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ANNONS

HEJ!

Köping 2013-03-10
Vi är åter på väg mot ljusare tider och det känns bra.
Villaägarna är tillbaka med ett nytt medlemsblad och lite
information om några förhoppningsvis intressanta
medlemsaktiviteter. Det var ett tag sedan senast. Vi har
inte haft så mycket att berätta om eftersom vi inte
ordnade några medlemsträffar i höstas. Vad har vi då
gjort? Ja viktigast är nog att vi försöker se till att
utlåningsverksamheten funkar. Den tidigare utlovade
priskollen på byggmateriel har vi också jobbat med men
den är inte riktigt klar ännu. Vi jobbar även med planer
för att utöka utlåningsverksamheten med en byggnadsställning och eventuellt en markvibrator. Problemet här
är förvaringen. Vi letar efter en lösning.
Kom på våra medlemsträffar! Dom är jättebra.
Den första med Mälarenergi och NILA är för dig som
tycker att det verkar intressant att spara pengar och
bidra till en bättre miljö genom att producera egen el
med t.ex egna solpaneler.
Den andra träffen är med Anticimex och för alla som vill
veta mer om skadedjur, hur de undviks och bekämpas.
Missa inte heller årsmötet den 11/4 !
Kom dit för att påverka eller erbjuda ditt engagemang!
Eller kom bara för att äta smörgåstårta. Föreningen
bjuder.
m.v.h Johan Jansson, ordförande

Vi ingår i

Rabatterbjudanden för
medlemmar i Villaägarna Köping
Öppettider: Mån-Fre 7-17
Hantverkargatan 21, Köping
Epost: info@keror.se

0221-140 70
www.keror.se
ANNONS

MEDLEMSTRÄFF 20/3
”PRODUCERA DIN EGEN EL!”
MED MÄLARENERGI & NILA-Energi
Tid:
Onsdag 20/3 19.00-c.a 20.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan
Stora gatan 21, Köping
(Gå in på baksidan via Trädgårdsgatan!)
Program:


Hans Gren med kollega från Mälarenergi presenterar
företaget och dess roll som energileverantör i vår region.
o Förnybar energi med vatten, vind och solenergi.
o Information om Mälarenergis nettodebitering.
(Nettodebitering innebär att du kan leverera egenproducerad solenergi
på sommaren och få ner elräkningen med motsvarande energimängd
på vintern.)




Niklas Larsson NILA-energi presenterar sitt företag som
levererar solenergilösningar med solpaneler och solceller.
Föreningen bjuder alla medlemmar med familj på fika.

VÄLKOMNA!

- Färg - Tapeter - Verktyg
- Kakel - Golv
- Måleri
Fr.o.m Våren 2013 säljer vi även:

Jotun Demidekk.
Utnyttja Medlemsrabatten!
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 (beställningsvara)

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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MEDLEMSTRÄFF 21/3
OM SKADEDJUR
MED ANTICIMEX

En aktivitet som kanske inte lämpar sig för de känsligaste medlemmarna

Tid:
Plats:

Torsdagen den 21/3 19.00-c.a 20.30
Studieförbundet Vuxenskolan
Stora gatan 21, Köping
(Gå in på baksidan via Trädgårdsgatan!)

Program:
Per Jättne kommer och berättar om skadedjur, hur de upptäcks, hur de
undviks och hur de bekämpas. Per är tekniker hos Anticimex i Västerås.

Lär dig vilka som är de vanligaste skadedjur du riskerar att drabbas av
som villaägare! Hur undviks de? Hur bekämpas de?

Lär dig mer om kackerlackor, råttor, husbockar, getingar och andra
kompisar.

Vägglusen är åter på frammarsch i Sverige efter att ha varit i princip
utrotad. Kom så får du veta varför och vad du kan göra för att slippa bli
drabbad.

Hur hänger skadedjursfrekvensen ihop med förändringar i samhället
såsom förändrad sophantering och förändrade resvanor?

Skrämmande historier ur verkligheten har utlovats

Föreningen bjuder alla medlemmar med familj på fika.

Välkomna!

ÅRSMÖTE 11/4 2013
VILLAÄGARNA KÖPING
Tid:
Torsdag 11/4 19.00-20.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan
Stora gatan 21, Köping
(Gå in på baksidan via Trädgårdsgatan!)
Program:
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 styrelsen 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 &
kaffe, te eller festis

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 närvarande 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 kommer att få en genomgång innan säsongen
börjar.

VÄLKOMNA!
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