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BYABREV

BÄSTA WESTENDBOR !
Förra året fyllde vår förening
aktningsvärda 80 år. I stadgarna
stipuleras att föreningens syfte är att
”Verka som en hembygdsförening för
Westends bästa:
-Slå vakt om hembygdsandan,
innevånarnas trevnad och ömsesidiga
vänskap i trygg miljö
- bevaka medlemmarnas regionala
fördelar och rättigheter
-uppehålla uppbyggliga kontakter till
stadens myndigheter
-verka för Westendbornas bästa i alla
frågor som regionalplanering och
utvecklingsärenden.
Vi har försökt uppfylla dessa stadgar
så långt våra resurser har räckt. Du
kan bekanta dig med vår verksamhet
förra året i vår verksamhetsberättelse
www.prowestend.fi .
Kom och träffa oss på vårt årsmöte
27.4. och berätta om dina egna tankar
om vårt område.

.

Styrelsen

STADSPLANEN,
BYGGNATION OCH MILJÖ
WESTENDS CENTRALKVARTER

öppnat ett finskspråkigt nyhetsbrev
som man kan beställa på adressen
https://osallistuvaespoouutiskirje.espo
o.fi . I brevet får du information om
aktuella omgivningsprojekt och redan
godkända stadsplaner.
FÖRDRIVANDE AV HJORTAR OCH
RÅDJUR

YIT tackar områdets innevånare för
den feedback som de fått. De har i
mån om möjlighet beaktat dem i sin
verksamhet. Arbetets regionplan
justeras när byggandet framskrider.
Det första husbolaget är i inredningsskedet och blir färdigt i slutet av året.
Då får vi en dagligvaruaffär och ett
kafe. Det andra husbolaget blir färdigt
sommaren 2023, i affärsutrymmena
finns en restaurant.

Hur gulliga hjortarna på vårt område
än är så förorsakar de tyvärr skador I
våra trädgårdar genom att äta allt från
träd till blomsterodlingar. Dessutom
sprider de fästingar. Staden har ingen
egen viltvårdsverksamhet den sköts
av den lokala viltvårdsföreninen. Enligt
staden så har vitsvanshjorts och
rådjurs populationen minskat de tre
senaste åren tack vare viltvården. Det
bästa sättet att hålla hjortdjuren borta
WESTENDPORTEN
från trädgården är ett högt stängsel.
Man kan också försöka med lukt, hjort
Stadsplaneändringen för byggandet av fördrivare. Luktsprayen ger
bostadshuset är godkännt men
skyddsobjektet en obehaglig smak och
bygglovet är ännu inte givet. Det
lukt. Även följande kan vara till hjälp:
betyder att byggandet inte kommer att Tallsåpa, vitlök, lavendel, myntta och
påbörjas denna sommar så vi får njuta timjan. Hjortarna giller inte heller
taggiga buskar såsom enar med vassa
av att bada ostörda.
barr eller barrträd. Ej heller gillar de:
Hägg, svart vinbär , syren,
PÅVERKA NU NYHETSBREV
klänghortensia eller irisar.
Det är svårt att hitta påverknings- och
deltagandemöjligheter på Esbos
hemsidor har staden I mars på prov
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HUNDBAJS AVFALLS KAMPANJEN

ÅTERANVÄNDNINGSCENTRALEN

Esbo är igen med i hundbajs
kampanjen som startades år 2010.
Om inte officiella bajskärl ligger på
vandringsrutten får man slänga
bajspåsen i husbolags eller
egnahemshusblandavfalls kärl om de
är försedda med tillåtelse etikett.
Etiketter kan avhämtas från stadens
servicedisk i Hagalund Ainoa
köpcentrum första våningen.

Samlingsbilen kommer närmast till oss
i Mattby 21.4:
kl.17.00-17.25 Mattgårdsgatan 9 , på
ishallens parkeringsplats.
kl.17.40 – 18.05 Fångstvägen
vändplatsen.
kl.19.00 – 19.25 Nokkalauddsvägen 2
simstrandens parkeringsplats.
Bilen emottager rena och
återanvändbara småvaror och
hemtextiler samt böcker.
Småelektronik och cyklar som
återvinningscentralen kan iståndsätta
emottages. www.kierratyskeskus.fi

PRO WESTEND RF.
ÅRSMÖTE
Föreningens stadgeenliga
årsmöte hålles
ons 27.4.2022 klo 18
i Westendinpuisto skolan.
Du kan också deltaga i mötet på
avstånd via Teams. Anmäl dig
till mötet per e-post till adressen
posti@prowestend.fi
Mötets föredragningslista hittas
på föreningens hemsidor
www.prowestend.fi

AKTUELLT
SKOLNING OCH
UPPFOSTRAN
PRO WESTEND STIPENDIER
Pro Westend stipendierna utdelas
även detta år till två sjätteklassister
som avslutar lågstadiet i
Westendinpuisto skolan.

VI ÅTERANVÄNDER
HRM
HRMs insamlingsbil var i Westend
5.4 . Nästa närmaste stoppställe är i
Olars 7.4. Se närmare
https://www.hsy.fi/sv/avfall-ochatervinning/cirkulerandeinsamlingsbilar/
HRM tar emot bla. metall- elektronikströmskrot samt farligtavfall.
Bilen emottager gratis tre sorters
avfall: Hemmets problemavfall,
elapparater och metallskrot.

Esbo stad fyllde 50 år 1.1.2022.
Traditionsföreningen Espoon
perinneseura har kallat innevånarna
och stadsdelsförenigarna med i en
traditionsinsamling. Hurudant var
Esbo för 50 år sedan? Du kan skicka
skrivelser och foton till blanketten som
finns på perinneseuras hemsidor.
Traditionerna och minnena publiceras
enhetligt på Perinneseuras Esbo 1972
temasidor.
Vi har på vår hemsida baserat på
boken Westend Huvilakaupunki
samlat vad som hände då år 1972.
Gå in på sidorna och läs!

Kom med i föreningens
verksamhet och påverka vårt
områdes ärenden!
Du kan ansluta dig på
projektbasis i någon fråga som
är viktig för dig.

MEDLEMSAVGIFTEN
2022
SUMMA: 25 € / PERSON
IBAN: FI80 2290 1800 0321 49

i meddelandefältet:
medlem /medlemmarnas
namn , adress , epostadress.
Genom att ge din e-mail adress får
du aktuell information och
byabrevet elektroniskt.

Tack !
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