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Toukokuu 2018

LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS RY

TIEDOTTAA!
Omakotitalkkari taas
käytettävissänne!
Lintuvaaran omakotitalkkari tarjoaa apua omakotitalojen tehtäviin, kuten
pihatöihin ja pieniin kiinteistön kunnostustöihin. Kysy lisää suoraan
talkkarilta, sovi aika ja anna työhön opastus. Helppoa!

Omakotitalkkari Petri
Isokääntä,
puh:

044 502 6606

Työaika arkisin klo 9 -15. Yhteydenotot työajan ulkopuolella onnistuvat
parhaiten lähettämällä soittopyynnön tekstiviestillä. Hinta 10 € / tunti
Palvelun saaminen edellyttää omakotiyhdistyksen jäsenyyttä.
Jäseneksi voit liittyä jo tänään. www.omakotiliitto.fi/lintuvaara
Omakotitalkkarin tekemästä työstä saa kotitalousvähennystä
omavastuun 100 € ylittävältä osalta. Neuvoa tarvittaessa saat
verotoimiston veroinfosta tai netistä www.vero.fi. Vähennystä hakiessasi
tarvitset yhdistyksemme y-tunnuksen, mikä on 2191215-6.

LIITY JÄSENEKSI!

Facebook

www.facebook.fi/lintuvaaralaiset

Liittymällä Lintuvaaran omakotiyhdistykseen olet mukana kehittämässä oman
asuinalueesi viihtyvyyttä. Yhdistyksemme on Suomen omakotiliiton jäsen.
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LINTUVAARAN
SIIVOUSTALKOOT 8.5.2018
Tervetuloa
Tervetuloaperinteisiin
perinteisiinsiivoustalkoisiimme
siivoustalkoisiimme
torstaina
8.5.
kello
17:00-20:00.
Siivotaan
tiistaina 8.5. kello 17-20. Siivotaan
yhdessä
yhdess‰
ja viheralueet
yleiset yleiset
puistot puistot
ja viheralueet
roskista.roskista.
Jätesäkkejä
lainattavia roskapihtejä
voi noutaa
kello 17
J‰ tes‰
kkej‰ jajalainattavia
roskapihtej‰
voi noutaa
kello 17
Rakennusvireen
pihalta
(Lintuvaarantie
55)
sekä
HämeenkylänRakennusvireen pihalta (Lintuvaarantie 55) sek‰
ja Paikkalinnuntien
risteyksestä.
H‰ tien
meenkyl‰
ntien ja Paikkalinnuntien
risteyksest‰ .
T‰ Täydet
ydet j‰ jätesäkit
tes‰ kit voi
voijättää
j‰ tt‰ ‰Lintuvaarantien,
Lintuvaarantien,
Pikkulinnunreitin,
Pikkulinnunreitin,
Sotaleskentien,
Sotaleskentien,Invalidintien, Hämeenkyläntien ja
Invalidintien,
meenkyl‰
ntien
ja
Aseveljentien H‰varteen,
jostane
noudetaan
illan
aikana noin kello
20. josta
Aseveljentien
varteen,
ne noudetaan illan aikana
Siivoojille on tarjolla syötävää
noin
kello 20:00.
ja juotavaa
kello 19 alkaen
Rakennusvireen pihalla
Siivoojille
onLintuvaarantie
tarjolla syˆ t‰55.
v‰ ‰
osoitteessa
ja Arvomme
juotavaaosallistujien
kello 19 alkaen
kesken
Rakennusvireen
pihalla
Lintumetsän kukkakaupan 50 €
osoitteessa
55.
lahjakortin.Lintuvaarantie
Nähdään talkoissa!
N‰ hd‰ ‰ n talkoissa!

4/25/18 8:38:54 PM

Istuta kevään kukkaloisto nyt!
Kekkilän
puutarhamulta 40 l.
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www.taimimaa.fi
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Myymälä avoinna
(2.5. alkaen)
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9-20
9-16
11-16
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Vanha Hämeenkylänt. 78 Espoo p. 09-854 4733

Lintuvaaran
Omakotiyhdistyksen
hallitus toivottaa
kaikille lintuvaaralaisille
hyvää kesää!
4/25/18 8:39:02 PM

