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Köping 2019-04-14       Förra året utsågs vi till årets Villaförening i Sverige och jag 
               kan meddela att vi fortfarande är på hugget! Vår förening är 
bland de populäraste enligt medlemsstatistiken. T.ex. har vi högst 
andel som förnyar sitt medlemskap av alla villaföreningar i hela 
Sverige. Tror inte detta beror på slumpen, utan på att vi genomför 
aktiviteter, skapar förmåner och hjälper våra medlemmar. Det är 
värdefullt att vara med i vår förening och det har ni fattat. Vi tänker 
fortsätta på samma väg även i år.    Utåningsverksamheten utökas 
kraftigt under 2019. Vi skaffar en till container och mängder med ny 
utrustning. T.ex golvslipmaskin, betongblandare, kakelverktyg och 
mycket mycket mer. Läs på baksidan av bladet!     Vi ordnar 
medlemsträffar där man kan lära sig något, kanske spara en slant eller 
bara träffas för att det är trevligt.    Inom den lokala intressepolitiken 
finns viktiga uppgifter som vi också vill försöka att bidra till att lösa. Ett 
aktuellt exempel rör planer på förändrade taxor för sophämtning. Vid 
årsmötet kommer därför en representant från Vafab att informera och 
finnas på plats.      För egen del stressar jag mest på för att någon 
gång hinna ta det lugnt. Snurrigt! Hoppas att det går bra för er alla. Ha 
det fint!   
/ Johan Jansson, ordförande Villaägarna i Köping  

ÅRSMÖTE 2019 Ons.24/4 19.00-21.00 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Köping, ingång Trädgårdsgatan 
Välkommen att påverka vilken verksamhet föreningen skall bedriva! 

• Representat från Vafab informerar om avfallshantering, återvinning, 
biogasproduktion m.m. & svarar på frågor. Vafab är ett kommun-
förbund som bl.a sköter sophämtning för alla kommuner i 
Västmanland.  

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

• Fika & fria diskussioner:Föreningen bjuder på Smörgåstårta, kaffe, 
te & dricka. 

MEDLEMSTRÄFF FÄRGETTAN 11/5  
Lördag 11/5 10.00-13.00 hos Färg1an Järnvägsgat 4 i Köping  
Förbered dig inför målningssäsongen genom att komma till 
Färg1an i Köping och få råd av riktiga målare.  

• Extra Rabatt på Färgettans kampanjsortiment endast för 
medlemmar. Kanonpriser på golv utlovas också. 

• Jocke svarar på frågor och ger råd ang. utvändig målning. 
• Jenny från Bergvalls måleri visar hur man renoverar fönster. 
• Micke från Floorworld visar olika typer av golv.  
• Föreningen bjuder på Fika! Kaffe, Te, Bullar Festis 

VÄLKOMNA! 

 
 

-  Färg     - Tapeter   - Verktyg 
-  Kakel     - Golv       - Måleri 

Välkomna till medlemsträffen 11/5 hos oss  
10 % extra rabatt på våra redan superbra 
kampanjpriser på utomhusfärg från Jotun 
& Beckers. Kanonpriser på golv. 
Erbjudandena gäller endast Lörd.11/5 för 
medlemmar i Villaägarna. 
 
Vi erbjuder alltid rabatt för medlemmar i 
Villaägarna (ej kampanj) 

Färg 20% 

Tapeter (lagervara) 20% 

Tapeter (beställningsvara) 10% 

Verktyg 20% 

Kakel 10% 

 
Välkommen in till oss !  

Järnvägsgatan 4, Köping  
Öppettider: Må-Fr: 7-18, Lö:10-13, Sön:10-13  

0221-19111 
www.farg1an.nu 

 

 
 
Välkomna till medlemsträff 23/5 hos oss 
Under hela dagen har vi fina erbjudanden 

för medlemmar i Villaägarna i Köping 
 

• 20% rabatt på allt i butiken  
(ej beställn.varor eller redan prissänkta 
produkter) 

• Comfortkollen 795:-  
Normalpris 995:- 

 

OBS Erbjudandena gäller endast den 23/5 
för medlemmar. 

 

 
Öppettider: Mån-Fre 8-17 
Lunchstängt 11.30-12.30 

 

Västeråsvägen 21, Köping 
Epost: info@cwror.se 

0221-213 45 
www.cwror.se 

HEJ! 

MEDLEMSTRÄFF RÖR,VÄRME,BADRUM 23/5 
Torsd. 23/5 18.00-20.00 hos CW-Rör Västeråsv 21 i Köping. 
CW-Rörs personal berätttar hur de kan hjälpa oss att spara energi, 
minska risken för vattenskador, renovera badrum .m.m. Vi får möjighet 
lära oss lite rörmokeri för husbehov och fråga om våra VVS problem.  

