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HEJ!
Du vet säkert att du är medlem i Villaägarnas Riksförbund, men
du kanske inte känner till att du då också är medlem i Köpings
lokala villaägarförening. Vårt syfte är att på det lokala planet
verka för att göra ditt villaägande lite enklare, billigare och
roligare. Vi tror att man kan åstadkomma mycket bra genom
samverkan i en förening. Vi är nästan 1000 medlemmar här i
Köping så lokalt kan vi faktiskt vara/bli en kraft att räkna med,
men vi kan också hjälpa dig att förmedla kontakter med
Villaägarförbundet centralt när du behöver deras hjälp.
I detta medlemsblad kan du läsa om vad vi hittills har ordnat
för dig. Dessutom har vi många fler idéer som vi tänker
återkomma med framöver. Vi funderar t.ex. på nya
tematräffar, studiecirklar, ytterligare utrustning för utlåning,
eller kanske gemensamma upphandlingar av byggmaterial. Hör
av dig till oss med synpunkter, frågor och idéer om föreningens
verksamhet. Eller om du kanske är intresserad av att engagera
dig aktivt i föreningens arbete. Alla krafter är mycket
välkomna. Avslutningsvis vill vi önska dig en bra sommar 2009.
med vänliga hälsningar
Styrelsen 2009
P:S Det vore jättebra om vi kunde skicka e-post till dig.
Vi kommer bara att använda adressen själva för brev liknande
detta. Om du tycker att det är OK så kan du registrera din epostadress genom att skicka ett mail till oss på
villa-koping@live.se

ANNONS

Till Hands
Från planering till
plantering.
- Trädgårdsanläggning och skötsel.
- Läggning av marksten och plattor.
- Bygger murar och anlägger dammar.
- Kostnadsfri konsultation för
medlemmar i villaägarna.

Christer Eklund
070-308 28 87
ANNONS

TRÄDGÅRDSDAG LÖRDAG 9/5
HOS BÜRGERS VÄXTGÅRD

Lördagen den 9/5 anordnar vi en minimässa om
trädgården tillsammans med Bürgers Växtgård.
Vi bjuder alla medlemmar på fika och tänkte också
passa på att visa alla våra verktyg och maskiner
som du som medlem kan låna gratis.
Tid:
Plats:
Program:









Lördagen den 9/5 15.00-17.00
Bürgers Växtgård i Köping.

Utlottning av ett Magnolia-träd bland närvarande
medlemmar
Gratis fika för alla medlemmar och deras familjer.
Workshop: för dig som vill lära dig att bygga en
trädgårdsdamm
Workshop: Hur man lägger marksten
Rundvandring i växtgården med Pär Bürger som guide.
Demonstration av vår utrustning som finns för gratis
utlåning. (släpvagn, tigersåg, borrhammare, spikpistol,
vertikalskärare).
Under mässan erbjuder Bürger 10% rabatt till alla
medlemmar.
Dessutom har speciella mässfynd utlovats.

Under mässan erbjuds 15 min gratis trädgårdskonsultation
under förutsättning att den bokas i förväg (tel. 0221-20255)
Förbered dig med en trädgårdsskiss.

Ett lokalt bygg &
mark företag med
stora möjligheter
- Renovering, om- & tilbyggnation (ROT)
- Energisparande åtgärder, takbyten,
fönsterbyten, dränering mm.
- Stort professionellt kunnande&erfarenhet
- Kunskap om ROT-avdraget och dess
tillämpning.
- Kostnadsfri konsultation till medlemmar i
villaägarna

Jesper Forssell
0221- 245 67
070-688 61 60
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TEMA ROTAVDRAG LÖRD. 16/5
HOS HEDIN BYGGHANDEL AB

Lördagen den 16/5 bjuder vi in till en temadag om
ROT-avdrag och byggprojekt. Evenemanget anordnas tillsammans med Karl Hedin Bygghandel AB
och Byggcompaniet i Mälardalen AB.
Tid:
Lördagen den 16/5 13.00 - c.a 14.30
Plats:
Karl Hedin Bygghandel AB i Köping.
Program:

Föredrag av Jesper Forssell BMAB: Genomgång av ROTavdraget. Vilka möjligheter och förutsättningar finns.
Vilka projekt ger bäst utdelning. Möjlighet att ställa
frågor.

Gratis fika för alla medlemmar och deras familjer.

Speciella medlemsrabatter under evenemanget.

Demonstration av vår utrustning som finns för gratis
utlåning. (se nedan).

GRATIS UTLÅNING AV
SLÄPKÄRRA OCH VERKTYG

Vi på Hedins Trä önskar Er alla hjärtligt
välkomna till oss lördagen den 16/5
klockan 13.00
Våra säljare kommer att visa Er runt i
anläggningen.
Eftersom träffen anordnas på grund av det
nya " rotavdraget " så har vi tagit fram
produkter som är särskilt attraktiva när det
gäller rotavdraget dvs där arbetskostnaden
är särskilt stor i förhållande till materialet.
Byte av tak
Takpannor, takpapp, läkt.
Byte av fönster
SP fönster, drev och karmskruv.
Byte av ytterdörr
Dörr, drev, karmskruv och lås.
Byte av kök
Haga kök ( vi dataritar Ert nya kök )

0221- 345 80

Som medlem i Köpings villaägarförening får du
låna en hel del bra utrustning helt gratis. Vi har
köpt in den för din skull och hoppas att den skall
komma till nytta. Är det något som saknas eller om
du undrar över så hör av dig!
Släpvagn
Vi har en helt ny bromsad gallersläpvagn REKO. Du får låna
släpet i upp till tre timmar helt gratis. Vill du låna det längre så
kan du göra det för 100 kr per dygn, maximalt två dygn. Du
bokar, hämtar och släpvagnen hos OK Hultgrensgatan 8 tel.
0221-14945 (Vid brandstationen).

Hemsida:

Eldrivna handverktyg

Telefon: 076-7736611

Du kan låna våra elektriska handverktyg helt gratis i upp till 2
dygn. Du behöver bara lämna en deposition på 200 kr per
maskin. Pengar som du förstås 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
Du bokar hämtar och lämnar hos vår samarbetspartner Karl
Hedin AB i Köping Tel. 0221-34580.
Maskiner för trädgården
Vi har köpt en ny vertikalskärmaskin för kultivering av
gräsmattor. Den kan lånas gratis mot deposition i upp till två
dygn. Bokning, hämtning och återlämning sker i samarbete
med Bürgers Växtgård i Köping.

KONTAKTINFO 2009
koping.mitt.villaagarforening.se

E-post: villa-koping@live.se
Styrelsen:
Johan Jansson, Ordförande
Bäverstigen 14
73143 Köping
070-2090782
e-post jojan@telia.com
Anita Andersson, Sekreterare
Hisingsgatan 27
73143 Köping
Birgitta Andersson, Kassör
Minkstigen 9
73143 Köping
Kurt Eklund, Ledamot & Webmaster
Bäverstigen 18
73143 Köping
Peter Klevenhaus, Ledamot
Falkvägen 15
73142 Köping
Dan Vikman, Suppleant
Lärkvägen 12
731 42 KÖPING

Rabatter

Övriga:
Som
medlem har du rabatter & andra
Gösta Johansson,
Allt-i-allo
förmåner
hos flera
lokala företag.
Björnstigen 19
Läs
mer
om
detta
på vår hemsida:
73143 Köping
koping.mitt.villaagarforening.se

