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HEJ!
Köping 2010-01-25
Efter flera veckors riktig vargavinter har det i alla fall blivit något
mildare nu. Vi villaägare fortsätter tålmodigt att bidra till goda vinster
hos elbolagen, som alltid skickligt lyckas hålla elpriset uppe. T.ex
genom att låta flera av Sveriges 10 kärnreaktor stå stilla för underhåll
när de behövs som mest.
En köldperiod som den vi haft, visar
väldigt tydligt vilken nytta vi har av våra bostäder och bilar, och hur
beroende vi är av att allt fungerar. För egen del har kylan bidragit till
att knäcka en av mina gamla bilar. Jag hade snålat med glykolen i
kylarvätskan, vilket var mycket korkat. Jag hoppas emellertid att 2
timmar utefter E18 i 25-gradig kyla har lärt mig läxan.
Tänk också
på att om värmen i ditt hus slutar fungera så kan detta snabbt orsaka
mycket kostsamma problem vid kraftig kyla. Om du inte är hemma, så
att du märker detta snabbt, så kan vattenledningar frysa sönder och då
kan det bli riktigt jobbigt. Låt någon se till ditt hus då och då om det är
riktigt kallt när du är bortrest. Jag hoppas att den stränga kylan i alla
fall minskar problemen med mördarsniglar och fästingar något så att
den för något gott med sig. Man kan ju också passa på att pröva sina
skidor.

ANNONS

-Aluminium
-Bilglas
-Fönsterrenoveringar
-Glasreparationer
-Inglasning
-Inramning
-Isolerglas
-Markiser
-Solfilm

Johan Jansson, ordförande

TEMAKVÄLL VATTEN, VÄRME
AVLOPP
Tid:

Torsdag 4/2 18.30

Plats:

K&E RÖR AB Hantverkaregatan 21, Köping.

Program:

Praktiskt rörmokeri till husbehov! T.ex.
-Byta och rensa ett vattenlås under diskbänk.
-Stoppa krandroppet genom att byta packning.
-Rensa en tilltäppt avloppsbrunn
-Lufta element. m.m
Allmänna tips och råd om hur du kan förebygga
problem med vatten, värme och avlopp

0221-100 13
Järnvägsgatan 4, Köping
www.rydsglas.se
ANNONS

VÄLKOMNA!

TEMAKVÄLL RENOVERING OCH
BYTE AV FÖNSTER

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.

Tid:

Torsdagen 25/2 18.30

Plats:

RYDS GLAS AB, Järnvägsg.4 i Köping.



Konkurrenskraftiga priser.Testa oss!

Program:

Vi kommer bl.a. att få information om hur man
kan renovera kopplade 2-glas fönster genom att
byta ut ett av glasen mot isolerglas, alternativt
byta ut befintligt glas mot energiglas.
Eventuella frågor beträffande inglasning av
uteplatser, markiser och bilglas kan vi också få
svar på.
Vi kommer också att få en lektion i glasskärning
och kittning.



Vi är proffsens naturliga val, men du
som gör-det-självare är lika viktig för
oss.

VÄLKOMNA!

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
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KOMMANDE TEMAKVÄLLAR
Vi planerar för fler temakvällar under året.
Hittills har vi beslutat följande:
 (April) Fuktproblem och ventilation
 (Maj) Utomhusmålning
 (Sep) Energibesparing och belysning
 (???) Larm och säkerhet

Vi återkommer senare med exakta datum och tider.
Syftet med temakvällarna är att ge kunskap och information till
medlemmarna om något intressant ämne.
Hör gärna av er om ni har synpunkter och ideér som rör detta.
Föreslå gärna fler temakvällar!

ÅRSMÖTE 2010

Köpings Villaägareförening hälsar alla medlemmar
välkomna till årsmöte 2010. Förutom sedvanliga
formaliteter bjuder vi även på smörgås och
kaffe/the samt trevligt umgänge. Här har du
möjlighet att berätta för oss vad du vill att vi skall
göra och ställa frågor om vår verksamhet.
Tid:
Plats:

Torsdag 18/3 19.00
Studieförbundet Vuxenskolan
Stora gatan 21, Köping
(Gå in via Trädgårdsgatan på baksidan!)
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Övriga:

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 gratis i upp till 2 dygn. Du
lämnar en deposition på 200 kr per maskin. Pengar som du får tillbaka
vid återlämnandet. För närv. 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.
Trädgårdsredskap
Vi äger 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 0221-20255.

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

