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HEJ!

Köping 2010-11-15
Hösten har snart blivit vinter. Vi har redan fått oss en första omgång
med snö, vilket jag är mycket glad för. Årstidernas variation är bra för
oss. Detta fenomen stärker oss både till kropp och själ och har format
oss till det underbara folk vi är. Dessutom är det ju kul att skotta snö
och byta till vinterdäck. Helst utan handskar och när man har riktigt
bråttom till jobbet.
Jag berättade i förra medlemsbladet att vi vill skaffa en till
släpvagn för utlåning inom föreningen. För att detta skall vara möjligt
behöver vi emellertid hitta någon firma som kan hjälpa till med den
praktiska hanteringen, såsom bokning, utlämning och förvaring.
Troligen kan vi inte få hjälp av OKQ8 med ytterligare en vagn. Har ni
några idéer om detta så hör gärna av er till oss.
När det gäller den befintliga släpvagnen så vore det bra om vi
kunde få en liten uppryckning till stånd. Kom ihåg att vagnen är vår
tillsammans, så var rädda om den. Vi är inte småaktiga med att kräva
ersättning för småskador. Inom rimliga gränser räknar vi faktiskt med
att behöva byta ett blinkersglas eller stödhjul då och då. Försök bara
att vara lite försiktigare och låt oss helst få veta när vagnen har
skadats, så att vi snabbt kan fixa till den igen.
Kom på vår temakväll om ventilation den 25/11. Jag tror att
ventilationen ofta är förbisedd, särkilt i gamla kåkar, så förmodligen
finns det en stor förbättringspotential speciellt där.
Avslutningsvis hoppas jag att ni håller med om att det är oändligt
mycket enklare för två personer som samarbetar att bära två pianon
uppför en trappa än vad det är för två personer som inte samarbetar
att bära varsitt piano uppför samma trappa. Det kanske låter självklart,
men jag tycker att man ser alldeles för många ”ensambärare”.
Ha det bra! Ha överseende med varandra! Hjälp varandra!
m.v.h
Johan Jansson, ordförande

TEMAKVÄLL VENTILATION
Tid:
Plats:

Torsdag 25/11 19.00
Karlbergsskolan, Köping
(Gå in via entrén som vetter mot badhuset!)

Ett 30-tal medlemmar kom till temakvällen den 23/9
och lyssnade på Morgan Andersson när han
berättade om inomhusmålning och tapetsering.
ANNONS

Program:
Tomas Klangsell från TOMAX Vent AB berättar för oss
om ventilationssystem.


Vilka olika typer av ventilationssystem har vi i våra
villor? Vilka är deras fördelar och nackdelar?
Driftsekonomi, komfortfrågor m.m.



Vad kan man göra för att förbättra sitt befintliga
ventilationssystem t.ex. om man har problem med
fukt eller dålig lukt.



Energi och ventilation. Värmeåtervinning ur
frånluft, värmeväxlare, frånluftsvärmepump m.m.



Möjligheter att ställa frågor om ventilation.

0221-140 70

Vi ingår i

Föreningen bjuder på fika
VÄLKOMNA!
(Tomas Klangsell driver företaget TOMAX Vent AB som
verkat i ventilationsbranschen i mer än 20 år.)

www.keror.se
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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!

KONTAKTINFORMATION
VILLAÄGARNA KÖPING
2010/2011
Hemsida:

Släpvagn

koping.mitt.villaagarforening.se

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).

Styrelsen:

Eldrivna handverktyg

Anita Andersson, Sekreterare
Hisingsgatan 27
73143 Köping

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
Syftet med temakvällarna är att ge kunskap och information till
medlemmarna om något intressant ämne.
Vårens program är ännu inte klart, men vi återkommer förstås.
Hör av er om ni har synpunkter idéer och önskemål som rör
detta. Föreslå gärna fler temakvällar! Vi funderar också på att
repetera några av de temakvällar vi redan genomfört.

Johan Jansson, Ordförande
Bäverstigen 14
73143 Köping
070-2090782
e-post jojan@telia.com

Birgitta Andersson, Kassör
Minkstigen 9
73143 Köping
Kurt Eklund, Ledamot & Webmaster
Bäverstigen 18
73143 Köping
Dan Vikman, Ledamot
Lärkvägen 12
731 42 KÖPING

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

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 och förmåner.
Kontakta någon i styrelsen för mer info

