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ANNONS

HEJ! Köping 2014-04-10      
Dags för ett nytt medlemsblad.  Hoppas att det gått bra för er 
och era kåkar sedan vi hördes senast.       
Äntligen kan vi nu berätta att vår nya utökade utlånings-
verksamhet är igång. Vi har nu en riktig container för att kunna 
förvara skrymmande utrustning. Inledningsvis kommer man att 
kunna låna byggnadsställning, markvibrator och mossrivare. 
Om det faller väl ut så kan vi säkert erbjuda ännu mer så 
småningom.  Allt är som vanligt gratis. Självklart kan våra 
släpvagnar och andra verktyg fortfarande lånas hos våra 
samarbetspartners.        
För egen del kämpar jag för att bli klar med mitt stora hus-
projekt, som pågått i flera år. Det är lätt att missbedöma 
omfattningen när man börjar. Problemet nu är ofta att jag 
saknar tiden eller orken, som krävs för att bli klar. Uthållighet 
är A och O.  Hoppas att det går bra med era husprojekt. Var 
försiktiga bara så att ni inte äventyrar familj, hälsa eller 
ekonomi! Låt inte projektet blir ett monster som äter upp dig!      
Kom på årsmötet den 24/4 ! Förutom de vanliga årsmötes-
aktiviteterna, så kommer Stadsarkitektkontoret att berätta om 
bygglovsregler. Framförallt förändringarna som regeringen 
föreslagit skall gälla fr.o.m juli. Snart kommer man ju kanske 
att få bygga 25kvm-hus på sin villatomt utan bygglov.     
Lördag 10/5 Hoppas vi sedan få se dig på medlemsträffen 
bland buskarna och träden på Bürgers växtgård.  Hoppas att du 
får en fin vår och sommar och att du hinner vila. 
 
Hälsningar 
Johan Jansson, ordförande 
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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 

MEDLEMSTRÄFF HOS 
BÜRGERS VÄXTGÅRD 

 

Tid:        Lördagen den 10/5  15.00-17.00  
Plats:     Bürgers Växtgård i Köping. 
 

Program 
 

 Rundvandring i växtgården med guidning av       
Pär Bürger. 

 Lär dig lägga stenplattor med Christer Eklund. Han 
visar också vår markvibrator som kan lånas av 
medlemmar.  

 Utlottning av ett Magnoliaträd bland närvarande 
medlemmar. (Dragning sker c.a. 16.00) 

 10 % Rabatt på hela sortimentet för alla 
medlemmar. Mängder med andra erbjudanden 

 Föreningen bjuder alla medlemmar med familj på 
varmkorv och fika (kaffe, te, festis, bulle) 

 
Välkomna! 

AB Karl Hedin Bygghandel

ANDRÉ ANDERSSON 
Tel 070-315 80 91 
andre.andersson@abkarlhedin.se 
www.abkarlhedin.se 
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GRATIS UTLÅNING AV 
SLÄPKÄRROR, VERKTYG, 

BYGGNADSTÄLLNING M.M. 
All utrustning ägs av föreningen och lånas ut gratis till Medlemmar. Du 
bokar, hämtar och återlämnar hos våra samarbetspartners (se nedan!). 

Släpvagnar  
Vi har två bromsade REKO gallersläpvagnar. De kan lånas i upp till tre 
timmar gratis. Vill du låna längre så kan du göra det för 100 kr per 
dygn, max två dygn. Vagnarna bokas, hämtas och lämnas hos våra 
samarbetspartners Färg1:an och COOP Nära Östanås 
Släpvagn1 (BKE 451): 
Plats:     Färg 1:an,  Järnvägsgatan 4,  73130 Köping  
Telefon:  0221–19111 
Släpvagn2 (MBF 992) 
Plats:    COOP Nära Östanås,  Östanåsgatan 23,  73141 Köping 
Telefon:  0221-13110  

El- och luftdrivna handverktyg 
Våra elektriska handverktyg kan lånas gratis i upp till 2 dygn. 
Depositionen är 200 kr per maskin. 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  
Plats:    AB Karl Hedin,   Järnvägsgatan 2,  73136 KÖPING 
Telefon:  0221-34580. 

