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HEJ!

Köping 2011-10-24
Nu är vi tillbaka med lite medlemsinformation. Jag hoppas att ni alla
har haft det bra sedan sist. Det har hänt mycket sedan det förra
utskicket. Vi har haft en del problem med släpvagnen, men det har
hänt mycket annat positivt också. Det har t.ex. varit en rikskongress i
Göteborg där vi har varit representerade. Vi har köpt en till ny släpvagn
och en ny större spikpistol. Dessutom har vi bytt adress för hemsidan.
Problemen med släpvagnen blev akuta när OKQ8 meddelade att
vi inte fick ha kvar släpvagnen där efter den 30/7. Släpvagnen var
dessutom i dåligt skick eftersom somliga trots våra uppmaningar inte
verkar fatta att dom skall vara rädda om grejerna. Skärpning!
Under en dryg månad gick vagnen alltså inte att låna. Då märkte vi
verkligen hur mycket ni gillar den. Jag och övriga styrelseledamöter
blev uppringda, nästan varje dag av medlemmar som undrade var
kärran kunde lånas. Efter en hel del arbete är vi nu stolta över att
kunna presentera en bra lösning på ”släpvagnsfrågan”. Vi har dessutom
utökat vagnparken genom att köpa en till helt ny släpvagn. Vi har hittat
två nya samarbetspartners som hjälper oss med vagnarna. Båda har
varit mycket positiva och förtjänar stort beröm för sina insatser hittills.
Den ena vagnen finns hos COOP Nära Östanås, som har mycket bra
öppettider. Den andra finns hos Färg1:an, som är en välsorterad
färgaffär i Köping. Vi har förändrat de praktiska rutinerna vid utlåning
en smula och hoppas att det skall leda till minskade problem.
Den nya spikpistolen som vi har köpt är både större och starkare
än den gamla. Den skall klara att skjuta i åtminstone 75 mm spik efter
vad jag förstått. Den finns hos Hedin i Köping. Var försiktiga bara så att
ni inte skadar er!
Om du har husaffärsplaner eller undrar över din villa/hemförsäkring
så skall du komma den 10/11 på vår medlemskväll i ämnet med Maria
Hellström.
Som ni märker ligger vår förening inte direkt på latsidan. Det händer
alltid något här. Ha en bra fortsättning på hösten. Säg nåt snällt till
någon som behöver det. Ta hand om varandra!
Johan Jansson ordförande

Familjen Broström blev vinnare av ett Magnoliaträd
vid årets medlemsdag hos Bürgers Växtgård.
den 14/5
ANNONS

MEDLEMSKVÄLL SÄLJA, KÖPA &
FÖRSÄKRA SIN VILLA
Tid:
Plats:

Torsdag 10/11 19.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Stora gatan 21, Köping
(Gå in via Trädgårdsgatan på baksidan!)
Program:

-

Maria Hellström från Länsförsäkringar berättar om villaförsäljning och
villaförsäkringar. Följande frågeställningar kommer säkert att belysas:





Vad är viktigt att tänka på när du skall köpa eller sälja ditt hus?
Varför är det klokt att anlita en mäklare vid husaffärer?
Vilket försäkringsskydd behöver jag för min villa?
Vilket försäkringsskydd har jag egentligen?

(Maria är auktoriserad fastighetsmäklare och Länsförsäkringar är vad vi vet det enda
större försäkringsbolag med kontor i Köping.)

Föreningen bjuder på fika
VÄLKOMNA!

Färg
Tapeter
Verktyg
Kakel
Måleri

Vi samarbetar med Villaägarna i Köping.
Hos oss kan du boka, hämta och återlämna en av era släpkärror.
Mot uppvisande av medlemskort erbjuder vi också
rabatter för medlemmar:
Färg

20%

Tapeter (lagervara)

20%

Tapeter (beställninsvara)

10%

Verktyg

20%

Kakel

10%

Välkommen in till oss !
Järnvägsgatan 4, Köping
(Mitt emot Ekos Järn)
Dödsfall
Ragnar Adolfsson avled Fredagen 7/10 i en ålder av 82 år. Ragnar var ordförande för
föreningen: Villaägarna i Köping under en lång följd av år från mitten på 70-talet till 2008.
Han personifierade under lång tid föreningen i Köping. Ragnar var också en god
familjefar, duktig lärare och engagerad kommunpolitiker. Vi är tacksamma för alla de
insatser han gjort för föreningen.Våra tankar går till hans familj.

Öppettider: Må-Fr: 7-18, Lö:10-13, Sön:10-13

0221-19111
www.farg1an.nu
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GRATIS UTLÅNING AV
SLÄPKÄRROR 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!
Släpvagnar
Vi äger två bromsade REKO gallersläpvagnar. Släpen kan lånas i upp till
tre timmar helt gratis. Vill du låna längre så kan du göra det för 100 kr
per dygn, maximalt två dygn. Vagnarna bokas, hämtas och lämnas hos
våra samarbetspartners
Släpvagn1 (BKE 451) hos Färg 1:an
Järnvägsgatan 4, 731 30 KÖPING (Vid museet)
Telefon: 0221–19111

Vi ingår i

Släpvagn2 (MBF 992) hos COOP Nära Östanås
Östanåsgatan 23, 731 41 Köping (Vid folkets park)
tel. 0221-13110
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

1 st spikpistol för reglar, fasadpanel, råspont m.m. 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.
Just nu är vertikalskären dessvärre trasig. Vi skall försöka få
ordning på den till vårsäsongen.

0221-140 70
www.keror.se
KONTAKTINFORMATION
VILLAÄGARNA KÖPING
2011/2012
Hemsida:

http://home.koping.net/villaagarna
Vår nya Webadress är http://home.koping.net/villaagarna

När det gäller hemsidan så har vi bytt adress och plattform. Det kanske inte verkar som en
förbättring, men det finns en anledning. Om du undrar så kan du läsa mer här:
http://home.koping.net/villaagarna/varforweb.html

KOMMANDE
MEDLEMSAKTIVITETER



Under våren planerar vi att återigen ha en medlemträff om
målning och tapetsering.
Vore det inte interessant att ordna en medlemsträff där man får
lära sig lite om att renovera badrum? T.ex lite grunder i att sätta
kakel fuktspärrar, rör, sanitetsvaror m.m.

Om du har förslag på aktiviteter så hör av dig till oss!

Styrelsen:
Johan Jansson, Ordförande
Bäverstigen 14,
73143 Köping
070-2090782
jojan@telia.com
Anita Andersson, Sekreterare
Hisingsgatan 27,
73143 Köping
anita.andersson@koping.net
Birgitta Andersson, Kassör
Byjordsgatan
73133 KÖPING
Bia@koping.net
Kurt Eklund, Ledamot & Webmaster
Bäverstigen 18,
73143 Köping
rubber_duck1@hotmail.com
Dan Vikman, Ledamot
Lärkvägen 12,
731 42 KÖPING
dan.vikman@koping.net

Valberedning:
Christer Eklund
Nordväg 13
73196 Köping
christer.eklund@hotmail.com

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

