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BYABREV

BÄSTA
WESTENDBOR!
Vi har fått njuta av en härlig sommar
med allt den kan erbjuda vid havet. Vi
hoppas att vädret även gynnar vårt
augustijippo som går av stapeln den
25.8 på Westend simstranden.
Byaföreningen har under våren aktivt
tagit ställning till
stadsplaneförändringarna vid
Westendporten, Ankarholmsvägen 4-6
och Munkörsgränden 2.
Vi har också vidarebefordrat
innevånarnas önskemål om en
plastinsamlingspunkt vid
Hirbölevägens återvinnings station, att
återfå bryggan vid simstranden, att
freda simstranden från cykeltrafik och
förmå stadsmuseet att iståndsätta
fortet från första världskriget.
Vi utdelade även i år Pro Westend
stipendiet till två sjätteklassister som
avslutat lågstadiet i Westendsparkens
skola.
En god fortsättning på sommaren åt er
alla – vi möts på augustijippot 25.8.!

Styrelsen
Bli medlem !
Tillsammans åstadkommer vi
mera.
Medlemsavgift 20 €/år
konto:FI80 2290 1800 0321 49
i meddelande fältet: medlem
medlemmarnas namn , adress epostadress. Använd istället för @ (at)

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 .

ALMÄNNA
SAMFÄRDSMEDLEN
BUSSLINJEN 104
Föreningen fortsätter aktivt
kontakterna med Esbos beslutsfattare
för att utsträcka linjen ända till
Kampen.Det senaste beskedet är att
HRT inte ser en möjlighet att utsträcka
linjen till Kampen fast Esbosektionen
vill. Förverkligande förhindras av att
Helsingfors vill riva bron från
Gräsviken till Kampen.

framläggning av planen kan vara efter
höstens första möte 21.8 .

WESTENDS AFFÄRSCENTRUM
Vi väntar på de nogrannare planer på
affärscentret som byggfirman YIT
lovat. Enligt YIT tillämpas den år 2017
godkända stadsplanen vid bygget av
affärscentret. Det finns 11 000 m2
byggnadsrätt, varav minst 1 000 m2
affärsyta, fem bostadshus 3 och 5
våningar samt 4 och 6. Vi publicerar
närmare uppgifter på vår hemsida så
snart vi får dem.
ESBO STAD ÄNDRAR
KUNGÖRELSEFÖRFARANDET
Kungörelser om stadsplaneändringar,
gatuplaner och deras godkännande är
sedan början av maj enbart
framställda på Esbo stads hemsidor
www.esbo.fi/kungörelser
BEKÄMPNING AV SKADLIKA

INVASIVA VÄXTER
STADSPLANEN,
BYGGNATION OCH MILJÖ

WESTENDPORTEN
Stadsplaneringsnämnden beslöt den
21.5 att återremmitera planen för ny
beredning enligt det redan bestämda
femvånings alternativet. Nästa

Försäljning av Vresros förbjöds i
början av juni och odlingsförbud träder
ikraft under en tre års
övergångsperiod, under vilken
fastighetsägarna måste avlägsna
växterna från sina tomter. Man har
även påträffat främdarterna Japantatar
och Jättebalsamin på vårt område. De
utbreder sig och förtränger små
inhemska växter, floran förarmas till
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skada för både insekter och
fåglar.Staden är med i bekämpningen
av främmande växter men även vi kan
deltaga, Se www.vieraslajit.fi
PBLIKATIONSSERIE ESBO
STADSDELAR
Esbo påbörjar en publikationsserie där
man presenterar Esbos stadsdelar oc
h områden på sitt instagramkonto. Vi
kan bidraga till planeringen av serien
genom att sända in tips om bildmotiv
eller färdigt bildmaterial för serien via
följande link.
https://link.webropolsurveys.com/S/97
A52E2C7D176759

strandpromenaden. Man kan välja
mellan fem sträckor: Strandmaraton,
strandhalvmaraton, barnens
strandtusen, strandtian och
strandfemman.
I samband med strandmaraton ordnar
Finlands idrottsförbund även Finlands
maratonmästerskapstävling.
Mera info på
https://www.rantamaraton.fi/

ELORIEHA
Det traditionella augustijippot hålles

ALLMÄNT

HAGALUNDS HÄLSOCENTRAL
HAR ÖPPNAT EN CHAT
Esbo hälsocentraler och
rådgivningsbyråer har öppnat en
gemensam chat där det är möjligt att
snabbt få råd och direktiv. Du kan
även komma på videomottagning i
frågor som inte kräver åtgärder på ort
och ställe. Chatten betjänar må – fre kl
9 – 15 . Linken till tjänsten finns bla på
Hagalunds hälsocentrals hemsidor.

sön 25.8 kl 11.00 – 13.00 på Westendstranden
På detta hela familjens utomhusevenemang bjuds på
ätbart, studsmatta, barnens springtävling i olika
serier/ålderskategorier (alla får medalj).
Kom med och tillbringa en rolig dag bland grannar och
träffa byaföreningens styrelsemedlemmar!

BOENDEGUIDE FÖR SENIORER
Esbo åldringsservice har publicerat en
guide riktad till seniorer Bo i Esbo. I
guiden berättas om service som
stöder boende hemma. Guiden finns
att få på servicepunkter,
servicecentraler och hälsostationer. Vi
sparar den också på föreningens

Välkomna !

hemsidor.

AKTUELLT

ESBO STRANDMARATON DEN 2122.9 PÅ STRANDPROMENADEN
Du hinner ännu anmäla dig till det
årliga löpningsevenemanget . Loppet
går från Otnäs via Westend längs
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