PREMIÄR FÖR VÅR NYA 
UTLÅNINGSVERKSAMHET 

Vår nya låneverksamhet sköts av föreningen helt i egen regi. Vi håller 
till i vår egen redskapscontainer som står på Järnvägsgatan 4 vid Färg 
1:an. Allt är gratis att låna.  
Styrelsen och ett antal övriga medlemmar turas om att sköta detta 
ideellt. Vi hoppas att angivna rutiner kan respekteras så att det inte blir 
för jobbigt. Stör inte Färg1:an med detta !!! De sköter endast 
släpvagnsutlåningen och låter oss välvilligt ha containern på sin gård. 
Bokning: Ring tel. 070-6426408. Telefontid Mån-Sön 12.00-20.00 
(Ev. kommer bokningskalendern att kunna läsas på vår hemsida)  
Utlämning/Återlämning: Måndag & Torsdag. Exakt tidpunkt 
överenskoms vid bokning. Containern är normalt endast åtkomlig Mån-
Fre 8-18. Vi ber om förståelse för att du kanske måste anpassa dig lite 
efter t.ex. arbetstider för oss som skall hjälpa dig. 
Plats: Järnvägsgatan 4, Köping (Container på Färg1:ans gårdsplan) 

Byggnadsställning  
Aluminium 3 st sektioner: arbetshöjder 3m, 5m, 7m.  
Deposition 500:-/sektion, Max lånetid 14 dagar.  

Vertikalskärare:  
Klippo för kultivering av gräsmattor, Deposition 500:-,  
Max lånetid 4 dagar (Mån-Tors, Tors-Mån).  
Markvibrator:  
Wacke 50kg, Deposition 500:-, Max lånetid 7 dagar.  
 
Vid utlämning tecknas ett hyreskontrakt mellan medlemmen och 
föreningen. Vid utlämning och återlämning kontrollerar föreningens 
representant utrusningens skick. Om utrustning inte återlämnas i 
komplett skick, eller återlämnas i skadat skick, så kan hela eller delar 
av depositionen behållas av föreningen. Eventuella ersättningsanspråk 
begränsas inte av depositionens storlek utan av den utlånade enhetens 
värde vid utlåningstillfället. Vi är inte småaktiga, men kräver normal 
aktsamhet och att ni ansvarar för att det ni lånar inte försvinner eller 
blir utsatt för skadegörelse. 

KONTAKTINFORMATION 
2013/2014 
Hemsida:  
http://home.koping.net/villaagarna 
Styrelsen:  
Johan Jansson, Ordförande 
Bäverstigen 14,  
73143 Köping 
070-2090782 
jojan@telia.com 

Christer Eklund, Sekreterare 
Nordväg 13 
73196 Köping 
christer.eklund@hotmail.com 

Dan Vikman, Kassör 
Västlandavägen 40  
73196 Köping 
dan.vikman@volvo.com 

Åke Andersson, Ledamot 
Hästskogatan 16 
73152 KÖPING 

Marita Öberg, Ledamot (Avgått på egen beg.) 
Timmermansgatan 12 
73154 KÖPING 
bill@mbox312.swipnet.se  

Per Granqvist, Suppleant 
Kvarngatan 11C 
73134 KÖPING 
per.granqvist1976@gmail.com  

Eivor Brandqvist, Suppleant 
Vretlundavägen 90  
73133 Köping 

Valberedning:  
Vakant 

ÅRSMÖTE 2014 
Tid:  Torsdag 24/4 19.00-21.00  
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan 
Stora gatan 21, Köping  
(Ingång från Trädgårdsgatan) 
 

Villaägarna i Köping hälsar alla medlemmar 
välkomna till årsmöte 2014! 

Årsmötesförhandlingar 
Presentation av verksamhetsberättelse, 

ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, val 
av förtroendeposter,, m.m 

Info om bygglovsregler 
Information från Stadsarkitektkontoret i Köping. 
Regeringen föreslår förenklingar i reglerna för 
bygglov fr.o.m juli 2014. Bl.a föreslås att 
komplementbostadshus på 25kvm ska kunna 
byggas utan bygglov. Vad innebär detta?  

Fika & fria diskussioner 
Föreningen bjuder på fika. 

 

På årsmötet kan du påverka vilken 
verksamhet som du vill att föreningen 

skall bedriva. 
 

VÄLKOMNA! 


