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HEJ!

Köping 2011-03-20
Hoppas det är bra med er. Snart är våren äntligen här efter ännu en
tuff vinter. Under den närmaste tiden har vi flera intressanta aktiviteter
på gång som vi hoppas skall locka.
Närmast den 31/3 anordnas en temakväll för larm, lås och
grannsamverkan. Besök detta arrangemang så kan du hjälpa till att
göra livet surt för björnligan i vår kommun.
Den 7/4 går årsmötet av stapeln. Kom och diskutera och ät
smörgåstårta.
Temakvällen för målning 14/4 skall förhoppningsvis ge en uppfriskning
av kunskaper man så väl behöver som villaägare. Fasadmålning,
altantrall, tapeter, fönster m.m. alla kräver de sin speciella kunskap
och sitt speciella trick.
Jag tror att det är viktigt för oss villaägare att veta en hel del om olika
underhålls- och renoveringsåtgärder t.ex målning och tapetsering.
Detta gäller inte bara för oss som vill kunna göra jobbet själva. Utan
också för de som köper hjälp av en hantverkare. Ju mer kunskap du
har desto mindre är risken att du åker på en blåsning eller att du köper
något du inte behöver. Hjälp varandra att lyckas!
m.v.h
Johan Jansson ordf.

ÅRSMÖTE 2011
Köpings Villaägareförening hälsar alla medlemmar välkomna till
årsmötet 2011. De sedvanliga formaliteterna såsom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse val av ledamöter, ordförande,
valberedning revisorer m.m skall givetvis avhandlas, men vi hoppas
även kunna erbjuda trevligt umgänge. Här har du möjlighet att påverka
vilken verksamhet föreningen skall driva under nästa verksamhetsår.

Tid:
Plats:

Torsdag 7/4 19.00
Studieförbundet Vuxenskolan
Stora gatan 21, Köping
(Gå in på baksidan via Trädgårdsgatan!)

Föreningen bjuder på smörgåstårta
och kaffe/the

TEMAKVÄLL MÅLNING
(En favorit i repris. Denna gång i samarbete med Flügger färg)
Tid:
Plats:
Program:






Torsdag 14/4 19.00
Flügger Färg, Rosenlundsgat. 2 (bakom Jetmacken)

Under kvällen kommer du att få möjlighet att lära dig mer om
målning både inomhus och utomhus samt tapetsering.
Yrkesmålare kommer att ge dig tips och kunskaper för att du skall
lyckas med dina målningsprojekt.
En monter finns för att lära dig hur kittning och målning av
fönsterbågar går till. En annan monter behandlar hur altantrall skall
skötas.
Rabatterbjudande som enbart gäller för de medlemmar som
närvarar under kvällen. Erbjudandet gäller under kvällen och en
vecka framåt.
25 % på alla tapeter vid köp av minst 6 rullar
35 % på Flüggers färgprodukter
Flügger Färg bjuder på fika
VÄLKOMNA!

c.a 25 interesserade medlemmar kom till temakvällen
om ventilation den 25/11. De fick höra Thomas
Klangsell dela med sig av sina kunskaper på området. Många intressanta ventilationsfrågor diskuterades.Wienerlängderna hade en strykande åtgång.
ANNONS

i Köping

- Färg
- Tapeter
- Måleri
Välkommen in till oss !
Våra öppettider:
Må-Fre: 10 -18
Lör: 10 -13
Rosenlundsgatan 2
Köping
(bakom JET-macken)
0221-12045
070-5526262
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ANNONS

TEMAKVÄLL LARM, LÅS &
GRANNSAMVERKAN

i Köping AB

Tid:
Plats:

Torsdag 31/3 18.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Stora gatan 21, Köping
(Gå in via Trädgårdsgatan på baksidan!)
Program:
 Larm och utryckningstjänster för privatpersoner
Niclas Cladin från Securitas Direct AB.
-

En presentation av Securitas Direct: Er trygghet - Vår vardag
Ett generationsskifte inom hem och säkerhet
Safety Check - Vad är det?
Hur kan man kombinera Färg & Form med Säkert, Tryggt & Enkelt?



Grannsamverkan för att förhindra inbrott
Jan Sköldberg från Köpingspolisen informerar.



Lås och fysisk säkerhet för ditt hem.
Anders Swedengrip låssmed Swesafe AB
Fredrik Nordström säljare Swesafe AB

-

Entreskydd och altanskydd.
Demonstration av produkter och tekniska lösningar.
Vad kräver försäkringsbolagen? Kan man påverka premien?
Råd och tips, diskussioner.

Föreningen bjuder på fika
VÄLKOMNA!

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.

0221-12840,10570
Nygatan 6, Köping
info@maleribolagetab.se
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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 och förmåner.
Kontakta någon i styrelsen för mer info

