JULKINEN TIEDOTE

9.ELOKUUTA 2019

KYLÄKIRJE

HYVÄT ASUKKAAT !
!!
Olemme saaneet nauttia ihanasta
kesästä ja sen tuomista mahdollisuuksista meren äärellä. Toivottavasti
sää suosii myös Eloriehaamme, joka
on su 25.8. Westendin uimarannalla.
Asukasyhdistys on kevään aikana
aktiivisesti osallistunut kannanotoillaan Westendinportin, Ankkurisaarentie 4-6 ja Munkkiluodonkuja 2
kaavamuutoksiin.
Olemme vieneet myös asukkaiden
viestejä eteenpäin päättäjille mm.
Hiiralantien kierrätyspisteeseen
muovinkierrätyksen saamiseksi,
uimarannan laiturin palauttamisesta,
uimarannan kohdan pyöräreitin
rauhoittamisesta ja Espoon
kaupunkimuseolle 1.maailmansodan
linnakkeen kunnostamiseksi.
Jaoimme jälleen Westendinpuiston
kahdelle alakoulunsa päättäneelle
kuudesluokkalaiselle Pro Westendin
stipendit.
Nähdään Eloriehassa !

Hallitus

Muistathan, että nettisivuilta
www.prowestend.fi löytyy aina
viimeisin ja laajin tieto kyläkirjeiden
ilmestymisen välissä.
Voit myös laittaa viestiä sähköpostiin
posti@prowestend.fi.

LIIKENNE

BUSSI 104
Yhdistyksemme pitää jatkuvasti
yhteyttä päättäjiin tavoitteena, että
bussi 104 tulisi kulkemaan Kamppiin
asti. Viimeisin saamamme vastaus on,
että HSL ei näe mahdollisuutta linjan
jatkamiselle Kamppiin, vaikka Espoon
konsernijaosto niin toivoo. Este
toteutukselle on mm. Helsingin päätös
purkaa Ruoholahdesta Kamppiin
kulkeva silta.

Odottelemme rakentaja YIT:n
lupaamia tarkempia suunnitelmia
liikekeskuksesta. Liikekeskuksen
toteutuksessa noudatetaan YIT:N
mukaan 2017 hyväksyttyä
asemakaavaa. Rakennusoikeutta on
11 000 m2, josta liiketilaa väh.1 000
m2, 5 asuintaloa kerrosluvut 3 ja 5
sekä 4 ja 6. Julkaisemme tarkemmat
tiedot verkkosivuillamme heti ne
saatuamme.
ESPOON KAUPUNGIN
KUULUTUSKÄYTÄNTÖ MUUTTUI
Toukokuun alusta kaavaehdotukset,
katusuunnitelmat ja niiden hyväksymiset ovat nähtävillä ainoastaan
Espoon verkkosivuilla
www. espoo.fi/kuulutukset.
HAITALLISTEN VIERASLAJIEN
TORJUNTA

KAAVA,RAKENTAMINEN
Kurtturuusun myynti kiellettiin
JA YMPÄRISTÖ
WESTENDINPORTTI
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

Tule jäseneksi !
kokouksessaan 21.5. palauttaa
Yhdessä saavutamme enemmän kaavan uudelleen valmisteltavaksi jo
Jäsenmaksu 20 € /vuosi
Tilinumero: FI80 2290 1800 0321 49
Viestikenttä: jäsenen/jäsenten nimi,
osoite, s-postiosoite. Käytä @-sijasta
(at)

WESTENDIN LIIKEKESKUS

päätetyn kerrosluvun viisi mukaiseksi.
Seuraava mahdollinen suunnitelman
esittely voi olla esillä syksyn
ensimmäisessä kokouksessa 21.8..

kesäkuun alussa ja kasvatuskielto
tulee voimaan 3 vuoden siirtymäajalla,
jonka aikana kiinteistönomistajien on
se hävitettävä tonteiltaan.
Alueeltamme on tavattu myös
vieraslajeiksi määriteltyä Japanin
tattaria ja jättipalsamia. Ne levitessään
syrjäyttävät pienet luonnonvaraiset
kasvit ja kasvillisuus yksipuolistuu ja
siitä kärsivät niin hyönteiset kuin
linnut.
Vieraslajien torjunnassa on mukana
kaupunki, mutta myös meitä asukkaita
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tarvitaan. Pääset tutustumaan
vieraslajeihin linkistä www.vieraslajit.fi
ESPOON KAUPUNGINOSIEN
JULKAISUSARJA
Espoon kaupunki käynnistää
instagram-tilillään julkaisusarjan, jossa
esitellään Espoon kaupunginosia ja
alueita. Voimme osallistua sarjan
suunnitteluun lähettämällä vinkkejä
kuvauskohteista ja valmista kuvamateriaalia sarjaa varten oheisen
linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/97
A52E2C7D176759

Otaniemestä Westendin ohi
Rantaraittia pitkin. Valittavana on viisi
eri matkaa:
Rantamaraton, Rantapuolikas, Lasten
Rantatonni, Rantakymppi ja
Rantavitonen.
Espoo Rantamaratonin yhteydessä
järjestetään tänä vuonna myös
Suomen Urheiluliiton maratonin
Suomen Mestaruuskilpailut.
Löydät lisätietoa linkistä
www.rantamaraton.fi

YLEISTÄ

ELORIEHA
TAPIOLAN TERVEYSASEMA
AVANNUT CHATIN

Su 25.8.2019 klo 11.00 – 13.00
Westendin rannassa

Espoon terveysasemat ja neuvolat
ovat avanneet yhteisen chatin, josta
on mahdollista saada nopeasti
neuvoja ja ohjeita. Pääset myös
videovastaanotolle päivystysluonteisissa asioissa, jotka eivät edellytä
paikan päällä tehtäviä toimenpiteitä.
Chatti palvelee ma-pe klo 9-15. Linkki
palveluihin löytyy mm. Tapiolan
terveysaseman sivuilta.

Koko perheen perinteinen ulkoilutapahtuma, jossa mm.
herkuttelua, pomppulinna, lasten juoksukilpailu eri
sarjoin/ikäryhmin. Kaikki osallistujat saavat mitalin.
Tule mukaan viettämään hauskaa päivää naapureiden
kesken ja tapaamaan kyläyhdistyksen hallituksen
jäseniä!

ASUMISOPAS SENIOREILLE
Espoon vanhusten palvelu on
julkaissut uuden senioreille suunnatun
Asuminen Espoossa -oppaan.
Oppaassa kerrotaan mm. kotona
asumista tukevista palveluista. Opasta
saa painettuna Espoon asiointipisteistä, palvelukeskuksista ja terveysasemilta. Tallennamme sen myös
yhdistyksen sivuille.

AJANKOHTAISTA

Tervetuloa !

RANTARAITILLA ESPOON
RANTAMARATON 21.-22.9.
Vielä ehdit ilmoittautua jokavuotiseen
juoksutapahtumaan. Juoksu kulkee
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