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MEDLEMSTRÄFF HOS
BÜRGERS VÄXTGÅRD
HEJ!

Köping 2011-05-02
Verkligen skönt med vår igen!
bättre på våren.

Allt är

Hoppas det är bra med er alla och att ni
slipper sjukdomar och annat elände.
Sedan det förra medlemsbladet har vi i
villaföreningen genomfört två lyckade
temakvällar och ett årsmöte. Du kan läsa
lite om temakvällarna längre ner i bladet.
Årsmötet den 7/4 avlöpte också väl. Ett
20-tal medlemmar kom och det duger för
att vara ett årsmöte. Både ordförande och
resten av styrelsen omvaldes. Emellertid
saknas två styrelsesuppleanter, så dessa
platser är vakanta just nu.
Några frivilliga?
Efter de formella delarna så åt vi
smörgåstårta från Bivur. Mycket gott.
I det här medlemsbladet informerar vi
bara om en enda aktivitet. Nämligen
medlemsträffen hos Bürgers växtgård. Vi
orkar inte ordna mer nu i vår. Vi
återkommer i höst.
Ha en trevlig vår och sommar!
Johan Jansson ordf.

Tid: Lördagen den 14/5 16.00-18.00
Plats: Bürgers Växtgård i Köping.
Program:


Rundvandring i växtgården med Pär Bürger
som guide.



Snittblomsvisning



Utlottning av Magnoliaträd
bland närvarande medlemmar.
(Dragning sker c.a. 17.00)



10 % Rabatt på hela sortimentet till alla
medlemmar.



Mängder med erbjudanden



Föreningen bjuder alla medlemmar med familj
på fika.
Välkomna!

Den 31/3 anordnades en temakväll om larm, lås
och grannsamverkan. Programmet var digert
och
innehöll
mängder
med
intressant
information som levererades av mycket erfarna
yrkesmän. En larmkille, två låssmeder och en
polis var på plats. Vi fick veta i detalj hur det går
till när tjuven slår till. Vad han letar efter att
stjäla, Hur snabbt han gör sig av med
stöldgodset, men framförallt vad vi kan göra för
att försvåra med hjälp av larm, lås och annat.
Väldigt spännande faktiskt.
Både Swesafe och Securitasdirect gav oss
speciella medlemsrabatter på lås och larm under
kvällen. Polisen gav ingen rabatt.
Tack Swesafe, SecuritasDirect och
Köpingspolisen för att ni hjälpte till att ordna
detta!
Swesafe finns på Sveavägen 23 i Köping
tel. 0221-711 20
Securitas Direct kan du nå via Niclas Cladin,
Områdesansvarig, tel. 0702-01 55 58
Påbilden syns fr. v. Fredrik Norström, Swesafe, Niclas Cladin SecuritasDirect och
Anders Swedengrip Swesafe. På bilden saknas Jan Sköldberg, Köpingspolisen..
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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).
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.

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
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Den 14/4 var vi hos Flügger Färg i Köping för
temakväll om målning. Ett fyrtiotal medlemmar
kom och de blev mycket väl omhändertagna av
kunnig och trevlig personal. Flügger hade bl.a
ordnat olika stationer där man fick lära sig olika
saker t.ex. fönsterkittning. Alla medlemmar
bjöds också på fika och fick bra
rabatterbjudanden
Tack Flügger för ett bra arrangemang!

På bilden: Flügger’s tapetdrottning Anna-Karin Hurtig, med känsla för design.

