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HEJ!

Köping 2012-02-26
Nu närmar sig våren och det känns mycket bra tycker jag. Ovanligt
lindrig vinter måste man säga. Det verkar funka ganska bra med våra
släpvagnar nu. Nya rutiner och nya samarbetspartners har gjort susen.
Kom på vår temadag om badrum den 10/3. Vi hoppas den skall bli
en succé.
Den 26/3 har vi årsmöte igen. Kom dit och erbjud oss
helst lite av ditt engagemang. Vi behöver hjälp med såväl stort som
smått.
Visst kostar det pengar att vara villaägare? Arbetskostnaden
har visserligen minskat i och med ROT-avdraget men vad har hänt med
kostnaderna på byggmaterial? De har länge varit höga i Sverige. Jag
tror att det vore mycket intressant ifall vi började genomföra
regelbundna seriösa prisjämförelser på ett antal byggvaror av
jämförbar kvalitet. Resultaten skulle vi kunna presentera på vår
hemsida. Kanske är våra lokala media också intresserade av att sprida
resultaten i bygden. Glöm inte bort att samarbeta och hjälpas åt!

Vi ingår i

Johan Jansson, ordförande

TEMA BADRUM
Vill du ha ett nytt fräscht badrum?
Kom och lär dig hur du skall göra!
Tid:
Plats:

Lördag 10/3 kl. 10.00 – 13.00
KAK-Golv, Västra Långgatan 13, Köping
(Bredvid måleribolaget)

Vi har öppet Lördag 10/3 under
Villaägarnas badrumsdag.
Speciella rabatterbjudanden
kommer att finnas för
medlemmar

0221-140 70
www.keror.se

Unikt tillfälle att förbereda sig för ett lyckat badrumsprojekt. Vi går igenom det
mesta som du behöver veta. Ställ frågor om ditt projekt! Informationen är
värdefull oavsett om du vill jobba själv eller tänker anlita hjälp. Specialister från
lokala företag m.fl. berättar och svarar på frågor om sin del i ett badrumsprojekt.
Medlemmar som genomfört badrumsrenoveringar delar med sig av sina
erfarenheter.

ANNONS

10.00 – 11.00 Föredrag och frågeforum, Del 1

ANNONS

Planera ditt projekt (c.a 20min)
Villaägare som genomfört badrumsprojekt och deltagande företag
berättar om sina erfarenheter och ger oss tips för att undvika fallgroparna.

Snickeriarbeten (c.a 25min)
Arne Persson, Virsta Bygg & Schakt.

-

Elinstallationer (c.a 15min)
Behörig Elektriker från NEA Elman AB

11.00 – 11.30 Paus, fika, utlottning av böcker
Villaägarföreningen bjuder på varm korv, festis och kaffe.
Kl. 11.00 lottar vi ut böcker om badrumsrenovering bland dem som är
närvarande.

11.30 – c.a 13.00 Föredrag och frågeforum, Del 2
VVS, Rörarbeten, sanitetsporslin m.m. (c.a 30-45 min)
Johan Karlsson, K&E Rör AB

Fuktspärr, våtrumsmattor och kakel (c.a 30-45 min)
”Ingo” från KAK-Golv

Gratis varmkorv, kaffe, festis
Villaägarföreningen bjuder alla som kommer på varm korv, festis och kaffe

Rabatterbjudanden för medlemmar
Både KAK-Golv och K&E Rör har sina butiker öppna under evenemanget.
De har lovat oss speciella rabatterbjudanden under dagen.

VÄLKOMNA!

Färg
Tapeter
Verktyg
Kakel
Måleri

Vi samarbetar med Villaägarna i Köping.
Hos oss kan du boka, hämta och återlämna en av era släpkärror.
Mot uppvisande av medlemskort erbjuder vi också
rabatter för medlemmar:
Färg

20%

Tapeter (lagervara)

20%

Tapeter (beställninsvara)

10%

Verktyg

20%

Kakel

10%

Välkommen in till oss !
Järnvägsgatan 4, Köping
(Mitt emot Ekos Järn)
Öppettider: Må-Fr: 7-18, Lö:10-13, Sön:10-13

0221-19111
www.farg1an.nu
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ÅRSMÖTE 2012
Tid:
Plats:

Måndag 26/3 19.00
Studieförbundet Vuxenskolan
Stora gatan 21, Köping
(Gå in på baksidan via Trädgårdsgatan!)

Villaägarna i Köping hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte. Vi
går igenom sedvanliga årsmötesformaliteter såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, val av
styrelseordförande, ledamöter, revisorer m.m. Vi i styresen hoppas
förstås också bli beviljade ansvarsfrihet. Vi hoppas också på trevliga
och fria fikadiskussioner. På årsmötet kan du påverka vilken
verksamhet föreningen skall bedriva under nästa verksamhetsår.

Föreningen bjuder på smörgåstårta och kaffe/the
VÄLKOMNA!

GRATIS UTLÅNING AV
SLÄPKÄRROR OCH VERKTYG
Som medlem i Villaägarna i Köping får du låna en hel del bra utrustning
helt gratis. Vi har köpt in den för din skull och hoppas att den skall
komma till nytta.
Är det något som saknas eller om du undrar över något så hör av dig!
Kom gärna med förslag på utrustning som vi borde skaffa!
Släpvagnar
Vi äger två bromsade REKO gallersläpvagnar. Släpen kan lånas i upp till
tre timmar helt gratis. Vill du låna längre så kan du göra det för 100 kr
per dygn, maximalt två dygn. Vagnarna bokas, hämtas och lämnas hos
våra samarbetspartners
Släpvagn1 (BKE 451) hos Färg 1:an
Järnvägsgatan 4, 731 30 KÖPING (Vid museet)
Telefon: 0221–19111
Släpvagn2 (MBF 992) hos COOP Nära Östanås
Östanåsgatan 23, 731 41 Köping (Vid folkets park)
tel. 0221-13110
Eldrivna handverktyg
Våra elektriska handverktyg kan lånas gratis i upp till 2 dygn. Du
lämnar en deposition på 200 kr per maskin. Pengar som du får tillbaka
vid återlämnandet. För närv. finns följande maskiner, alla är av mycket
hög kvalitet:

1 st tigersåg Makita

1 st borrhammare Makita + diverse SDS-borrar

1 st spikpistol för lister och panel med tillhörande kompressor

1 st spikpistol för reglar, fasadpanel, råspont m.m. med tillhörande
kompressor
Du bokar, hämtar och återlämnar hos vår samarbetspartner Karl Hedin
AB i Köping Tel. 0221-34580.
Trädgårdsredskap
Vi äger en KLIPPO vertikalskärmaskin för kultivering av gräsmattor.
Den kan lånas gratis i upp till två dygn. Bokning, hämtning och
återlämning sker hos Bürgers Växtgård i Köping 0221-20255.
Just nu är vertikalskäraren dessvärre trasig. Vi skall försöka få
ordning på den till vårsäsongen.

KOMMANDE MEDLEMSAKTIVITETER



Under våren planerar vi att återigen ha en medlemträff om
målning och tapetsering.
I maj hoppas vi också få komma till Bürger’s Växtgård som vanligt.

Om du har förslag på andra aktiviteter så hör av dig till oss!
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