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PIHAPIIRI-MESSUT LAHDESSA HUHTIKUUSSA
Tervetuloa messuretkelle Lahteen lauantaina 25.4.2015 n.
klo 8–19! Tutustumme Pihapiiri-messuihin Lahden messukeskuksessa, lounastamme upseerikerholla ja kotimatkalla
käymme vielä Eurokankaan myymälässä kauppakeskus Sykkeessä. Hintaan sisältyvät bussimatkat, pääsyliput, lounas ja
opastus.
Tarkemmat ohjelmatiedot löytyvät sivuiltamme
www.laaksolahti.fi/tapahtumat.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.3.2015
mieluiten sähköpostitse tilaisuudet[ät]laaksolahti.fi
tai puhelimitse Marianne Sundell, 050 597 5661.
Osallistumismaksu 85 €/henkilö suoritetaan yhdistyksen tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51. Ilmoita osallistujien nimet
maksun viestikentässä.

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää sääntömääräisen kevätkokouksensa tiistaina 12.5.2015 klo 18.00 Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2), joka ystävällisenä
kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.

JUHANNUSJUHLA JUHANNUKSENA
Koko Laaksolahden yhteinen kokkojuhla järjestetään jälleen
perinteisin menoin. Tervetuloa mukaan mukaviin kokonrakennustalkoisiin juhannusviikolla!
Lue lisää osoitteessa www.laaksolahti.fi/juhannusjuhla.

SISUSTUSMATKA TALLINNAAN SYYSKUUSSA
Syyskuussa matkaamme Tallinnaan, jossa käymme eri sisustusmyymälöissä, suuressa kangaskaupassa sekä useissa pikkumyymälöissä. Matkatavarat ja tuliaisostokset kulkevat kätevästi bussin kyydissä. Tarkemmat tiedot myöhemmin.

LAAKSOLAHTI OKTOBERFEST LOKAKUUSSA
Kirjaa jo nyt ylös perjantai-ilta 23.10.2015: järjestämme silloin Laaksolahti Oktoberfest -juhlat monitoimitalolla! Tästä
vain yhdistyksen jäsenille tarkoitetusta tilaisuudesta kerromme lisää myöhemmin, seuraa nettisivujamme!

KIINNOSTUS OMATALKKARIIN VÄHÄINEN
Tiedustelimme viime vuoden puolella kiinnostusta alueen yhteiseen omatalkkariin, luottohenkilöön, joka voisi hoitaa pieniä kiinteistöhoidollisia töitä. Kiitämme kaikkia palautteen
antajia, mutta saamiemme vastausten vähäisyyden perusteella tarvetta ei kuitenkaan liene riittävästi ainakaan kokopäivätoimiselle aluetalonmiehelle.

KIITÄMME M-KAUPPIASTA VUOSIEN YHTEISTYÖSTÄ
Jo vuosia yhdistystämme tukenut M-kauppias on lopettamassa Laaksolahdentien liikkeensä. Haluamme lämpimästi kiittää
häntä yhteistyöstä, ja toivottaa onnea ja menestystä uusissa
haasteissa.
Tietojemme mukaan samassa liiketilassa avataan Siwa-myymälä 9.4.2015.

LAAKSOLAHDEN MONITOIMITALO
Hoidamme Espoon kaupungin puolesta Laaksolahden monitoimitalon vuokraamisen. Päivystämme paikalla tiistaisin ja
torstaisin klo 16.00–19.30 (ks. poikkeukset sivuiltamme).
Tiloihin pääsee parhaiten tutustumaan tiistaisin klo 16–17:
tiloissa ei silloin ole muuta toimintaa.
Lisätiedot www.laaksolahti.fi/monitoimitalo
Tiedustelut laaksolahti.monitoimitalo[ät]espoo.fi
tai päivystysaikaan puhelimitse 046 877 1842

LIITY JÄSENEKSI – TUE ASUKASYHDISTYSTÄSI
Tue oman asukasyhdistyksesi toimintaa. Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi maksamalla jäsenmaksun (15 €/vuosi)
tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51.
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta
saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita halutessasi myös sähköpostiosoitteesi.
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