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ALMÄNNA  
SAMFÄRSMEDLEN 

STADSPLANEN, 
BYGGNATION OCH MILJÖ  

 
 
Du hittar här ett sammandrag av 
aktuellt om vårt område. Kom ihåg att 
du på vår nätsida  www.prowestend.fi  
alltid hittar den senaste och mest 
omfattande informationen mellan 
utkommandet av byabreven.   
Du kan även skicka meddelanden till 
posti@prowestend.fi . 
 
Nog kommer du väl till vårt årsmöte 
den 25.3! 
Stor Hagalunds regionarkitekt Sampo 
Sikiö från Esbo stadsplanerings 
central inleder mötet med att beskriva 
vad Westendstadsplanen möjliggör. 
Du är välkommen att lysna och sälla 
frågor till Sampo även om du inte ännu 
är medlem. 
 
 
 

Styrelsen 
 
 
 

 
 
 
ANROPS MINIBUSSTJÄNST 
Esbo startade en anropsbusstjänst 
tillsammans med ViaVan i september. 
Anropstjänsten är ett kompliment till 
den traditionella linjetrafiken. För att 
kunna utnyttja tjänsten skall man 
nedladda ViaVan appen i sin 

mobiltelefon och registrera sig. 
Tjänsten testas i östra Esbo dit även 
Westend hör. Anropsbusstjänsten 
baserar sig på modern teknik , dess 
uppgift är att transportera människor 
till stammnätet mot Helsingfors.  
Det har gjorts sammanlagt över 10000 
resor. Passagerarmängderna stiger 
stadigt och det görs över 1000 resor i 
veckan  Anropstjänsten betjänar såväl 
arbetsresor som fritidsresor. Av 
kundförfrågningar framgår att allt flere 
resenärer har bytt brivatbilism mot 
anropsresor vilket ju är tjänstens 
motiv. 
Esbo anropstjänstservice fortsätter 
som prov fram till halva mars och vi 
väntar på beslutet om servicen får 
fortsätta. 
 
 
 
 
 
 
WESTENDS CENTRALKVARTER 
Innevånarna önskade på YIT 
infotillfället i november att få en 
nätsida som beskriver framkskridandet 
av centralkvarterets byggnadsprojekt. 
Sidan är nu öppnad på adressan 
https://www.yit.fi/westendinkeskuskortt
eli 
Bekanta dig med sammandraget från 
infotillfället på föreningens hemsida. 
 
 
 

BJÖRNHOLMEN  
Esbo stadstyrelsens närings- och 
konkurrenskraftssektion  beviljade 
Karhusaaren lastenmaailma 
planerings reservation till slutet av år 
2020 då barnens värld konceptet , 
finansieringen och detaljerna kring 
byggandet borde vara klara. Projektet 
kräver en ändring av stadsplanen. I 
stadsplanen för södra Esbo är 
området reserverat delvis för allmänna 
tjänster och administration samt 
rekreation. Upplevelseparken  passar 
inte in i dessa strävanden. 
Barnens värld är i och för sig ett 
behjärtansvärt ändamål men 
Björnholmen lämpar sig inte för en 
över 600 000 personers årliga 
besökarmängd. Anordning av trafiken 
och verksamheten kan inte lyckas på 
ett så litet område. Man borde hellre 
söka mindre värdefulla områden i 
Esbo. Om du är av samma åsikt 
underteckna då medborgarinitiativet 
på adressen 
http://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/66
10 
     
ESBO 
STADSPLANERINGSÖVERSIKT 
2020 HAR UTKOMMIT 
Stadsplneringsöversikten beskriver 
aktuella planeringsprojekt , 
generalplaner och trafikplaner. Du kan 
klicka och bekanta dig med de 
planeringsprojekt som är kända och 
vars planering påbörjas inom ett år. 

BÄSTA WESTENDBOR ! 
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AKTUELLT  

 

ALLMÄNT  

 

Planeringsöversikten finns på Esbo.fi 
sidorna. 

