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Kilo-seuran syyskokous
20.11.2014 klo 18:30 (torstai)
Paikka: Kilonpuiston koulu
Käsittelyssä mm.
2015 toimintasuunnitelma ja
2015 talousarvio
Keskustelua, kaavoja, kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
*********************************************

Kireyttä lihaksissa? Lihassärkyjä? Stressiä?
Urheiluhierontaa – Klassista hierontaa

www.kilonhierontapiste.fi
Ajanvaraukset p.050-4360598
*********

Muistathan läheistäsi hierontalahjakortilla!

***********

Keran alueen kaavoituksesta
Antero Johansson, Kilo-seuran puheenjohtaja
Keran osayleiskaava käsittää yli 40 hehtaarin kokoisen maa-alan
Kilon länsilaidalla. Alue, joka levittäytyy Turuntieltä aina Turunväylään saakka, on tähän asti ollut lähes kokonaan toimisto- ja
teollisuusaluetta. Nyt aluetta kaavoitetaan tiiviiksi, kaupunkimaiseksi
lähiöksi, jolla tulee olemaan suuri merkitys koko Kilolle.
Ensimmäiset julkaistut asiakirjat ovat toukokuulta 2013. Alla
poimintoja:
 Keran alueelle suunnitellaan asuntoja ja työpaikkoja. Nihtimäen
pientaloalue ja Nuijalantien itäpuolinen pienkerrostaloalue jäävät
nykyiseen muotoonsa, mutta niiden ympäristö rakennetaan
kaupunkimaisen tiiviiksi. Esim. Instrumentariumin ja AGA:n
tontille on jo suunnitteilla 4–8 kerroksisia asuinkerrostaloja, ja
Keran seisakkeen lähistöön, radan pohjoispuolelle on suunniteltu
jopa 15-kerroksisia taloja.
 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 12.11.2014, että
jatkotyö lähtee siitä, että Keran alueelle tulee vähintään 15 000
asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Tämä tarkoittaa Kilon
asukasmäärän kaksinkertaistamista. Linkki pöytäkirjaan alla.
http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

 Kaavoituksen kantavana ajatuksena on kaupunkimainen, hiilineutraali asuin- ja työpaikkakorttelisto, joka hyödyntää hyviä
liikenneyhteyksiä (rantaradan Keran pysäkki, bussiliikenne ja
pikaraitiotien linjaus Kutojantiellä). Kaavaehdotuksista ja jo
hyväksytyistä kaavoista löytyy lisää tietoa Espoon sivuilta:
http://www.espoo.fi hakusanoilla ”Keran osayleiskaava”.
 Kaavasuunnittelun yhteydessä on tehty myös Keran luontoselvitys, jossa paneudutaan mm. linnustoon ja muuhun eliöstöön,
myös liito-oraviin . Tämäkin löytyy Keran osayleiskaavaa
käsitteleviltä Espoon nettisivuilta.

 Seuraava vaihe suunnittelussa on kaavaehdotuksen julkistus.
Tämän jälkeen asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ehdotukseen
lausunnoillaan ja mielipiteillään. Toistaiseksi ei julkaisupäivää
ole ilmoitettu (tieto päivitetään Kilolaisen nettiversioon).

Kilon kuulumisia
 Suur-Leppävaaran asukasfoorumi järjestää yleisötilaisuuden
liikunnasta Sellon kirjastossa 19.11.2014 klo 18:00. Lisätietoa
www.suurleppavaara.info
 Partiolippukunta Kilon kipinät siirtyy Villa Granlidenin päävuokralaiseksi joulukuun alussa, Kilo-seuran sijaan. Käytännössä Kilon
Kipinät ovat toimineet samoissa tiloissa jo vuosia.
 Kiloiset martat, Kilon tuore paikallismarttayhdistys, toivottaa uudet
aktiivijäsenet tervetulleeksi. Lisää tietoa Facebookista:
https://www.facebook.com/KiloisetMartat
 Jo alueelle nousseiden päivittäistavarakauppojen (tuoreimmat Kilon
K-Market ja Nihtisillan S-Market) lisäksi Nihtisillan ja Kehä kakkosen
kainaloon on suunnitteilla myös uusi vähittäiskaupan suuryksikkö.
 Kaupunginjohtaja esitteli Espoon uuden strategian, Espoo-tarinan,
Leppävaarassa, Sellon kirjastossa 22.10. Siihen kerätyn palautteen
mukaan espoolaiset arvostavat luontoa ja toivovat lähipalveluita.
 Kilo-seura jäi ilman liikuntavuoroa tänäkin lukuvuonna, kun
kaupunki ”unohti” tiedottaa, ettei uusia lupia saa ennen seuraavaa
lukuvuotta. Noh, uusi yritys ensi kaudella. Mutta onko se lentopalloa,
kahvakuulaa vai jotain ihan muuta?
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Kiloseuran nettisivut: www.kiloseura.fi
Seura tarvitsee uutta verta pysyäkseen toiminnassa!
Jos sinulla on idea tai jos vain haluat mukaan porukkaan,
ota yhteys osoitteeseen kiloseura@netti.fi tai johonkin
nykyisen johtokunnan jäseneen ja kysy lisää.
Kilo-seuran jäsenmaksu (kiitos kannatuksesta!)
Seuran jäsenmaksu on 10 € (ja 4 € muilta talouden jäseniltä). Jos haluat
seuraavan Kilolaisen varmasti kotiisi, ilmoita osoitteesi tekstiviestillä p.
040-5159374 tai sähköpostilla kiloseura@netti.fi.
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TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.
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