10. SEPTEMBER 2020

BYABREV

BÄSTA WESTENDBOR !
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 23.9!

Styrelsen
TRAFIKEN

oroväckande. Staden har byggt nya
farthinder i början av Westendvägen
och föreningen har på begäran av
innevånarna krävt att staden bygger
ett farthinder i början av Hirbölevägen
där fartbegränsningen är 30 km/h.
Vi har också begärt att få ett
varningsmärke åt cyklisterna vid
Westendstranden, då staden inte har
varit villig att flytta cykelbanan bort
från det egentliga strandområdet
(kiosken, skjulet och barnens lekplats).

STADSPLANEN,
BYGGNATION OCH MILJÖ

Projektchef Petri Raunio på YIT
berättade, att bygglovet till
centralkvarteret är under behandling
och bostadshusens planer finslipas
Tyvärr kommer busslinjen 104
ännu. Första skedet av byggandet
Gäddvik – Westend – Drumsö inte
börjar uppskattnings vis i januari 2021
mera att trafikera på veckosluten.
och förhandsförsäljningen av
Orsaken är de låga
passagerarmängderna och behovet att bostäderna startar så som det nu ser
ut i november.
anpassa trafikeringskostnaderna.
BUSSLINJEN 104 ENDAST PÅ
VARDAGAR

HÖGA HASTIGHETER
Bil- och cykeltrafiken har tilltagit men
hastigheten har också ökat

Stadsteknikcentralen har utvecklat en
nättjänst Kotikatuportaali genom
vilken man lättare kan följa med
aktuell förändrings, reparations och
planerade gatuprojekt i närområdet.
Materialet samlas automatiskt i Esbo
datasystem. Prova på tjänsten genom
att skriva din hemgata på adressen
https://kotikatu.espoo.fi (Tjänsten
fungerar inte på svenska)
RÅTTORNA ÄLSKAR ÄPPLEN

WESTENDS CENTRALKVARTER

Låtom oss använda 104 linjen flitigt så
att denna snabba förbindelse på vårt
område bibehålles.

HEMGATU PORTALEN

RÖKTAK PÅ SIMSTRANDEN
Esbo stad vill minska rökning på
simstränderna. Westends simstrand
fick därför på sensommaren ett stadigt
tak för rökning. Hoppas att rökningen
försigår där.

Den livliga byggnationen på vårt
område bla. på affärsbygget har dsivit
fram råttorna. YIT började på vår
begäran bekämpa råttorna redan i juli
och de fortsätter in i september. Vi kan
för vår del bidra genom att se till att
inte erbjuda råttorna mycket mat.
Fallna äpplen är råttornas delikatess,
så samla bort dem möjligast hastigt.
ÅTERANVÄNDNING
Återanvändningscentralens
uppsamlingsbil kommer igen till
Westendinpuistokoulus
parkeringsplats 1.10 kl. 19:50 – 20.15
Man kan hämta snygga , hela och
rena småföremål från hemmen även
cyklar och hemelektronik i varierande
skick.
Om du behöver sportartiklar, cyklar,
böcker eller iståndsatt elektronik för
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10.SEBTEMBER 2020
höstens hobbyn så bekanta dig med
återvinningscentralens webbutik
https://kauppa.kierratyskeskus.fi

PRO WESTEND RF:S ÅRSMÖTE
23.9.2020 kl 18 Westendinpuisto skolan

ALLMÄNT

WESTENDINPUISTOSKOLANS
KONSTGRÄS
Fotbollsklubben HooGee har i
samarbete med staden iståndsatt
konstgräsmattan på
Westendinpuistoskolans sportplan.
Gräsmattan är nu varit i skolelevernas
användning.
Sportplanen är på dagstid
skolelevernas sportplats och efter
skolan fungerar planen som HooGee
juniorernas övningsplats samt för
innevånarnas motionering.
Pro Westend har med sin egen insats
velat stödja detta fina projekt.

På grund av coronasituationen har vi ingen servering
och ingen gästföreläsare.
Mötets föredragningslista finns på nätet på adressen
www.prowestend.fi
Nya styrelsemedlemmar önskas. Kom med och påverka
våra byaärenden!
Välkomna!

MEDLEMSAVGIFTEN 2020
Ju flere aktiva (betalende) medlemmar föreningen har
desto starkare är vår ställning som områdets
intressebevakare
Nu har du väl betalt din medlemsavgift:

AKTUELLT

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

HAR DU WESTENDMINNEN?
Har du bott i Westend redan i några år
eller rentav i några decennier? Har du
några roliga händelser eller minnen
från de gångna åren som du vill dela
och berätta åt andra Westendbor? Vi
kommer att samla historierna på
föreningens hemsidor. Berättelser kan
skickas med e-mail till adressen
posti@prowestend.fi

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. elektroniskt.

Tack !
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