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Kiloseuran nettisivut: www.kiloseura.fi
 . Uusin Kilolainen löytyy myös netistä. Sieltä voi olla helpompaa
avata pitkät nettiosoitteet. Seuraan suunnitellaan myös Facebook
sivuja mutta ne näkynevät vasta ensi vuonna.
 . Jos sinulla on idea seuran toimintaan tai jos voisit auttaa
vaikka Kilolaisen jakajana asuinalueellasi, ota yhteys johonkin
johtokunnan jäseneen ja kysy lisää.J

Kilo-seuran jäsenmaksu (kiitos kannatuksesta!)

Seuran jäsenmaksu on 12 € (ja 4 € muilta talouden jäseniltä). Jos haluat
seuraavan Kilolaisen varmasti kotiisi, ilmoita osoitteesi tekstiviestillä p.
045-1251158 tai sähköpostilla kiloseura@netti.fi.
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KKiilloo--sseeuurraann ssyyyysskkookkoouuss
29.11.2016 klo 18:30 (tiistai)

Paikka: KKiilloonnppuuiissttoonn kkoouulluu
Käsittelyssä muun muassa

2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Keskustelua, kaavoja ja kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

 *********************************************

Kireyttä lihaksissa? Lihassärkyjä? Stressiä?
Urheiluhierontaa – Klassista hierontaa

www.kilonhierontapiste.fi
Ajanvaraukset p.050-4360598

Nyt hieronnat myös viikonloppuisin
Tatu Haapaniemi 050-463 3262

****************** Lahjakortteja myös sähköpostitse ***********



Kilo-seuran toimintaa 2016

· Sekalentopalloa on pelattu jo toista vuotta. Salivuoromme on
Viherkallion koululla torstaisin 20:30 - 21:30. Joulukuussa salivuoroja
ei enää ole kouluilla, mutta peli jatkuu taas keväällä 2017. Tervetuloa
mukaan jos kiinnostuit. Osallistumisen hinta koko kevätkaudelta on
vain 25 € Kilo-seuran jäsenille ja 35 € muille. Yhteyshenkilö Markku
Mäki, Puh. 050 388 4303,  markku.maki@sok.fi

· Kilo-seura järjesti Keran asemanseudun siivoustalkoot toukokuussa,
10.5. Iso kiitos talkooväelle hyvästä työstä! Samoin kiitämme Espoon
kaupunkia joka toimitti talkooväelle roskapussit ja muita tarvikkeita ja
joka hoiti roskien poiskuljetuksen.

· Kilo-seuran pitkäaikaiset aktiivijäsenet, kaikessa toiminnassa mukana
olleet Maritta ja Pentti Immonen, ovat muuttaneet pois alueelta. Kilo-
seura muistaa lämmöllä ja kiittää kumpaakin vuosien työstä ynnä
toivottaa onnea uuteen paikkaan! Tästä eteenpäin johtokunnan
sihteerinä toimii Pentin tilalla Arto Huopana.

· Huom: Lehden linkit saa ehkä helpommin avattua nettilehdestä joka
löytyy osoitteesta www.kiloseura.fi

Kilon Ompelimo ja Kukkakauppa
Vaatteiden korjaukset
Arki-, juhla- ja hääpuvut
Huonekalujen verhoilu ja entisöinti
Verhojen ompelu, ompelukonehuolto

Trillakatu 3 C 63, Kilo
    Avoinna Ma-Pe 13:30 – 19

(15.1.2017 lähtien ma-pe 9 – 18)
La 9 – 18

    Puh. 040 – 149 4534
facebook.com/kilonompelimo

Kuulumisia Kilosta

· Vastaanottokeskus. Keran vastaanottokeskuksen koosta on esiintynyt
monenlaisia huhuja, joten otimme asiasta selvää. Kiinteistön omistaja
on hakenut asukasmäärän kasvatusta 820 henkeen valituksessaan
Helsingin hallinto-oikeudelle. Espoon kaupungin rakennuslautakunnan
käsittelyssä tähän on otettu selkeästi kielteinen kanta. Myös poliisi ja
pelastusviranomaiset ovat suosittaneet kiinteistöön enintään 300-400
asukasta. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on kesken.

Linkki http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2016362853.PDF

· Maahanmuuttajat kertovat. Suur-Leppävaaran asukasfoorumi järjesti
torstaina 27.10. Sellon kirjastossa tilaisuuden, jossa maahanmuuttajat
kertoivat kokemuksistaan Suomessa. Osallistujissa oli edustettuna 11
kansallisuutta. Linkissä on yhteenveto tilaisuudesta.
http://www.suurleppavaara.info/tiedotteet/maahanmuuttajatkertovat10112016yhteenveto

· Kera ilta **tulossa** Suur-Leppävaaran asukasfoorumi järjestää pian
toisenkin mielenkiintoisen tilaisuuden. Ke 23.11. klo 18 lähtien Sellon
kirjastossa esitellään S-ryhmän suunnittelukilpailun voittanut ehdotus
INEXin alueen kaavoituksesta. Kilolainen jaetaan vasta tämän
tilaisuuden jälkeen, mutta tilaisuuteen osallistuu kiloseuralaisia ja
asiasta kuullaan lisää syyskokouksessa 29.11.

http://www.suurleppavaara.info/

· Kilon kaavoituksista.
1. Nihtisillankuja 5, muutosesitys oli nähtävillä kesällä 2016. Tontilla

jo olevan toimisto- ja varastokiinteistön käyttötarkoitusta ehdotetaan
laajennettavaksi hyvinvointi-, liikunta- ja liikepalveluihin.

2. Kilonkartanontie. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt
nähtäville esityksen jossa nykyinen pysäköintialue muutetaan asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi. Esittelyaika ei vielä ole tiedossa.

3. Kilontien ja Vanhan Kilontien risteyksessä sijaitsevalle tontille
rakennetaan viimein. Tulossa on ekotaloja asumiskäyttöön.


