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BYABREV

BÄSTA INVÅNARE !
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 . Kom till vårt
årsmöte 28.3 Vår inledare är
överkonstapel Nina ”Peppi” Pelkonen
som berättar hur vi kan skydda vår
egendom och vilka faror som
ungdomen kan möta i dessa dagar.
Du är välkommen att lyssna på Peppi
även om du inte ännu är medlem av
föreningen.

Westendstationen. Linjerna 550 och
111 kör i fortsättningen också genom
terminalen. 550 linjen kommer att köra
mellan Hagalundsterminalen och
Westend längs Sunnanvindsvägen.
Linje 11 hör längs med
Hagalundsvägen istället för
Sunnanvindsvägen genom den nya
terminalen. Linjerna 550 och 551 tar
ibruk en hållplats på Sunnanvindsvägen.
STADSCYKLARNA
Stadscyklarna återvänder 1.4.2019

STADSPLANEN,
BYGGNATION OCH MILJÖ

WESTENDSPORTEN
Stadsplaneringsnämnden beslöt i sitt
möte 23.10 returnera frågan för ny
beredning med följande kriterier: ”
Bostadshusens högsta våningsantal är
fem istället för åtta. Byggnadsrätten
minskas enligt detta förhållande.
ALMÄNNA
Byggnadsmassan förverkligas genom
SAMFÄRSMEDLEN
att stegvis minska våningsantalet till
två i vardera ändorna.
Stadsplaneändringen vinlägger sig
HAGALUNDS BUSSTERMINAL
Hagalunds bussterminal invigs officiellt speciellt noggrant om att ej
måndagen 4.3 kl. 11. Hela Hagalund
badstrandens användning försvagas.
festar med ett mångsidigt program
Dessutom undersökes möjligheten att
lördagen 9.3 kl 10 -15. Ibruktagandet
flytta byggnadsmassan en aning
av terminalen innebär förändringar i
längre från stranden. Föredragande
linjerna: ändhållplatsen för linjerna
inlämnade avvikande åsikt. Byggaren
551 och 551N flyttas från

Styrelsen

hade ännu inte inlämnat ett nytt
förslag till mötet 13.2.
WESTENDS KÖPCENTRUM
Köpcentrumsplanen vann laga kraft
13.2.2019. Det möjliggör bostäder,
affärer samt allmänna och privata
närserviceutrymmen. Den nuvarande
byggnaden rivs.
GAMLA WESTENDBRYGGAN
Esbo stadsteknikcentral iståndsätter
den gamla bryggan vid korsningen
mellan Hirbölebågen och
Westendvägen detta år. Av de 13
stadsägda bryggorna iståndsättes
endel och endel rivs.
STRANDPROMENADSUNDERSÖKNINGEN
Metropolia utförde på uppdrag av
Espoo marketing en
användarundersöknig av
strandpromenaden. Undersökningen
var en del av Perille asti (ända fram)
projektet, i vilken strandpromenaden
fungerar som pilotområde för
framtidens motionstjänster för
stadens innevånare och turister.
Projektet bekostas av Europas
områdesutveklingsfond. Bekanta dig
med projektet via linken på vår
hemsida.

Hagalundsplatsen till
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ALLMÄNT
HRMS SORTERINGSGUIDE
HJÄLPER VID
SORTERINGSPROBLEM
På HRMs nätsidor finns en praktisk
avfallsguide. Du behöver bara skriva
namnet på avfallet så berätter guiden
det rätta sorteringstället. Det finns
även en mobilversion som man hittar
på appsiten HSY jäteopas.
Hundar och hundparker
Låt oss hundägare minnas att samla
hundlämningarna i bajspåsar och hålla
hundarna i ledband. På såvis ökar vi
trivsamheten i vår omgivning.
Hundparkerna hittar du på adressen
tassutkartalla.fi
BJÖRNHOLM
Pro Karhusaari ber om vår hjälp att
bibehålla Björnholmen som ett
naturområde som utvecklas enligt
innevånarnas önskemål. De har startat
ett kommuninitiativ. Linken till initiativet
finner du på vår hemsida.
WESTEND INDIANS /
SOMMARLÄGER
Westend indians innebandy och
fotbollsföreningen grundades 1992
och har 100 lag och sportidkargrupper,
sammanlagt 1500 medlemmar.
Föreningen erbjuder grupper i alla
kategorier för vuxna och barn i alla
åldersgrupper. Föreningen har
sommarläger i juni och juli för flickor
och pojkar som är födda 2005-2014.
Lägren sker i Otnäs i Otahalli.

PRO WESTEND RF:S ÅRSMÖTE 28.3.2019 kl 18
Westendinpuisto skolan
Vi börjar med kaffe varefter överkonstapel Nina
”Peppi” Pelkonen från Esbo huvudpolisstations
preventiva arbetsgrupp framför
-

-

Är din egendom vind för våg? Vad finns det
för metoder att förhindra eller åtminstone
försvåra bovarnas framfart.
Blåögd i Some. Vet du vad dina barn
påhåller och har du koll själv?
Amfetamin eller rödvin? Är en gången tid,
vi lever i designdrogernas tid och den är
inte skön. Årsmötets föredragningslista
finns på föreningens hemsida
www.prowestend.fi

Nya styrelsemedlemmar önskas. Kom med och
påverka våra byaärenden!

VÄLKOMNA !

MEDLEMSAVGIFTEN 2019
Ju flere aktiva (betalende) medlemmar föreningen har desto starkare
är vår ställning som områdets intressebevakare.

Nu har du väl betalt din medlemsavgift för år 2019 !
SUMMA: 20 € / PERSON
IBAN: FI80 2290 1800 0321 49
BIC: NDEAFIHH

:

.

AKTUELLT

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

TACK!
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