25.HELMIKUUTA 2019

KYLÄKIRJE

HYVÄT ASUKKAAT !
!!
Seuraavasta löydät koosteen
alueemme ajankohtaisista asioista.
Muistathan, että nettisivuilta
www.prowestend.fi löytyy aina
viimeisin ja laajin tieto kyläkirjeiden
ilmestymisen välissä.
Voit myös laittaa viestiä sähköpostiin
posti@prowestend.fi.
Tulethan vuosikokoukseemme 28.3..
Kokouksen alustajana on
Ylikonstaapeli Nina ”Peppi” Pelkonen
kertomassa miten ennalta suojata
omaisuutta ja mitä vaaroja nuoret tänä
päivänä voivat kohdata.
Olet tervetullut kuuntelemaan Peppiä,
vaikka et olisikaan vielä yhdistyksen
jäsen.

Hallitus
LIIKENNE

TAPIOLAN BUSSITERMINAALI
Tapiolan uuden bussiterminaalin virallinen avajaistilaisuus on ma 4.3. klo
11. Koko Tapiola juhlii monipuolisella
ohjelmalla la 9.3.klo 10 - 15.
Terminaalin käyttöönoton yhteydessä
linjoihin tulee muutoksia: linjan 551 ja
551 N päätepysäkki siirtyy Tapionaukiolta Westendinasemalle. Linjat 550

ja 111 ajavat jatkossa myös uuden
terminaalin läpi. Linjan 550 reitti siirtyy
Tapiolan terminaalin ja Westendin
välillä ajamaan Etelätuulentietä. Linja
11 ajaa Etelätuulentien sijaan
Tapiolantien kautta uuden terminaalin
läpi.
Linjoilla 550 ja 551 otetaan käyttöön
Etelätuulentiellä sijaitsevat pysäkit.
KAUPUNKIPYÖRÄT
Kaupunkipyörät palaavat kaduille
1.4.2019.

KAAVA,RAKENTAMINEN
JA YMPÄRISTÖ
WESTENDINPORTTI
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
kokouksessaan 23.10. palauttaa asian
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin
ehdoin:
”Asuinrakennusten korkein kerrosluku
on kahdeksan sijaan viisi ja niiden
rakennusoikeutta vähennetään tämän
erotuksen määrä. Massoittelu toteutetaan nykyisen ehdotuksen tavoin
molemmista päistä porrastettuna siten,
että kerrosluku laskee kahteen.
Asemakaavan muutoksessa huolehditaan erityisen tarkasti siitä, ettei
uimarannan käytettävyys heikenny.
Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta siirtää
rakennusmassaa hieman kauemmaksi
rannasta.”
Esittelijä jätti päätöksestä eriävän
mielipiteen. Rakentaja ei ollut vielä

13.2. kokoukseen mennessä esittänyt
uutta ehdotusta.
WESTENDIN LIIKEKESKUS
Liikekeskuksen kaava on 13.2.2019
kuulutettu lainvoimaiseksi. Se
mahdollistaa kortteliin asumista,
liikkeitä sekä julkisia ja yksityisiä
lähipalvelutiloja. Nykyinen rakennus
puretaan.
WESTENDIN VANHA LAITURI
KUNNOSTETAAN
Espoon kaupunkitekniikan keskus
aikoo kunnostaa Westendintien ja
Hiiralankaaren yhtymäkohdassa
olevan vanhan laiturin tämän vuoden
aikana. Kaupungin omistamasta 13
laiturista osa kunnostetaan ja osa
puretaan.
RANTARAITIN
KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2018
Metropolia teki viime vuonna
Rantaraitista käyttäjätutkimuksen
toimeksiantajana Espoo Marketing.
Tutkimus oli osa Perille asti -hanketta,
jossa Rantaraitti toimi pilotointialueena
tulevaisuuden liikkumispalveluille,
jotka kohdennetaan asukkaille ja
matkailijoille. Perille asti -hanke saa
rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta.
Tutustu tutkimukseen verkkosivuillamme olevasta linkistä.
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YLEISTÄ

HSY:N JÄTEOPAS AUTTAA
LAJITTELUPULMISSA
HSY:n verkkosivuilta löytyy kätevä
jäteopas, johon vain kirjoitat jätteen
nimen ja opas kertoo sen oikean
kierrätyspaikan. Jäteoppaasta on
myös mobiilisovellus, joka löytyy
sovelluskaupoista nimellä HSY
Jäteopas.
KOIRAT JA KOIRAPUISTOT
Muistetaanhan taas me kaikki koirien
omistajat kerätä jätökset kakkapusseihin ja pidetään myös koirat kiinni.
Näin lisäämme viihtyvyyttä asuinympäristössämme.
Koira-aitaukset löytyvät helposti
osoitteessa tassutkartalla.fi
KARHUSAARI
Pro Karhusaari pyytää apuamme, että
Karhusaari säilyisi luonnonkohteena ja
sitä kehitettäisiin asukkaiden toiveiden
mukaisesti.
He ovat tehneet kuntalaisaloitteen,
johon löydät linkin yhdistyksemme
verkkosivuilta.
WESTEND INDIANS / KESÄLEIRIT
Westend Indians on vuonna 1992
perustettu salibandyyn ja jalkapalloon
erikoistunut urheiluseura, johon kuuluu
yli 100 joukkuetta ja harrastajaryhmää,yht. n. 1500 Heimolaista. Seura
tarjoaa kaiken tasoisia ryhmiä niin
aikuisille kuin lapsillekin kaikissa
ikäryhmissä.
Seuralla on kesäleirejä 2005-2014
syntyneille tytöille ja pojille kesä- ja
heinäkuussa. Leirit toimivat
Otaniemen Otahallilla.

AJANKOHTAISTA

PRO WESTEND RY:N VUOSIKOKOUS
28.3.2019 klo 18 Westendinpuiston koulu
Aloitamme kahvitarjoilulla, jonka jälkeen alustuksena
Ylikonstaapeli Nina ”Peppi” Pelkonen Espoon
pääpoliisiasemalta Ennalta estävästä työryhmästä
esittää
- Onko omaisuutesi oman onnensa nojassa?
Mitä keinoja on ennalta estää tai ainakin haitata
rosvojen työtä
- Sinisilmäisenä Somessa – Tiedätkö, mitä
muksusi puuhaavat ja tiedätkö itse?
- Piriä vai punkkua? – Niin mennyttä maailmaa,
olemme astuneet muuntohuumeiden aikaan
eikä se ole kaunis.
Kokouksen esityslista on yhdistyksen verkkosivuilla
www.prowestend.fi
Uusi jäseniä kaivataan hallitukseen. Tule mukaan
vaikuttamaan alueemme asioihin !

TERVETULOA !

JÄSENMAKSU 2019
Mitä enemmän yhdistyksellämme on jäseniä, sitä vahvempi on
asemamme alueen edunvalvojana.

Olethan maksanut v. 2019 jäsenmaksun !
:

SUMMA: 20 € / HENKILÖ
IBAN: FI80 2290 1800 0321 49
BIC: NDEAFIHH

.

Viestikenttä: jäsenen/jäsenten nimi, osoite ja
sähköpostiosoite
Antamalla sähköpostisoitteen saat ajankohtaiset infot alueen asioista
sekä kyläkirjeen sähköisenä.

Kiitos!
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