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Kilo-seuran Kierrätyspiste lopettaa
Espoon kaupungilta vuokrattu Villa Granlidenin huvila on ollut seuramme
käytössä jo toistakymmentä vuotta, tosin vain puoliksi. Sijainti keskellä Kiloa
on ollut ihanteellinen sekä Kilo-seuran kierrätyspisteelle että Kilon oman
partiolippukunnan, Kilon Kipinöiden kokoontumistilaksi. Rakennus oli
aiemmin usein ilkivallan kohteena, mutta ympärivuotisella toiminnalla
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus ja sen pihapiiri ovat viimein
pysyneet kunnossa.
Nyt on aika sanoa hyvästit Kilo-seuran kierrätyspisteelle. Tilojen vuokra
ja toiminnan ylläpito kokonaan ilman kaupungin avustuksia on liian suuri
rasite pienelle ja vapaaehtoisvoimin toimivalle seuralle.
Toisaalta, kierrätyspisteen tiloille on jatkossakin käyttöä. Sen valtaavat
seuraavaksi lisätilaa kaipaavat partiolaiset. Eikä edes kierrätys lopu tähän.
Päinvastoin, koko pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus muutti Matinkylästä
Kiloon, Kutojantielle. Sen avajaiset olivat vain muutama viikko sitten.
Nykytilanteessa ei pienelle Kilon kierrätyspisteelle enää ole tarvetta.

Kiitos Kilon kierrätyspisteen päivystäjille ja käyttäjille!
******************************************************************

Kireyttä lihaksissa? Lihassärkyjä? Stressiä?
Urheiluhierontaa – Klassista hierontaa

www.kilonhierontapiste.fi
Ajanvaraukset p.050-4360598
*********** Lahjakortit vaivattomasti sähköpostiisi! ***********

Kilon kaavoista: Keran suuri kaavamuutos
 Espoon kaupunki järjesti kesäkuussa 2013 tiedotustilaisuuden,
jossa kerrottiin Keran alueen uusista suunnitelmista. Kaupunki on
suunnittelemassa Keran toimisto- ja teollisuusalueen muuttamista
asumiskäyttöön. Muutos koskee yli 40 hehtaarin aluetta, joka
ulottuu Turuntieltä aina Turunväylälle saakka.
 Keran aluetta ollaan muuttamassa teollisuusalueesta tiiviiksi,
kaupunkimaiseksi lähiöksi, johon suunnitellaan tiloja 8000 –
14000 asukkaalle ja samalle määrälle työpaikkoja, kiitos hyvien
joukkoliikenneyhteyksien. Toteutuessaan tämä tarkoittaa Kilon
seudun asukasluvun kaksinkertaistumista. Se tulee vaikuttamaan
koko Kiloon, monella tavalla.
 INEX aloittaa logistiikkakeskuksen muuton uusiin tiloihin 2017.
Tätä voitaneen pitää lähtölaukauksena. Toinen edellytys
rakentamiselle, Algolin muuttaminen pois alueelta, näyttäisi niin
ikään toteutuvan, joskaan tämän muuton aikataulusta meillä ei ole
vielä tarkempaa tietoa.
 Ensimmäinen kaavamuutosehdotus, entisen AGAn alueen osalta,
on jo julkaistu (löytyy nimellä Karamalmi, muutos, 130513, on
ollut nähtävillä syys–lokakuussa). Ehdotuksessa alueelle
kaavoitetaan noin 55,000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta 4 –
8 kerroksisiin asuintaloihin. Keran aseman lähellä kerrosluku voi
hyvin nousta tätäkin suuremmaksi.
 Keran kolmion pientaloalueelle ei suunnitella muutoksia, mutta
sen ympärille rakennetaan kokonainen kaupunki.
 Nyt tarvittaisiin Kilossa ja Kerassa jo asuvia aktiivisia espoolaisia
mukaan miettimään, miten uudesta Kerasta saataisiin toimiva
kokonaisuus. Kaavoittajatkin ovat vain ihmisiä; onnistuneeseen
ratkaisuun tarvitaan myös paikallista näkemystä.

Huom.: Syyskokouksessa keskustellaan Kilo-seuran
mahdollisesta lopettamisesta. Kyseessä on ensimmäinen kerta,
jolloin asia on laitettu esityslistalle. Sääntöjen mukaan asian on
oltava esityslistalla kahdesti ja sitä on käsiteltävä kahdessa seuran
kokouksessa ennen toimenpiteitä.
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Kilo-seuran kannatusjäsenmaksu on 10 € ensimmäiseltä
ja 4 € muilta talouden jäseniltä. Jos haluat seuraavan
Kilolaisen kotiisi, ilmoita osoitteesi tekstiviestillä p. 0405159374 tai sähköpostilla kiloseura@netti.fi.
Kilo-seuran jäsenmaksun voit maksaa alla olevalla
lomakkeella. Toiminnan jatkamiseksi tarvitsemme rahan
lisäksi myös ihmisiä. Kiitos kannatuksesta!
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