JÄSENTIEDOTE 2/2011

1.11.2011

TERVETULOA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN
Aika: maanantaina 14.11.2011 klo 18.00 (Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30)
Paikka: Länsi-Uudenmaan Säästöpankin kokoustila, Laurinkatu 48, 08100 Lohja
Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat - esityslistan saat paikan päällä!
Luentoja ajankohtaisista aiheista
Tilaisuuden alussa klo 18.00 – 19.00 pidetään seuraavat mielenkiintoiset luennot:
- Pankkilakimies Riikka Vaajamo-Rezaji: Ajankohtaiset verotusasiat.
- Vesa Siljamo, Astematik Oy: Taloautomaatiolla ja oikeaoppisella laitteiden käytöllä
voidaan saada säästöä lämmityskustannuksiin.
OMAKOTITALKKARITOIMINTA- UUSI MERKITTÄVÄ JÄSENETU
Tarvitsetko apua kodin jokapäiväisissä askareissa? Ota avuksesi omakotitalkkari!
Liitteenä olevasta omakotitalkkariesitteestä näet mitä yhdistyksemme talkkari tekee. Toiminta
on lähtenyt hyvin käyntiin, joten sovi mahdollisesta avusta talkkarin kanssa hyvissä ajoin
soittamalla suoraan hänelle numeroon 041-7094001.
JÄSENEDUT
Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen jäsenenä sinulla on paljon paikallisia jäsenetuja! Saat
jäsenmaksun moninkertaisen säästönä takaisin! Yhteistyökumppaneiden ja jäsenetuliikkeiden
yhteystiedot löydät kotisivuiltamme www.omakotiyhdistyslohja.fi.
Muistathan, että myös Suomen Omakotiliitto ja Uudenmaan piiri tarjoavat laajat
jäsenedut. Nämä jäsenedut löydät heidän kotisivuiltaan: www.omakotiliitto.fi/jasenetu ja
www.omakotiliitto.fi/uusimaa tai kotisivuiltamme.
Jäsenedut saat esittämällä voimassa olevan jäsenkortin.
Tarvitsetko peräkärryä? Nyt voit vuokrata Ramirentin Lohjan toimipisteestä -30 prosentin
jäsenalennuksella. Peräkärry on Farmi Pro 30L kipillä, laitakorkeus 30 cm, lavakoko
125x304x34 cm, kantavuus 550 kg.
Laitevuokrausta jäsenistölle, oletko kiinnostunut auttamaan?
Haluaisimme aloittaa paljon kysyttyä laitevuokrausta jäsenistöllemme edulliseen jäsenhintaan.
Laitevuokraus sisältäisi piha- ja puutarhatöissä tarvittavia laitteita ja koneita, kuten klapikone,
peräkärry, puutarhajyrsin, pensassakset ja muuta vastaava. Ongelmana on ollut, että ei ole
löytynyt ketään, joka voisi hoitaa lainausta, huoltoa ja varastoida laitteet ja koneet.
Mikäli olet kiinnostunut tai tiedät ketään, joka voisi olla kiinnostunut tästä tehtävästä pientä
korvausta vastaan, ota yhteyttä Veikko Häyriseen, puh. 040-5057756 tai sähköposti:
veikko.i.hayrinen@gmail.com
Yhdistyksemme kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi löydät lisätietoja jäseneduistasi.
AJANKOHTAISTA JA TAPAHTUMIA
Teboilin syksyn lämmitysöljykampanja Uudenmaan piirin paikallisyhdistysten jäsenille
ajalla 1.10. – 30.11.2011. Hyödynnä etusi! Maksuton tilaus- ja palvelunumero 0800 183 300
(0800 183 20 på svenska), mainitse tilauskoodi 745961. Tarjouksen mukaiset hintatiedot
ovat saatavilla klo 07.00 – 17.00 välisenä aikana yllä olevista numeroista. Tilauksen voi jättää
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myös iltaisin ja viikonloppuisin mainitsemalla tilauskoodin. Kanta-asiakkaana saat
Kotilämpöbonusta 10 – 20 €/vuosi, edellisen tilauksesi mukaan.
Vantaan Energian ja Uudenmaan piirin sähkösopimusta on jatkettu vuoden 2014
loppuun saakka. Edullisen sähkösopimuksen voivat tehdä Uudenmaan piiriin kuuluvien
omakotiyhdistyksien jäsenet, kun sähköä ostetaan asiakkaan vakituiseen asuntoon tai
johonkin toiseen kohteeseen. Asiakkaalla on mahdollisuus liittää sähkönmyyntisopimukseensa
useita sähkönkäyttöpaikkoja. Käyttöpaikka voi sijaita muualla Suomessa kuin Uudenmaan
piirin ja sen jäsenyhdistysten toimialueella. Sopimuksen mukainen sähkönmyyntisopimus on
asiakkaan puolelta voimassa toistaiseksi tai määräajan.
Vantaan Energialla on sopimuksessa lisäetuna tarjolla HOK-Elannon, Varuboden-Oslan ja
Suur-Seudun Osuuskaupan (SSO) S-Bonus. Lisätietoja www.vantaanenergia.fi tai
kotisivuiltamme.
Lähde Lohjan kaupungin teatteriin katsomaan

Ava & Frank-musikaalia
Olemme varanneet lippuja Ava & Frank -musikaaliin
torstaina 17.11.2011 klo 19.00. Lippuja on rajoitettu
määrä, joten toimi heti! Liput 18/23 euroa sisältäen
väliajalla yhdistyksen tarjoamat kahvit. Sitovat ilmoittautumiset ja maksu ma 7.11.2011 mennessä.
Ilmoittautumiset Anja Åvall: sähköposti
anja.avall@kuituposti.fi , puh. 019- 325 358 tai 050 575
5745 ja maksu Lohjan Seudun Omakotiyhdistyk-sen tilille
IBAN FI76 4006 0010 0325 51 LUSP (400600-132551).

Keskiviikkona 23.11.2011 jätevesiseminaari Lohjalla.Seminaarin järjestää LänsiUudenmaan Vesi ja Ympäristö ry. Lisätietoja www.luvy.fi
Tiistaina 8.11.2011 klo 17.30 – 21.00 jätevesiseminaari Keravalla. Seminaarin
järjestää Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri. Lisätietoja www.omakotiliitto.fi/uusimaa
ATK-taidot ikäihmisille kurssi saa jatkoa ensi vuoden keväällä. ATK-perustaitojen,
Internetin ja sähköpostin käytön opetteleminen aikuisiässäkin on helppoa ja hauskaa!
Ilmoittaudu jo nyt kurssille rajoitetun osallistujamäärä vuoksi. Lisätietoja Anja Åvall puh: 019325 358 tai 050 575 5745
Fortumin asiakasraati jatkaa toimintaansa ensi kevään aikana.
Muista tapahtumista tiedotamme kotisivuillamme ja järjestöpalstalla, kun ajankohdat ovat
tiedossa.
Ovatko tietosi muuttuneet? Lisää sähköpostiosoite tai päivitä tietosi kotisivuillamme:
www.omakotiyhdistyslohja.fi  liittyminen linkin kautta.
Kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi löydät myös jäsenetuliikkeiden yhteystiedot sekä
paljon muuta hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa mm. tulevista tapahtumista ja
pientaloasukkaalle tärkeistä asioista.

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN
TUO YSTÄVÄSI JA NAAPURISI MUKAAN VUOSIKOKOUKSEEN JA MUKAAN
TOIMINTAAN
Terveisin Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen hallitus
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