24.11.2016

Hyvä Hirvaan kyläyhdistyksen jäsen
Hirvaan kyläyhdistys on pyytänyt eroa Suomen Omakotiliiton jäsenyydestä ja Omakotiliiton liittohallitus on hyväksynyt eron 27.9.2016 pitämässään kokouksessaan.

Jäsenyytenne Omakotiliitossa tulee jatkumaan Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistyksen alla
Jäsenyytenne Omakotiliitossa säilyy ennallaan ja saatte edelleen kaikki Omakotiliiton
edut ja palvelut käyttöönne. Teidän ei tarvitse tehdä asian tiimoilta mitään ja lähetämme
teille uuden yhdistyksenne jäsenkortin tammikuussa 2017.
Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys on toimiva ja aktiivinen liiton jäsenyhdistys. Heillä
on mm. asumisapupalvelua (omakotitalkkari), jota on mahdollista hyödyntää myös Hirvaan kylässä. Yhdistyksen toimipiste sijaitsee Rovaniemellä.
Yhdistyksen nettisivuilta www.lomy.fi löytyy tietoa yhdistyksen toimihenkilöistä sekä
toiminnasta. Puheenjohtaja Jari Kokko kertoo mielellään lisää, mikäli jotain kysymyksiä
yhdistyksen tai jäsenyyden suhteen herää. Jariin saa yhteyden joko puhelimitse: 044 526
7383 tai sähköpostilla: pj@lomy.fi.
Jos ette kuitenkaan jostain syystä halua, että teidän jäsenyytenne jatkuu Lapin Omakotija mökkiläisyhdistyksessä vuoden 2017 alusta lukien, niin pyydämme ilmoittamaan siitä
liiton toimistoon järjestöasiantuntija Riikka Hyväriselle, riikka.hyvarinen@omakotiliitto.fi
tai p. (09) 6803 7133, viimeistään 20.12.2016.
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Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys on perustettu vuonna 2008 ajamaan lappilaisten
pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden etuja yhdessä kattojärjestönsä Suomen
Omakotiliiton kanssa.
Yhdistyksen jäsenenä saat alennuksia mm. puutarha- ja lvi-tuotteista, kultasepänliikkeistä ja homekoiran palveluista. Lue lisää www.lomy.fi/jasenyys/jasenedut
Jäsenenä saat paikallisyhdistyksen palvelujen ja etujen lisäksi kaikki liiton jäsenedut, mm.
 MAKSUTON LAKI-, RAKENNUS-, ENERGIA- JA PUUTARHANEUVONTA
Apua ja neuvoja asumiseen, riitoihin, rakentamiseen ja puutarhanhoitoon.
 OMAKOTILEHTI 4 kertaa vuodessa

ja sähköinen jäsenkirje noin joka toinen kk

 JÄSENKORTTI, jolla saa alennusta
mm. ST1 –bensa-asemilta, RTV:ltä ja Ramirentiltä.
 HUOLTOKIRJA - joko printtiversiona tai sähköisenä.

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on
mitään kysyttävää!
Jari Kokko – puheenjohtaja
Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry
044 526 7383
pj@lomy.fi
Sami Toivanen – järjestöpäällikkö
Suomen Omakotiliitto ry
040 847 4440
sami.toivanen@omakotiliitto.fi

Pidetään me omakotiasujat yhtä!
Yhteistyöterveisin

Suomen Omakotiliitto ry
Suomen Omakotiliiton Lapin piiri ry

