TIEDOTE 2/2016

____________________________________
ALUEEN HARRASTUSTEN ESITTELY 28.8.2016
Tervetuloa kaikki asukkaat tutustumaan alueen harrastusmahdollisuuksien esittelyyn sunnuntaina 28.8. klo 17–19
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2).
Muista merkitä jo nyt tämä päivä allakkaasi!
Nettisivuiltamme löytyy jo nyt runsaasti hyödyllisiä linkkejä:
www.laaksolahti.fi/alueen-harrastusmahdollisuuksia.

Alueella toimivia yhteisöjä, jotka haluavat varata maksuttoman pöytäpaikan kertoakseen toiminnastaan, pyydämme ilmoittautumaan sähköpostitse Mika Holmströmille,
mika.holmstrom{ät}iki.fi, puh. 0400 418 919.

JUHANNUSJUHLAT
Lipunnosto perjantaina 24.6. klo 20, kokko klo 22
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusjuhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n kanssa.
Ohjelmassa on mm. musiikkia, tanssia ja ongintaa, ja tarjolla on kahvia, virvokkeita ja makkaraa.
Lue lisää osoitteessa laaksolahti.fi/juhannusjuhla.

KOKKOTALKOOT
– MUKAVA TAPA TUTUSTUA NAAPUREIHIN
Tule myös mukaan talkoisiin, se on mukava tapa tutustua
naapureihin! Toivotamme kaikki alueen asukkaat tervetulleeksi rentoihin talkoisiin kokkorannassa
– tiistaina 21.6. ja keskiviikkona 22.6. klo 17–21 kokon ja
tanssilavan rakentamiseksi
– juhannusaattona 24.6. klo 19–23 mm. kahvinmyyntiin
– maanantaina 27.6. klo 17–21 siivous- ja purkutöihin.
Talkootyötä on sopivasti, muttei liikaa, ja jokainen voi osallistua omien kykyjensä ja ehtimisensä mukaan. Ennakkoilmoittautumista talkoisiin ei tarvita. Ota kuitenkin yhteyttä,
jos sinulla on järjestyksenvalvojakortti ja ehdit olla juhannusaattona paikalla: Mika Holmström, puh. 0400 418919,
mika.holmstrom{ät}iki.fi.

KUIVIA OKSIA KOKON RAKENTAMISEEN
Juhannuskokkoon soveltuvia kuivia oksia voi toimittaa kokkorantaan tiistaina 21.6. kello 17–21. Piikkipensaita,
naulapuita, lahotavaraa, painekyllästettyä puuta tai muuta
kokkoon kelpaamatonta tai vaikeasti käsiteltävää puumateriaalia emme valitettavasti voi vastaanottaa. Jotta materiaalia ei tule liikaa, sovi tulostasi etukäteen Erkki Torkkelin
kanssa, puh. 050 392 6710.

TONTTIAITOIHIN KUNNON PERUSTUKSET
Tonttiaidat muodostavat merkittävän osan alueen maisemakuvasta. Koko Espoon alueella – ja meidän kannaltamme
myös valitettavasti Laaksolahden alueella – on rakennettu
runsaasti tonttiaitoja, jotka jo 3–5 vuoden kuluttua rakentamisesta alkavat vinoutua eri suuntiin.
Toivomme kaikkien asukkaiden tarkastavan oman aitansa
kunnon. Lisäksi yhdistyksemme on ehdottanut Espoon kaupungille, että se
1. kirjoittaisi nettisivuilleen ohjeita ja ideoita erilaisista aitavaihtoehdoista ja etenkin hyvistä ja ajan hammasta kestävistä perustustavoista sekä myös istutus- ja hoito-ohjeita
viheraitojen rakentamiseksi
2. lisäisi ohjeeseensa
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B15A261E1D913-4045-BADE-240D4AB3F06C%7D/25089 linkin em.
neuvoihin ja painotuksen siitä, että aidat on pidettävä siisteinä ja suorina koko niiden eliniän ja
3. rakennusvalvonnan yhteydessä aktiivisesti ohjaisi rakentajia aitojen oikeanlaisiin ja kestäviin perustamistapoihin.

AILA-VENE ON VESILLÄ - VARAUKSET SIWALTA
Laaksolahden huvilayhdistyksen ja Jupperin omakotiyhdistyksen jäsenet voivat vuokrata Aila-soutuvenettä pelastusliiveineen edulliseen 10 euron vuorokausihintaan taas
1.6.2016 lähtien. Vuokrauksen käytännön järjestelyt hoitaa
Laaksolahdentien Siwa, mutta vuokrausmaksu tulee maksaa
LHY:n tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51. Kaupalla jäsenyys tarkastetaan jäsenluettelosta; mikäli olet vastikään
liittynyt jäseneksi, ota mukaan kuitti jäsenmaksun maksamisesta.
Lisätiedot laaksolahti.fi/aila-vene.
LIITY JÄSENEKSI – TUE ASUKASYHDISTYSTÄSI
Tule mukaan asukasyhdistykseen ja tue sen 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.
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