WESTENDS 
INNEVÅNARUTVECKLING 

Av bifogade lista framgår att Westends 
innevånarantalt har varit konstant de 
senaste tre åren. 

Skiftet 2018-2019     3078 innevånare 

Skiftet 2017-2018     3134       -”- 

Skiftet 2016-2017     3094       -”- 

Westends innevånarprognos för åren 
2018 – 2028 uppskattar en ökning på 
0 – 169 personer. Det verkliga antalet 
kommer att vara betydligt högre. 
Istället för rivna egnahemshus byggs 3 
– 5 nya hus och antalet barnfamljer 
ökar. På Westends affärskvarter 
byggs 5 bostadshus med sammanlagt 
130 bostäder och vid Westendporten 
ungefär samma antal. Det betyder att 
innevånarantalet kommer att stiga de 
närmaste åren med ungefär 800 – 900 
personer. Vi ber beslutfattarna att 
korrigera sina prognoser och säkra att 
servicen på vårt område är tillräcklig.                                                                                   

 

 
 

 
SÅG DU ETT  FALLET TRÄD ? ÄR 
EN AVFALLSLÅDA SÖNDER? 
Esbo har tagit en Trimble Feedback 
applikation i bruk. Med den kan du ge 
respons när du vill och var du vill. Du 
kan lägga till foton av fallet och 
omgivningen. På det sättet kan man 
åtgärda problemet snabbt. Anmälaren 
kan följa responsens tillstånd via ett 
personligt konto. Man kan fortfarande 
meddela via internet och telefon. 
 
ÅTERANVÄNDNING 
Vid vårstädningen upptäcker man att 
man har en hel del onödiga saker. 
HRM:s uppsamlingsbilar ambulerar 
igen i Esbo mellan den 30. och 29.4. 
Nogrannare tidtabeller publiceras vid 
månadskiftet på www.hsy.fi  Du kan 
grafis föra tre olika sorters avfall: 
problemavfall ( inte impregnerat 
virke, sprängämnen eller 

asbest),elektriska apparater och 
metallskrot. 
Nytt att Sortti avfallsstationerna  har 
infört en avgiftsbelagd insamling av 
plastavfall. Man kan lämna även 
sådana plastföremål som inte kan 
läggas i förpackningsplastinsamlingen. 
 
Waste trainer är HRM:s  
huvudstadsregionens nya gratis 
rådgivningstjänst (för min. 10 
personer). Man kan tex. kalla Waste 
trainer till bostadsaktiebolagets möte 
för att rådgiva sortering och 
minskande av avfall. 
 
I Haukilahti , Westend ja Iirislahti 
kierättää Facebookgruppen kan man 
återcirkulera i gott skick varande 
saker. 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

MEDLEMSAVGIFTEN 
2020 
   
Ju flere aktiva (betalende) medlemmar 
föreningen har desto starkare är vår 
ställning som områdets 
intressebevakare 
.  
Nu har du väl betalt din medlemsavgift: 
 
SUMMA: 20 € / PERSON 
IBAN: FI80 2290 1800 0321 49   
BIC: NDEAFIHH 

 
i meddelande fältet: medlem 
medlemmarnas namn , adress e-
postadress. Använd istället för @ (at) 
 
Genom att ge din e-mail adress får du 
aktuell information och byebrevet. 

 

PRO WESTEND RF:S ÅRSMÖTE  
25.3.2020  kl 18 Westendinpuisto skolan 
 
Vi börjar med kaffe varefter Stor Hagalunds regionarkitekt 
Sampo Sikiö från Esbo stadsplanerings central inleder mötet 
med att beskriva vad Westendstadsplanen möjliggör. 
 
Du är välkommen att lysna och sälla frågor till Sampo även 
om du inte ännu är medlem. 
Årsmötets föredragningslista finns på föreningens hemsida 
www.prowestend.fi 
 
Nya styrelsemedlemmar önskas. Kom med och påverka våra 
byaärenden! 
 
Välkommen ! 



 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


