. Lisäksi matkalla uudistetaan vanhoja vesijohtolähtöjä kiinteistöihin.
Työ vesi- ja viemärilaitoksen osalta pyritään saamaan päätökseen lokakuun loppuun
mennessä. Tämän jälkeen tulee vielä kevytliikenneväylän pinnoitteen kunnostaminen.
Laaksolahdentie lienee kunnossa taas vuoden lopussa. Heinäkuussa Markus Lahtinen
kertoi heidän viettävän kesälomaa, jolloin työt eivät edisty.
Mikäli asukkaat haluavat vielä lisätietoja asiasta on Markus Lahtinen lupautunut niitä
kertomaan.
Espoon kaupungin vesi- ja viemärilaitos
verkostoyksikkö
saneerausmestari Markus Lahtinen
puh. 816 5411/
TURVALLISTA KESÄÄ LAAKSOLAHDESSA
2.6.1998 Yleisradion TV 1:n uutisissa kerrottiin asuntomurtojen lisääntymisestä
pääkaupunkiseudulla. Nyt lomien alkaessa muistat varmasti katsahtaa oman pihapiirisi
ulkopuolellekin huomataksesi naapurissa mahdollisesti tapahtuvaan
asiaankuulumattoman liikehdinnän.
Ilmojen lämmetessä ja kesäyön valoisuudessa valitettavasti myös väkivalta lisääntyy.
Omallakin alueellamme on jo toukokuussa sattunut muutamia vakavia pahoinpitelyjä
nuorison keskuudessa.
Laaksolahdessa tällaisia vaaran paikkoja lienevät ainakin uimaranta ja sen läheisyys
sekä urheilupuisto ympäristöineen.
Pidä siis silmät ja korvat auki, varoitetaan lapsia ja nuoria vaaroista.
ÄLÄ ANNA RIKOKSEN TAI VÄKIVALLANTEON TAPAHTUA !
Yleinen hätänumero 112
Poliisin hätänumero 10022
Espoon rikosvihjepuh. 455 0455 voit soittaa numeroon vaikka nimettömänä
Turvallista kesää teille kaikille LHY:n hallitus
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KESÄLLÄ VENEESSÄ VETTEN PÄÄLLÄ
Huvilayhdistyksen jäsenet voivat vuokrata Aila-venettä. Vuokra on vain 25 mk/vrk
jäseniltä.
Venevuokraus Masan kioskilta, Laaksolahdentie 41 puh. 593 978
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