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HEJ!

Köping 2015-03-31

ANNONS¯

Kul att antalet medlemmar ökar i föreningen. Jag antar att det
beror på att ni ser att vi har mycket bra att erbjuda. Samarbete
ger möjligheter. Gå in på vår uppfräschade hemsida och titta
så får du se själv. home.koping.net/villaagarna Där finns information om medlemsaktiviteter, låneverksamhet och rabatter
t.ex. att du som medlem får 15% rabatt hos bildelshuset i
Köping. Snart börjar högsäsongen för vår låneverksamhet.
Både vertikalskärare och byggnadsställningar lånas nästan bara
ut under vår och sommar, men då är de mycket populära. Ring
och boka i tid! En nyhet är att vi har fixat en bokningskalender
på hemsidan. Där kan du själv se när utrustning är ledig. Som
vanligt på våren har vi ett årsmöte. Ni brukar inte vara jättebra
på att komma, men kanske går det att locka några fler genom
att berätta att alla medlemmar bjuds på smörgåstårta och fika.
Den 16/4 ordnar vi en medlemsträff om värmepumpar. Då kan
du höra vad Mr Värmepump Stig Jansson har att berätta i
ämnet. Hoppas sedan att vi ses på medlemsträffen på Bürgers
Växtgård den 9/5. Det är årets höjdpunkt för alla som älskar
kombinationen varmkorv och trädgårdsväxter. Lycka till med
era villor! Låt er inte luras! Varken av banker, hantverkare eller
politiker. Var rädda om er och bråka inte med era grannar om
ni inte absolut måste!

Rabatterbjudanden för
medlemmar i Villaägarna Köping
Öppettider:
Mån-Tor 7-17, Fre 7-16,
Lunchstängt 12-13
Hantverkargatan 21, Köping
Epost: info@keror.se

Johan Jansson, ordförande

MEDLEMSKVÄLL OM VÄRMEPUMPAR
MED RÖR & ENERGISERVICE AB

0221-140 70
www.keror.se
ANNONS¯

Tid:
Torsdagen den 16/4 19.00-20.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler
Stora gatan 21, Köping (Ingång frånTrädgårdsgatan)
Program:
·
Stig Jansson från Rör & Energi AB berättar om både
bergvärmepumpar och luftvärmepumpar.
·

Presentation av företaget.

·

Saker du behöver tänka på vid byte från traditionellt
uppvärmningssystem till ett värmepumpsbaserat.

·

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

Välkomna!

MEDLEMSTRÄFF HOS
BÜRGERS VÄXTGÅRD
Tid:
Lördagen den 9/5 15.00-17.00
Plats: Bürgers Växtgård i Köping.
Program:
·
Rundvandring i växtgården med guidning av Pär Bürger.
·

Vi visar vår markvibrator & vertikalskärare 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. Per
utlovar mängder med andra erbjudanden också.

·

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

Välkomna!

Gå inte över ån efter vatten!
Fråga oss först!
ü
ü
ü
ü

Ett mycket brett sortiment av virke och
övrig byggmaterial till hög kvalitet.
Råd och service från kunnig personal
med mångårig erfarenhet.
Konkurrenskraftiga priser.Testa oss!
Vi är proffsens naturliga val, men du
som gör-det-självare är lika viktig för
oss.

Öppettider
Mån-Fre: 06.45-17.00
Lör: 09.00-13.00
Vi samarbetar med föreningen Villaägarna i
Köping. Vi hjälper till med utlåningen av era
maskiner och som medlem får du rabatt hos oss.
Visa ditt medlemskort!

AB Karl Hedin Bygghandel
i Köping

0221- 345 80
Järnvägsgatan 2
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, som 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: 010-7412930

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.

LÅN FRÅN REDSKAPSCONTAINERN
Denna låneverksamhet sköts ideellt av föreningen helt i egen regi. Vi
håller till i en egen redskapscontainer som står på Järnvägsgatan 4 vid
Färg 1:an. Allt är gratis att låna.
Stör inte Färg1:an med detta !!! De sköter endast släpvagnsutlåningen och låter oss välvilligt ha containern på sin gård.
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.
Plats: Järnvägsgatan 4, Köping (Container på Färg1:ans gårdsplan)
Bokning: Ring tel. 070-6426408. Telefontid Mån-Sön 12.00-20.00
Bokningskalender kan läsas på hemsidan: home.koping.net/villaagarna
Utlämning/Återlämning: Måndag & Torsdag. 17.00 om annat ej
överenskoms vid bokning. Containern är normalt endast åtkomlig MånFre 8-18. Vi ber om förståelse för att du kanske måste anpassa dig lite
efter t.ex. arbetstider för oss som skall hjälpa dig.

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.

ÅRSMÖTE 2015

Tid: Torsdag 23/4 19.00-20.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan
Stora gatan 21, Köping
(Ingång från Trädgårdsgatan)
Villaägarna i Köping hälsar alla medlemmar
välkomna till årsmöte 2015!

Årsmötesförhandlingar
Presentation av verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, val
av förtroendeposter,, m.m

Fika & fria diskussioner

Föreningen bjuder alla
medlemmar på
smörgåstårta & fika.
På årsmötet kan du påverka vilken
verksamhet som du vill att föreningen
skall bedriva.

VÄLKOMNA!
KONTAKTINFORMATION
2014/2015
Hemsida:
http://home.koping.net/villaagarna
Styrelsen:
Johan Jansson, Ordförande
Bäverstigen 14,
73143 Köping
070-2090782
jojan@telia.com
Dan Vikman, Kassör
Västlandavägen 40
73196 Köping
dan.vikman@volvo.com
Åke Andersson, Ledamot
Hästskogatan 16
73152 KÖPING
Jacek Kobosko, Ledamot
Fjärilsgatan 11
73154 KÖPING
jacek@koping.net
Elisabet Mikaelsson, Föreslagen Ledamot (Sekreterare)
Minkstigen 9
73143 KÖPING
elisabet.mikaelsson@koping.net
Per Granqvist, Suppleant
Kvarngatan 11C
73134 KÖPING
per.granqvist1976@gmail.com
Eivor Brandqvist, Suppleant
Vretlundavägen 90
73133 Köping
eivor.brandqvist@koping.net
Christer Eklund, Avgående Ledamot (Sekreterare)
Nordväg 13
73196 Köping
christer.eklund@hotmail.com

