Medlemsblad för Villaägarna i Köping
nr.2

nov 2009

HEJ!
Köping 2009-11-14
Nu är det höst igen. Inte så roligt med regn och mörker
kanske, men även det har sina fördelar. Nu tvingas man att
lämna många av utomhusprojekten och då kan man lättare
fokusera på det som finns inomhus. Kanske kan man lägga ett
nytt golv eller byta tapeter i något rum. Själv törs jag inte
starta något nytt byggprojekt inomhus förrän jag är klar med
allt jag redan påbörjat utomhus, så jag nöjer mig nog med att
ge frugan en kram istället. Detta är också en verksamhet som
årstiden är väl lämpad för.
Här kommer i allafall ett nytt lokalt medlemsblad för
Villaägarna i Köping. Vi skulle önska att vi kunde ordna fler
medlems-aktiviteter och förmåner för er, men vi hoppas att ni
har överseende med att möjligheterna begränsas av att allt
arbete i lokalföreningen sker ideellt.
Hursomhelst kom gärna på de aktiviteter vi ordnar och utnyttja
de förmåner som finns. Till att börja med hoppas vi att du
kommer till inspirationskvällen på Måleribolaget den 26/11.
Sedan hoppas vi att Temakvällarna som vi planerar för nästa år
skall bli en succé. Hör av er med synpunkter och idéer. Vi
välkomnar också fler medlemmar att delta aktivt i
föreningsarbetet.

ANNONS

0221-140 70

m.v.h
Johan Jansson ordf.

INSPIRATIONSKVÄLL PÅ
MÅLERIBOLAGET TORS. 26/11
Torsdagen den 26. nov kl 18.30 inbjuder
villaägarna
tillsammmans
med
Måleribolaget
Colorama i Köping och ZonZa design till en riktig
helkväll där vi fördjupar oss i inredning/trender. Vi
kommer att frossa i färger och tapeter m.m. samt
smycken från ZonZa Design, och ta en närmare titt
på vad som gäller i vinter.

www.keror.se
ANNONS

i Köping AB

Vi bjuder givetvis på snacks och förfriskningar.
Tid:

Torsdagen 26/11 18.30 - c.a 21.00

Plats:

Måleribolaget Colorama i Köping.

Anmälan:

Anmälan görs till Måleribolaget senast 23/11
via telefon: 0221-12840
eller e-post: info@maleribolagetab.se
OBS! begränsat antal platser.

Glöm inte att ta med ditt medlemskort!

0221-12840,10570
Nygatan 6, Köping
info@maleribolagetab.se
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TEMAKVÄLLAR 2010

Under 2010 kommer vi att anordna temakvällar om
olika saker, som är av betydelse för oss villaägare.
Syftet är framförallt att ge oberoende kunskap
eller information om något viktigt.
En målsättning är att vi, vid varje temakväll, skall kunna ha
med minst en inbjuden oberoende expert, som håller ett
föredrag eller lär oss något praktiskt. Ibland låter vi också
något eller några företag hjälpa oss. De kan då få tala för sin
produkt också. Temakvällarna skall emellertid inte vara rena
produktdemonstrationer eller försäljningsmöten.

Följande Temakvällar är hittills prel. beslutade:
 (Feb) Fönsterrenovering/fönsterbyte
 (Mar) Villalarm
 (Apr) Fuktproblem och ventilation
 (Sep) Energibesparing och belysning
 (Okt) Rörmokeri

Vi återkommer senare med exakta datum och tider.
Hör gärna av er om ni har synpunkter och ideér som rör detta.
Föreslå gärna fler temakvällar!

GRATIS UTLÅNING AV
SLÄPKÄRRA OCH VERKTYG
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 något så hör av dig!
släpvagn
Vi har en bromsad REKO gallersläpvagn. Släpet kan lånas 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 lämnar släpvagnen hos OK Hultgrensgatan 8
tel. 0221-14945 (Mitt emot brandstationen).
eldrivna handverktyg
Våra elektriska handverktyg kan lånas 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 återlämnar hos vår samarbetspartner Karl
Hedin AB i Köping Tel. 0221-34580.

Gå inte över ån efter vatten!
Fråga oss först!


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.

Vi samarbetar med Köpings Villaägareförening.
Vi hjälper till med utlåningen av era maskiner
och som medlem får du rabatt hos oss. Visa ditt
medlemskort!

Karl Hedin Bygghandel
i Köping
0221- 345 80
ANNONS
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Trädgårdsredskap

Övriga:

Vi har köpt en KLIPPO vertikalskärmaskin för kultivering av
gräsmattor. Den kan lånas gratis i upp till två dygn. Bokning,
hämtning och återlämning sker hos Bürgers Växtgård i Köping.

Gösta Johansson, Allt-i-allo
Björnstigen 19
73143 Köping

