TIEDOTE 3/2010

SYYSKOKOUS JA JOULULAULUJA 29.11.2010
LÄHDERANNAN KOULULLA KLO 18.00
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry pitää syyskokouksen
maanantaina 29.11.2010 klo 18.30 Lähderannan koululla
(huomaa paikka!), joka ystävällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Rastaalan koulun kuoro laulaa joululauluja ennen kokousta
klo 18.00.
Tervetuloa, kaikki uudet ja vanhat jäsenet!
Lisätiedot: Marjo Matikka, puh. 050 300 1327,
sähköposti marjo.matikka[ät]luukku.com

MONITOIMITALON REMONTISTA
Laaksolahden monitoimitalon remontti on alkanut marraskuun alussa, ja tämänhetkisten tietojen mukaan se valmistuu mahdollisesti maaliskuun puolivälissä. Otamme vastaan
(ehdollisia) varauksia remontinjälkeiseen aikaan, mutta tiloihin ei valitettavasti pääse tällä hetkellä tutustumaan.

URHEILUKENTÄN UUDISTAMINEN ON VALMIS
Laaksolahden Urheilupuiston vanha luonnonnurmikenttä on
vaihtunut täysimittaiseen tekonurmipintaiseen jalkapallokenttään.
Koska Laaksolahden Urheilupuiston alueella on jo jalkapalloiluun tarkoitettu sisähalli, lisää täysimittainen ulkokenttä
lajin harrastusmahdollisuuksia alueella. Laaksolahden Urheilupuiston juoksuratojen määrää jouduttiin tilanahtauden
vuoksi vähentämään jalkapallokentän muutostöiden yhteydessä. Lämmitetty tekonurmikenttä edistää jalkapalloilun
ympärivuotisia kilpailu- ja harjoitteluolosuhteita.
Tekonurmen vahvuuksia pelialustana ovat säänkesto, veden
läpäisy, kulutuksenkesto ja tasalaatuisuus – lisäksi täystekonurmi on hoitovapaampi kuin luonnonnurmikenttä. Tämän
syksyn ja talven osalta laaksolahtelaiset eivät voi vielä käyttää lämmitettyä vihreää tekonurmea pelialustana, sillä lämmitys kytketään näillä näkymin käyttöön vasta ensi kesänä.
Kentän lämpöenergia saadaan ja hyödynnetään kentän vieressä olevan jäähallin lauhduttimista. Samalla kun lämpö
ohjataan tulevaisuudessa kentän lämmitysputkistoon, niin
lauhdutinvesiä ei jatkossa tarvitse ajaa Laaksolahden uimarannalle.

NÄYTTÄKÄÄMME MALLIA
Yhteisen liikenneturvallisuuden lisäämiseksi ja viihtyvyyden
varmistamiseksi:
Nopeusrajoitukset: Näyttäkäämme omalla esimerkillämme
mallia liikenteessä, ja ajetaan itse aina nopeusrajoitusten
mukaan, niin kouluaikaan kuin muulloinkin.
Liikennemerkkien näkyvyys: Varmistetaan, että meidän
tonttimme kasvusto ei ole kasvanut estämään liikennemerkkien näkyvyyttä tai näkyvyyttä risteyksissä.
Koirat ja kissat: Muistammehan kerätä koirien jätökset talteen. (Vinkki: M-kauppamme myy vihannes/hedelmäpusseja myös kokonaisina rullina, ja taskuun mahtuu hyvin
muutama pussi aina mukaan.) Ja kissojenkin vapaanapitäminenhän on kiellettyä.

LÄHETETTYJÄ KANNANOTTOJA
Yhdistyksemme on yhdessä viherlaaksolaisten kanssa allekirjoittanut kannanoton Viherlaakson terveysaseman laboratoriopalveluiden säilyttämiseksi.
Yhdessä vantaalaisten kanssa olemme allekirjoittaneet Etelä-Suomen aluehallintovirastolle osoitetun kirjeen ”Lisäys
ympäristölupahakemuksen aineistoon” koskien Finavian ympäristölupahakemusta lentomelun osalta. Kirjeen eräs tärkeimmistä kannanotoista on se, että haluamme nyt Finavian
suorittaman itsevalvonnan (lentomelumittaukset ja sen raportoinnin) siirrettäväksi ulkopuoliselle ja riippumattomalle
taholle.

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n 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.
Lisätiedot Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594,
sähköposti jukka.laukkanen[ät]talouskolmio.fi

