Lahnus–Takkulaseudun omakotiyhdistys ry

Toimintasuunnitelma 2019 (ehdotus syyskokoukselle 10_2018)

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen toiminnan tavoitteena on aktivoida alueen
asukkaita, lapsia, nuoria ja varttuneempaa väkeä, osallistumaan alueemme
kehittämiseen.
Tämä tapahtuu lisäämällä ja kehittämällä eri-ikäisille suunnattua toimintaa sekä
yhteisiä tapahtumia.
Pyrimme toimintamme laajentamisella ja monipuolistamisella yhteisöllisyyteen,
talkoohengen lisääntymiseen ja yhteiseen vastuuseen asuinympäristöstämme.
Luonnon ja asuinympäristön säilyttäminen ja suojeleminen on tärkeää.
Yhdistys toivoo, että luonto- ja ympäristöarvot, sekä alueen asukkaiden tarpeet otetaan
huomioon uusissa rakentamissuunnitelmissa.
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys
- pitää huolta jäsentensä eduista ja toimii heidän edustajanaan kaupungin ja muiden
virallisten elinten päätöksiä ja suunnitelmia toteutettaessa
- ottaa kantaa yhdistyksenä aluettaan koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin
- seuraa suunnitelmien ja hankkeiden toteutumista
- on tarvittaessa yhteydessä eri luottamusmiehiin ja virkamiehiin
- pyrkii viemään tärkeitä asioita eteenpäin Pohjois-Espoon Asukasfoorumin kautta
- myöntää Lahnuksen koulun oppilaille stipendit keväisin
- tiedottaa toiminnastaan alueellaan postilaatikkojakelun, Facebookin
www.facebook.com/lahnustakkulaseudunomakotiyhdistys ja yhdistyksen kotisivujen
www.lahnustakkula.com kautta
- Yhdistys järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, jotka ohjaavat
yhdistyksen toimintaa.
Yhdistys seuraa muun muassa
- kevyenliikenteen väylien rakentamista alueellemme
- julkisen liikenteen kehittymistä alueellamme
- alueen kaavoituksen etenemistä
- ampumarata-alueen tilannetta niin alueen puhdistamisen (lyijy ja PAH), kuin
pohjaveden laadun suhteen
- alueen rajan tuntumaan Klaukkalaan suunnitellun Circulation Oy:n
kallionlouhinta- ja jätteenkäsittelyterminaalihankkeen etenemistä

Lahnus–Takkulaseudun omakotiyhdistys ry

Asioita, missä yhdistys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan
- Lahnuksentien turvallisuuden parantaminen ja kevyenliikenteen väylien jatkaminen
Lahnus-Klaukkala välillä,
- HSL-liikenteen vuorojen, sekä linjan U355 vuorojen lisääminen
- terveysaseman säilyttäminen ja laboratorion saaminen takaisin
- yhteistyö alueella toimivien muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa
- lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen, kuten
esimerkiksi lasten jumppatoiminta
- yhteistyö Lahnuksen koulun kanssa
- Haarssinpuiston palvelujen parantaminen ja Lepsämänjoentien pallokentän
ylläpitäminen
- jätteiden lajittelun tehostaminen alueellamme
- yhteistyö alueella toimivien muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa
- Circulation-hankkeen estäminen, päämääränä VE0-vaihtoehto
Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenilleen
- siivoustalkoot toukokuussa
- koko perheen/lasten tapahtumia, kuten
- Eloriehan elokuussa
- talvitapahtuman helmikuussa
- ohjattuja luontoretkiä
- liikuntasalivaraukset, jotka mahdollistavat lasten jumppakerhot
- muita asukkaiden toivomia ja ehdottamia tapahtumia, joiden avulla lisätään alueen
viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Erityisesti keskiöön halutaan nostaa lapset ja nuoret
sekä alueen luontoarvot

