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HEJ!

Köping 2012-04-24
Kul att så många kom till vår temadag om badrum den
10/3. Det blev riktigt lyckat och alla verkade nöjda. Den
26/3 genomförde vi årsmötet. Allt avlöpte väl men
uppslutningen var inte överväldigande. Vi avtackade
avgående sekreteraren Anita Andersson och avgående
kassören Birgitta Andersson. Deras insatser kommer att
saknas. Nya ledamöter i styrelsen är Christer Eklund och
Marita Öberg. Per Grankvist och Åke Andersson blev nya
suppleanter.
Just nu jobbar Sven-Erik Profors på för fullt med
vertikalskäraren i sitt garage. Han har ställt upp frivilligt
för att få ordning på den åt föreningen. Tack! Tack! Han
säger att den skall vara redo för användning den 2.maj
om inget extraordinärt inträffar. Försök då att inte
använda den som jordfräs! Den verkar vara en ganska
ömtålig apparat så var försiktiga!
Kom på våra medlemsträffar! Den 5/5 hos Bürgers
Växtgård! Och den 12/5 om målning och tapetsering hos
Färg1:an. Läs mer om detta i medlemsbladet.
Jag hoppas att ni alla får en fin vår och sommar så
hörs vi i höst igen. Använd våra vagnar och verktyg!
Fortsätt samarbeta! Jag lovar att det lönar sig i längden.
m.v.h Johan Jansson, ordförande

MEDLEMSTRÄFF HOS
BÜRGERS VÄXTGÅRD
Tid:
Plats:

ANNONS

Till Hands
Behöver du hjälp med
anläggning eller skötsel av
din trädgård?
Jag kan hjälpa dig!

Christer Eklund
070-308 28 87
- Trädgårdsanläggning och skötsel.
- Läggning av marksten och plattor.
- Bygger murar och anlägger
dammar.

ANNONS

Lördagen den 5/5 15.00-17.00
Bürgers Växtgård i Köping.

Program:


Rundvandring i växtgården med Pär Bürger som guide.



Lär dig lägga stenplattor med Christer Eklund



Utlottning av ett Magnoliaträd bland närvarande
medlemmar. (Dragning sker c.a. 16.30)



10 % Rabatt på hela sortimentet till alla medlemmar.





Mängder med erbjudanden
Vi visar upp vår vertikalskär som kan lånas gratis
Föreningen bjuder alla medlemmar med familj på fika.

-

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

Välkomna!

0221-19111
www.farg1an.nu
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ANNONS

MEDLEMSTRÄFF
MÅLNING & TAPETSERING
En klassisk medlemsaktivitet. Denna gång i samarbete med Färg1:an.

Tid:
Lördag 12/5 11.00-13.00
Plats:
Färg1:an, Järnvägsgatan 4, Köping
Program:


Föreningen bjuder på korv och fika



Yrkesmålare demonstrerar hur du skall lyckas med dina
projekt. Olika stationer finns där du kan ställa frågor och
lära dig praktiskt om:
o
o
o
o

Stort sortiment av:
-Utomhusväxter
-Inomhusväxter
-Snittblommor
-Perenner
-Träd

Tapetsering
Tips och tricks
Målningstekniker ute och inne
Rätt teknik och verktyg för jobbet
Förarbetet
Slipning & spackling, renoveringsduk m.m.
Fönsterrenovering
Skrapning, Målning & Kittning



Information om hur du med hjälp av standardkontrakt kan
slippa problem då du anlitar hantverkare (t.ex. målare)



Extra bra rabatterbjudanden utlovas enbart för medlemmar

Barnhemsgatan 54
731 33 Köping
Tel: 0221-20255
www.burgers.se

VÄLKOMNA!

GRATIS UTLÅNING AV
SLÄPKÄRROR OCH VERKTYG
Medlemmar i Villaägarna i Köping får låna utrustning gratis av
föreningen.
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.
Vertikalskäraren OK igen efter 2/5. Var rädda om den så att den
slipper gå sönder igen!
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