• Rabatterbjudanden för medlemmar (Se annons här bredvid! ) 
• Information om Comfortkollen som är en energismart rådgivning där 

man vid hembesök kontrollerar allt som rör vatten, värme och energi. 
• Vattenfelsbrytare.Hur du kan skydda ditt hem mot vattenskador och 

fördelarna med att installera en vattenfelsbrytare. 
• 3D-visualiserad badrumsritning. Demonstration av hur man arbetar 

med att ta fram en ritning på en komplett lösning vid 
badrumsrenovering.   

• Det kommer att bjudas på kaffe och fikabröd 
VARMT VÄLKOMNA! 

ANNONS↓ 

ANNONS↓ 
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MEDLEMSTRÄFF BÜRGERS VÄXTGÅRD 4/5  
Lördag 4/5 15.00-17.00 hos Bürgers Växtgård i Köping. 

• Rundvandring i växtgården med guidning av  Per Bürger. 
• Utlottning av Magnoliaträd bland närvarande medlemmar. (Dragn. 

sker c.a. 16.00) 
• 10 % Rabatt på hela sortimentet för medlemmar. Per utlovar som 

vanligt mängder av andra erbjudanden också. 
• Demonstration av utrustning som kan lånas av föreningen 
• Föreningen bjuder alla medlemmar med familj på varmkorv & fika. 

KONTAKTINFORMATION 2019 
http://home.koping.net/villaagarna 
Styrelsen 2018/2019:  
Johan Jansson, Ordförande       jojan@telia.com 
Tel. 070-2090782 
Bäverstigen 14, 73143 Köping 
Dan Vikman, Kassör  dan.vikman@volvo.com 
Västlandavägen 40, 73196 Köping 

Åke Andersson, Ledamot  akeandersson36@hotmail.com 
Hästskogatan 16, 73152 KÖPING 
Jacek Kobosko, Ledamot   jacek@koping.net 
Fjärilsgatan 11, 73154 KÖPING 
Elisabet Mikaelsson, Sekreterare 
elisabet.mikaelsson@koping.net 
Minkstigen 9, 73143 KÖPING 

Eivor Brandqvist, Suppl.     eivor.brandqvist@koping.net 
Vretlundavägen 90, 73133 Köping 
Lennart Lidquist, Suppleant   lennart@lidquist.se 
Solmyra 56, 731 15 Kolsva 

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

   

 
Gå inte över ån efter vatten! 

Fråga oss först! 
ü Ett mycket brett sortiment av virke och 

övrig byggmaterial till hög kvalitet. 
ü Råd och service från kunnig personal 

med mångårig erfarenhet. 
ü Konkurrenskraftiga priser.Testa oss! 
ü 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 
 

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 Östanås 
Släpvagn1 (PPG 662)        Bokning:  Tel. 0221–19111 
Plats:     Färg 1:an,  Järnvägsgatan 4,  73130 Köping  
Släpvagn2 (MBF 992)        Bokning:  Tel. 010-7412930 
Plats:    COOP Östanås,  Östanåsgatan 23,  73141 Köping 

EL- och LUFTDRIVNA HANDVERKTYG 
Elektriska och pneumatiska handverktyg kan lånas gratis i upp till 7 
dygn. Deposition 200 kr per maskin. För närvarande finns följande 
maskiner, alla är av mycket hög kvalitet: 
• 1 st tigersåg Makita  
• 1 st borrhammare Makita 
• 1 st spikpistol för lister och panel med tillhörande kompressor  
• 1 st spikpistol för reglar, fasadpanel, råspont m.m. + kompressor  
Plats:    AB Karl Hedin,   Järnvägsgatan 2,  73136 KÖPING 
Bokning: Tel. 0221-34580. 

 

LÅN FRÅN REDSKAPSCONTAINERN 
Denna verksamhet sköts ideellt av föreningen helt i egen regi. Vi håller 
till i två st redskapscontainers som står på Järnvägsgatan 4 vid Färg 
1:an. Allt är gratis att låna.  
Plats: Järnvägsgatan 4, Köping (På Färg1:ans gårdsplan) 
Bokning: maila jojan@telia.com eller ring 070-6426408.  
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.  
Slipgiraff: För snabb,proffsig och renlig slipning av väggar & tak inne. 
Deposition 500:-, Kostn. dammsugarpåse 50-100:- Max lånetid 7 dag.  
Betongblandare:  Deposition 500:- , Max lånetid 7 dagar.  
Kakelskärare:  Deposition 200:- , Max lånetid 7 dagar.  
Plattformsstege:  Deposition 200:- , Max lånetid 7 dagar.  
Tapetbord:  Deposition 200:- , Max lånetid 7 dagar.  
Golvslipmaskin:  Deposition 500:- , Max lånetid 7 dagar.  
Skivhiss:  Deposition 200:- , Max lånetid 7 dagar. 

 
NÅGRA LOKALA MEDLEMSRABATTER ! 

• Färg1an 20% på det mesta 
• Måleribolaget 20% på det mesta 
• Bildelshuset 15% på bildelar m.m. 

 


