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HEJ! Kära medlemmar! Sverige har vaknat! Äntligen har man fått

upp ögonen för Köpings storhet. Filip Hammar, Jonas Hallberg, TVserien ”En annan del av Köping” och filmen ”Tårtgeneralen” har dragit
sina strån till stacken, men jag är mycket stolt över att nu kunna
meddela att även föreningen Villaägarna i Köping bidrar till den positiva
bilden av vår stad. Vi har nämligen utsetts till årets villaförening av
Villagärnas riksförbund.
Självklart måste detta firas med ett rejält
kalas och en jättelång smörgåstårta. Det är ju så det går till i Köping.
Kalaset går av stapeln den 14/4. hos Färgettan en av våra viktigaste
samarbetspartners. Läs mer om det längre ner i bladet!
Naturligtvis
tänker vi inte vila på våra lagrar, bli dryga och lata, bara för att vi blir
uppmärksammade med en utmärkelse. Nej vi kommer att satsa vidare
med full kraft. Vi gillar Köping och köpingsborna och vill att de skall
fortsätta gilla oss.
Under våren kommer vi därför att skaffa en till
förrådscontainer för att kunna bygga ut låneverksamheten avsevärt.
Jag kan redan nu utlova en ”slipgiraff” som används för snabb, proffsig
och renlig slipning av väggar & tak. Troligen kommer vi snart också att
kunna låna ut cementblandare, kakelskärare och golvslip.
Kom på
våra aktiviteter under våren! Du kan både lära dig något och spara
rejäla pengar. Om du kan allt och inte behöver spara pengar så skall du
ändå komma. Vi kan nämligen också erbjuda trevligt umgänge om du
dyker upp.
Johan Jansson, ordförande

Villaägarna i Köping utsedda till årets
förening av Villaägarnas Riksförbund.

Motivering:
”Villaägarna i Köping är en aktiv förening, som har en väl utbyggd maskinpool
och bra medlemsaktiviteter. Föreningen har bra kommunikation med sina
medlemmar via sitt medlemsblad och ett stort antal lokala samarbetspartners.”

Kom och fira med oss på Färgettan i Köping !
Köpings längsta smörgåstårta & 30-40% rab.på färg

Lördag 14/4 10.00-13.00

Villaägarnas dag2018
Lördag 26/5 10.00-13.00
Vi visar upp vår lokala verksamhet och
informerar om alla förmåner, rabatter och
aktiviteter som ingår i medlemskapet. Vi
finns på två platser. Hjälp oss att bli fler
genom att ta med eller tipsa din kompis
som ännu inte är medlem.

Karl Hedin Bygghandel
Järnvägsg.2 Köping

ü 20% rabatt på hela sortimentet
Ett litet antal kampanjvaror är undantagna.
Erbjudandet gäller endast den 26/5 & bara för
medlemmar.

Demo av föreningens maskiner
Borrmaskiner, spikpistoler, tigersåg m.m. Maskiner
som lånas ut gratis till medlemmar.

ü Fika Föreningen bjuder alla på fika.

Gårdsplanen utanför Färgettan
Järnvägsg.4 Köping

Kampanj för nya medlemmar

ü

Bli medlem och betala medlemsavgift 395:- direkt
(kontant/swish) så får du ett presentkort värt 200:hos våra lokala samarbetspartners.

ü Demo av föreningens utrustn.

Byggnadsställningar, markvibrator, vertikalskärare,
jordfräs, ”slipgiraff” m.m. Utrustning som lånas ut
gratis till medlemmar.

ü

Varmkorv & Fika Föreningen bjuder alla
på varmkorv & fika.

Alla är välkomna!
MEDLEMSTRÄFF PÅ
BÜRGERS VÄXTGÅRD

· 30-40% Rabatt på Färgettans lagersortiment endast för medlemmar

Tid: Lördag 12/5 15.00-17.00
Plats: Bürgers Växtgård i Köping.
· Rundvandring i växtgården med
guidning av Per Bürger.

· Premiärdemonstration av vår helt nya ”slipgiraff” som lånas ut gratis
till medlemmar. Slipgiraffen gör slipning av väggar & tak till en
barnlek.

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

· Presentkort hos färgettan värde 100:- till de första 100
medlemmarna på plats.

· 10 % Rabatt på hela sortimentet för alla
medlemmar. Per utlovar mängder med
andra erbjudanden också.

· Köpings längsta smörgåstårta 2018 (enl.Bivur). serveras från c.a
11.00. Helt gratis för alla medlemmar m. familj. Självklart bjuder vi
också på kaffe & dricka.

· Om du inte är medlem så kan du bli det direkt på plats. Pris 395:kontant/Swish. Därefter kan alla erbjudanden utnyttjas omedelbart.

Alla medlemmar och blivande medlemmar är välkomna!

