Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry
MKO:n omakotitalkkarit: MKO:n talkkareina
toimivat:
- Tero Ahokas p. 045-8827885
- Jukka-Pekka Heinonen p. 0400-519918
- Rein Karbi p. 045-1111620
Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu,
jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyneille ja
muuten apua tarvitseville jäsenille pientä
korvausta (5 € / tunti) vastaan erilaista
asumisapua.
Työtilaukset suoraan talkkareilta. Lisätietoja
palvelusta Raili Tanskaselta p. 09-3235933
tai 040-5939385 ja Eero Paanaselta p. 0405011912 .
Omakotiliitto: liiton verkkosivuillta
www.omakotiliitto.fi löytyy runsaasti
ajankohtaista tietoa omakotiasukkaille, esim
 liiton esitys kiinteistöveron
kohtuullistamiseksi
 tietoa ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelmasta
 liiton asumispoliittiset tavoitteet 2020
 ohjeita puunpolttoon
 luettelo liiton jäseneduista

Jäsentiedote / heinäkuu 2015
2015 tammi-kesäkuussa 2,73-4,33 c/kWh
(sähkölämmittäjillä) ja 3.14-4,59 c/kWh (muilla).
Yleissähkön hinta Helenin toistaiseksi
voimassaolevissa sopimuksissa on 6,19 c/kWh ja
aikasähkösopimuksissa 7,12 c/kWh
(päiväaikaan) / 5,67 c/kWh (yöaikaan).
Myös MKO:n tekemissä selvityksissä hintaero on
ollut yli 30% eli säästö jopa useita satoja euroja
vuodessa.
Oman säästöpotentiaalin voi tarkistaa helposti
Helenin Sävel Plus -palvelun avulla. Lisätietoja ja
opastusta oikean sopimustyypin valintaan: Eero
Pere ( 050 5621827) / Eero Paananen (p. 040
5011912).
Marjaniemi-päivä 16.8: MKO osallistuu
tapahtumaan ja sen järjestelyihin.

Ylipormestari Jussi Pajusen asukasilta 17.9.
Vartiokylän Yläasteella, Rusthollarintie 6:
Paikalla on eri alojen virkamiehiä vastaamassa
asukkaiden kysymyksiin. Asukasillassa käsitellään
Itäkeskuksen, Marjaniemen, Puotilan,
Puotinharjun, Vartioharjun ja Roihupellon
alueiden asioita. MKO on mukana tilaisuuden
valmistelussa. Kysymyksiä voi lähettää myös
ennalta 14.8. mennessä osoitteeseen
asukasyhteistyo@hel.fi . Tilaisuudesta
tiedotetaan mm. sivuilla
Pientaloasukkaiden kannattaa liittyä
https://www.facebook.com/events/3707412397
pientaloasukkaiden edunvalvonta ja
95838/ ja myöhemmin jokaiseen talouteen
palvelujärjestönä toimivaan liittoon
jäsenyhdistyksen (MKO) kautta. Liittyminen käy jaettavalla kutsulla.
helposti MKO:n (www.marjaniemi.fi/mko ) tai
liiton verkkosivujen kautta tai esim .puhelimitse Itäkeskuksen Citymarketin laajennustyö on
alkanut. Kesko järjesti asiasta infotilaisuuden
(040 5011912 / Eero Paananen).
Puotilassa 3.6. Laajennus totetutetaan
Pörssisähkön hinta on edelleen laskenut ja ero vaiheittain niin, että kauppa on koko ajan
toiminnassa. Suunnitelmien mukaan keskukseen
vanhoihin yleis- taI aikasähkösopimuksiin on
on lopullisessa laajuudessaan 2019 tulossa mm.
kasvanut. Esim. Helen Oy:n sivuilta
( http://www4.helen.fi/hf/kotispot/ ) ilmenee, 100 liikettä, 2000 parkkipaikkaa ja Finnkinon 9
että pörssihintasopimuksella on sähköenergian salinen elokuvateatteri. Laajennuksesta ja sen
etenemisestä on tietoa verkko-osoitteessa
kuukausikeskiarvo (ei sisällä perusmaksua,
www.i3.fi .
sähkön siirtoa eikä sähköveroa) vaihdellut v.

