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HEJ!
Köping 2010-04-19
Äntligen vår! Det var på tiden. Nu kommer allt att bli ljusare och
bättre. Barnen kommer att blir snällare och maten kommer att smaka
godare. Alla flickor kommer att bli vackrare och alla kattungar
gulligare. Lågkonjunkturen och arbetslösheten kommer att upphöra och
allt kommer i princip att ordna sig och alla blir snälla.
18. Mars gick årsmötet av stapeln. Ni som inte kom gick bl.a. miste om
chansen att avsätta mig och övriga styrelsen, men ni missade också ett
bra föredrag om energibesparing som hölls av Fredrik Wedelstam som
är energirådgivare i Köping och KAK. Sedan förra medlemsbladet
skickades ut har vi också genomfört två temakvällar. Den första
handlade om vatten värme & avlopp och den andra om fönsterrenovering. Arrangemangen genomfördes i samarbete med K&E Rör
respektive Ryds Glas och var mycket lyckade.
Nu går vi vidare med temakvällar om fuktskador och utomhusmålning.
Hoppas ni kommer. Vi hoppas också att trädgårdsträffen hos Bürgers
Växtgård blir en lika stor succé som i fjol då c.a 140 personer kom.
Johan Jansson, ordförande

TEMAKVÄLL FUKTSKADOR
Tid:
Plats:

Torsdag 29/4 19.00
Studieförbundet Vuxenskolan
Stora gatan 21, Köping
(Gå in via Trädgårdsgatan på baksidan!)

Program:

Anders Nilsson berättar om fuktskador på hus
-Vad orsakas de av?
-Hur kan de undvikas?
-Hur kan de åtgärdas?
(Anders arbetar med fövaltnings- och underhållsfrågor på Köpings kommunala bostadsbolag. Han
driver också ett eget byggkonsultföretag. )
Föreningen bjuder på kaffe
VÄLKOMNA!

TRÄDGÅRDSTRÄFF HOS
BÜRGERS VÄXTGÅRD
Tid:
Söndagen den 9/5 15.00-17.00
Plats:
Bürgers Växtgård i Köping.
Program:

Rundvandring i växtgården med Pär Bürger som guide.

Utlottning av ett Magnolia-träd bland närvarande
medlemmar. Dragning sker 16.00

Gratis fika för alla medlemmar och deras familjer.

Demonstration av vår utrustning som finns för gratis
utlåning. (släpvagn, tigersåg, borrhammare, spikpistol,
vertikalskärare).

Under träffen erbjuder Bürger 10% rabatt till alla
medlemmar.

Dessutom har speciella mässfynd utlovats.
Under träffen erbjuds 15 min gratis trädgårdskonsultation om
den bokas i förväg (tel. 0221-20255) Förbered dig med en
trädgårdsskiss.

Välkomna!

ANNONS

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

TEMAKVÄLL
UTOMHUSMÅLNIG
Tid: Torsdagen 20/5 18.30
Plats: Måleribolaget Colorama AB,
Nygatan 5, Köping.
Program:
Morgan Andersson lär oss det vi
behöver veta om utomhusmålning.
-Vad måste man tänka på för att
lyckas?
-Förarbete?
-Hur väljer man färg?
-Tips för att förenkla arbetet.
(Morgan Andersson är målare med
stor yrkeserfarenhet. Han är anställd
på Köpings kommunala bostadsbolag.)
VÄLKOMNA!
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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!
Kom gärna med förslag på utrustning som vi borde
skaffa!
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).

Annonsera
i vårt
medlemsblad
Medlemsbladet skickas ut till samtliga
våra medlemmar. Detta innebär c.a.
1100 villahushåll i Köping med omnejd.

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.

KOMMANDE TEMAKVÄLLAR
Vi planerar för fler temakvällar under året.
Hittills har vi beslutat följande:

(Sep) Energibesparing och belysning
 (Höst) Larm och säkerhet
 (Höst) Ventilation

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!

Föreningen är ideell och
Medlemsbladets primära syfte är att
informera medlemmarna om olika
aktiviteter.
Kontakta någon i styrelsen för mer info
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