ÅRSMÖTE 2018
Torsdag 26/4 19.00-21.00, i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler,
Stora gatan.21,Köping (dörrTrädgårdsgat.)
Kom och påverka vilken verksamhet föreningen skall bedriva!

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

Alla medlemmar är
välkomna!

· Polisens verksamhet i Köping
Jan Sköldberg från Köpingspolisen berättar om dagens polisverksamhet i
Köping och hur vi kan förebygga brott genom grannsamverkan.

· Årsmötesförhandlingar:
Presentation av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
revisionsberättelse, val av förtroendeposter,övriga frågor m.m

· Fika & fria diskussioner: Föreningen bjuder alla medlemmar på
Fika. I år blir det tårta , kaffe, te & festis.

Alla medlemmar önskas välkomna!

NÅGRA LOKALA MEDLEMSRABATTER !

· Färg1an 20% på det mesta
· Måleribolaget 20% på det mesta
· Bildelshuset 15%
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ANNONS¯

GRATIS UTLÅNING AV SLÄPKÄRROR,
VERKTYG, BYGGNADSTÄLLNINGAR M.M.
All utrustning ägs av föreningen och lånas ut gratis till medlemmar. Du
bokar, hämtar och återlämnar hos oss eller våra samarbetspartners.

Släpvagnar

Vi äger två bromsade släpvagnar med gallergrind. 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

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

Släpvagn1 (PPG 662)
Plats:
Färg 1:an, Järnvägsgatan 4, 73130 Köping
Bokning: Tel. 0221–19111

ü

Släpvagn2 (MBF 992)
Plats: COOP Nära Östanås, Östanåsgatan 23, 73141 Köping
Bokning: Tel. 010-7412930

ü
ü

El- och luftdrivna handverktyg

Elektriska och pneumatiska handverktyg kan lånas gratis i upp till 7
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
Bokning: Tel. 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.

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: 06.45-18.00
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

Plats: Järnvägsgatan 4, Köping (Container på Färg1:ans gårdsplan)
Bokning: Tel. 070-6426408. Eller maila jojan@telia.com
Tel.tid Mån-Sön 12.00-20.00. Telefonbokning måste ske minst 1h före
utlämning. Bokningskalender kan läsas på hemsidan:
home.koping.net/villaagarna/bokningar.html
Utlämning/Återlämning: Måndagar & Torsdagar. 17.00-17.15 om
annat ej överenskoms vid bokning.
Stör inte Färg1:an med detta !! De sköter endast släpvagnsutlåning.
och låter oss välvilligt ha containern på sin gård.
Byggnadsställningar Lätthanterliga aluminiumställningar.
3 st separata ställningar: arbetshöjder: 1st 3m, 2st upp till 7m.
Deposition 500:- , Max lånetid 14 dagar. Max en ställning/lånetillfälle
Vertikalskärare: Klippo, för kultivering av gräsmattor,
Deposition 500:- , Max lånetid 4 dagar.
Jordfräs: Huskvarna TF434P, arb.bredd 80cm, arb.djup 30cm. 59 kg
Deposition 500:- , Max lånetid 4 dagar.
Markvibrator: Scheppach HP 1100
58kg, Deposition 500:- , Max lånetid 7 dagar.

KONTAKTINFORMATION 2017
http://home.koping.net/villaagarna
Styrelsen 2017/2018:
Johan Jansson, Ordförande
Bäverstigen 14,
73143 Köping
jojan@telia.com

070-2090782

Dan Vikman, Kassör
Västlandavägen 40
73196 Köping
dan.vikman@volvo.com
Åke Andersson, Ledamot
Hästskogatan 16
73152 KÖPING
akeandersson36@hotmail.com
Jacek Kobosko, Ledamot
Fjärilsgatan 11
73154 KÖPING
jacek@koping.net

Slipgiraff: För snabb,proffsig och renlig slipning av väggar & tak inne.
Deposition 500:-, Max lånetid 7 dagar. (finns fr.o.m 14/4)

Elisabet Mikaelsson, Sekreterare
Minkstigen 9
73143 KÖPING
elisabet.mikaelsson@koping.net

Kommande utrustning: Håll utkik på hemsidan! Förmodligen
anskaffas betongblandare, kakelverktyg och golvslipmaskin under
våren.

Eivor Brandqvist, Suppleant
Vretlundavägen 90
73133 Köping
eivor.brandqvist@koping.net

Vid utlämning tecknas ett hyreskontrakt mellan medlemmen och föreningen. Låntagaren är
ansvarig för att kontrollera att utrustningen är i sådant skick att den är säker att använda.
Föreningen ansvarar inte under några omständigheter för skada orsakad av brister i
utrustningen eller dess handhavande. 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. Mer info om
dessa rutiner finns på hemsidan.

Lennart Lidquist, Suppleant
Solmyra 56
731 15 Kolsva
lennart@lidquist.se

Revisor:
Regina Sjödin, Revisor
Vretlundavägen 32
73133 Köping
regina.sjodin@pe.se

