TIEDOTE 3/2007

SYYSKOKOUSKUTSU
Laaksolahden huvilayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
maanantaina 26.11.2007 klo 18.30 Laaksolahden monitoimitalossa
(Lähdepurontie 2).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen
sääntöuudistusta.
Syyskokouksessa valitaan myös uusia hallituksen jäseniä.
Tule rohkeasti mukaan hallituksen toimintaan. Tule toimimaan asuinalueemme parhaaksi.
TERVETULOA!
Lisätiedot Marjo Matikka
puh. 050 300 1327, sähköposti marjo.matikka@luukku.com

SÄÄNTÖUUDISTUS
Huvilayhdistyksen hallitus on työstänyt yhdistyksen sääntöjä. Säännöt on
tarkistettu kokonaisuudessaan. Sääntöjä on ajanmukaistettu sekä tarkennettu.
Sääntöehdotus on nähtävissä tutustumista varten yhdistyksen
internet sivuilla, osoitteessa www.laaksolahti.fi
Säännöt ovat myös tilattavissa paperiversiona
p. 040-5022762/ Mikkonen

JUHANI HÄMERI IN MEMORIAM
Juhani Hämeri, yhdistyksemme hallituksen entinen pitkäaikainen puheenjohtaja (1984 – 1999), kuoli 21.9.2007 pitkään jatkuneen sairauden
murtamana.
Juhani Hämeri vaikutti yhdistyksemme lisäksi monissa muissakin alueellisissa järjestöissä ja asukasyhdistyksissä, kuten Pro Espoonjoki ry:ssä ja
Espoon perinneyhdistys Aurora ry:ssä, joiden perustajajäseniin hän kuului.
Juhani Hämeri toimitti myös useita alueemme historiasta kertovia kirjoja
mm. Laaksolahti – Pitkäjärven syleilyssä (1993) ja hänelle myönnettiin
Espoo-mitali v. 2001.
Kunnioitamme arvostetun jäsenemme ja entisen puheenjohtajamme
muistoa.

HUVILAYHDISTYKSEN KIRJEITÄ
Pitkäjärventien ja Kuttulammentien risteysalue
Espoon tekniselle lautakunnalle

(2007-09-20)

Kuttulammentien molempien päiden T-risteykset (Pitkäjärventielle ja
Laaksolahdentielle) tulee ensitilassa rakentaa asemakaavan mukaisiksi.
Erityisesti Pitkäjärventien T-risteyksessä liikenneturvallisuutta heikentävät
näkemäesteet (pensasaita ja sähkökaappi- ja tolpparakenteet) tulee poistaa.
Pitkäjärventietä käyttävän kevytliikenteen turvallisuuden parantamiseksi
Kuttulammentieltä tulevaa liikennettä on ohjattava pakollisella
pysähtymismerkillä.

Urheilupuiston uimaranta-alueen kunnostus
Espoon tekniselle lautakunnalle

(2007-09-30)

Laaksolahden Urheilupuiston uimaranta-alueella pintavesiviemäröinnin
rikkoutumisesta aiheutunutta huomattavaa eroosiovauriota on tehottomasti
yritetty korjata vain tuomalla paikalle lisähiekkaa, joka sekin on sadevesien
mukana huuhtoutunut Pitkäjärveen.
LHY:n mukaan Jäähallin alueelta Pitkäjärveen johtavalle pintavesijärjestelmälle on nyt tehtävä kuntotarkastus ja putkistovauriot korjattava ennen
pintavaurioita - ja vielä ensitilassa.

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI!
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 Jukka Laukkanen
puh. 0500 999 594, sähköposti jukka.laukkanen@talouskolmio.fi

OSTA MAINOSTILAA TÄSTÄ TIEDOTTEESTA
Myymme mainostilaa tästä tiedotteesta. Ota yhteyttä Jukka Mikkoseen,
puh. 040 502 2762, sähköposti jukkam@luukku.com

Laaksolahden huvilayhdistyksen
hallitus kiittää yhdistyksen
jäseniä aktiivisesta vuodesta
2007.
Toivotamme kaikille alueemme
asukkaille

Rauhallista Joulun Aikaa ja
Oikein Hyvää Uutta Vuotta.

