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HEJ!

Köping 2010-09-12
Hoppas sommaren infriade era förväntningar. För egen del hade den
gärna fått pågå längre. Det kräver skicklighet och talang att älska höst
och vinter. Traditionsenligt har jag precis fångat årets första två möss
under diskbänken. Enligt de senaste årens statistik behöver jag nu bara
fånga två till sedan är årets fångst ”bärgad”. Denna tid på året retar
jag upp mig på min gamla självdragsventilation, som fungerar mycket
dåligt. När temperaturskillnaden mellan ute och inne är för liten blir
luftomsättningen obefintlig. Dessbättre byter jag just nu upp mig till ett
så kallat ”mekaniskt frånluftssystem”, som jag hoppas ska förbättra
inomhusluften avsevärt. I villaägarföreningen förtsätter vi att ordna
aktiviteter som vi tror är värdefulla för våra medlemmar. Kom och lär
dig om målning och tapetsering, eller om energibesparing och
belysning, på våra temakvällar. Temakvällarna är kvalitetsarrangemang
där vi anlitar ett eller flera proffs som lär oss något bra. Vårens
aktiviteter var lyckade. Medlemsdagen hos Bürger 9/5 lockade t.ex.
c.a. 150 medlemmar. Vi planerar att skaffa ytterligare en släpvagn för
utlåning. Den vi har är väldigt populär. Förhoppningen är att så snart
som möjligt få tag på ett bra begagnat täckt släp med totalvikt
<1100kg. Vi återkommer om detta. Ta hand om varandra och försök
hitta ljuspunkterna i höstmörkret. Börja med att ge någon en kram.
Johan Jansson, ordf.

TEMAKVÄLL INOMHUSMÅLNING
OCH TAPETSERING
Tid:
Plats:

Torsdag 23/9 18.30
Måleribolaget Colorama AB,
Nygatan 5, Köping.

Program:
Morgan Andersson lär ut grunderna för att lyckas med
inomhusmålning och tapetsering. Morgan kommer att visa
praktiskt hur det går till att åstadkomma ett proffsigt
slutresultat.
Föreningen bjuder på kaffe VÄLKOMNA!
(Morgan Andersson är målare med stor yrkeserfarenhet. Han är
anställd på Köpings kommunala bostadsbolag.)

TEMAKVÄLL ENERGIBESPARING OCH BELYSNING
Tid:
Plats:

ANNONS

Lena Johansson från Åsby vann magnoliaträdet som
lottades ut bland närvarande medlemmar vid
temadagen på Bürgers Växtgård.den 9/5.
Foto: Sven-Erik Alfredsson

i Köping AB

Torsdagen den 21/10 18.30
Studieförbundet Vuxenskolan
Stora gatan 21, Köping
(Gå in via Trädgårdsgatan på baksidan!)

Program:
Kommunens energirådgivare Fredrik Wedelstam berättar
om energibesparing & belysning.

Vad ger bäst driftsekonomi och störst miljöfördelar:
Värmepump, Pellets, Ved, Fjärrvärme m.m?

Hur lönsamt är det att tilläggsisolera? Skall jag isolera
vinden eller byta fönster?

Solpaneler något för mig?

Vilka lampor ger bra ljus och god driftsekonomi?

Glödlampan fasas ut. Vilken är den bästa efterträdaren?

Välkomna!

Föreningen bjuder på fika

0221-12840,10570
Nygatan 6, Köping
info@maleribolagetab.se
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INFORMATION OM
KÖPINGS NYA STADSPLAN
Tid:
Plats:

Torsdagen den 21/10 c.a 20.00
Studieförbundet Vuxenskolan
Stora gatan 21, Köping
(Gå in via Trädgårdsgatan på baksidan!)

Program:
En av kommunens stadsplanearktekter: Maria Ekblad kommer
och berättar om ”Köping i framtiden”. Det nya översiktsplaneförslaget.
(Denna informationskväll sker i direkt anslutning till vår
temakväll om energi och belysning. Se föregående sida
Kom och upplev båda aktiviteterna.)

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).
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:

(Höst) Larm och säkerhet
 (Nov?) 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! Vi funderar också på att
repetera några av de temakvällar vi redan genomfört.
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Annonsera i vårt
medlemsblad!
Medlemsbladet skickas ut till samtliga våra medlemmar. Detta
innebär c.a. 1100 villahushåll i Köping med omnejd.
Föreningen är ideell och medlemsbladets primära syfte är att
informera medlemmarna om olika aktiviteter.
Kontakta någon i styrelsen för mer info

