Vi i BOBÄCK
Hej alla Bobäckbor!
Du håller i din hand BBFs infoblad

VI I BOBÄCK.
Det här är det tredje numret av tidningen. Den behandlar ärenden och händelser som berör byns
vardag och bybornas liv. Via önskar att Du i Vi i Bobäck finner intressanta ämnen och att dessa stimulerar Dej att också fungera i vår bygemenskap!
KOM IHÅG ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN!
Medlemskap i föreningen förutsätter betalning av
en årlig medlemsavgift. Den är fr.o.m. 1.1.2022:
- 10 € per person, 100 € för ett samfund, företag
- 25 € för hela familjen / hela hushållet.
Föreningen kontonummer är FI17 4055 2020 1345
67, HELSFIHH. Anteckna ditt namn/dina familjemedlemmars namn på betalningskvittot. Medlemskapet berättigar till föreningens förmåner:
samköp, byahjälpens tjänster, föreningens fester /
tillställningar. – Du kan också registrera dej som
mottagare till byaföreningens infomeddelanden.
Här finns direktiven: www.luoma-boback.fi /bli
medlem.
LADFEST OCH BBF:S 20-ÅRSJUBILEUM!
Anteckna i din kalender: Fest i Jussis lada lördagen
den 13.8.2022 kl. 18.00! Noggrannare uppgifter
om festen och hur man anmäler sig senare på föreningens hemsida www.luoma-boback.fi samt på
Facebook LUOMA-BOBACK.
BESVÄRET GÄLLANDE DEN MASSIVA JÄRNVÄGSDEPÅN FRAMSKRIDER I HFD
De besvär gällande depåsymbolen i landskapsplanen Nyland 2050 som inlämnats går vidare till
Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). HFD beviljade besvärsrätt den 22.2.2022 till bl.a. Bobäcks
Byaförening, till ett antal bybor och till Kyrkslätts
Kommun. Nylands landskapsstyrelse har den
19.4.2022 lämnat in ett uttalande till HFD gällande
de besvär som inlämnats. Uttalandet upprepar de
– enligt byaförenings styrelse – felaktiga påståenden kring planens utarbetande. Bobäcks byaförening har gett sitt svar i anledning av Nylands förbunds uttalande den 24.5.2022.
I sitt svar påtalar byaföreningen på nytt de fel och
brister som har förekommit i utarbetandet av planen och kartsymbolen för depån. I svaret betonas

Juni 2022

också att man vid utarbetande av landskapsplanen
har försummat att utreda depåsymbolens inverkan på omgivningen. Ingen uppmärksamhet har
fästs vid det faktum att områdets jordmån utgörs
av sur sulfatlera. De massiva jordschaktningsarbeten som depån kräver (området är delvis översvämningsområde) innebär allvarliga miljökonsekvenser såväl för Esbovikens Naturaområde som
för hela Esbovikens ekosystem.
Byaföreningens svar på landskapsförbundets uttalande har sammanställts av Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy. Byaföreningen måste – tyvärr –
igen vända sig till byborna för att täcka kostnaderna som uppgår till ca 5 800 €.
Även Kyrkslätts kommun har lämnat in sitt svar på
landskapsförbundets uttalande och svaret stöder
Byaföreningens syn på saken.
BESLUT PÅ BYAFÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN
10.5.2022
Byaföreningens stadgeenliga årsmöte hölls den
10.5 på Ljusdala. Verksamhetsberättelsen och
bokslutet för 2021 fastställdes, verksamhetsplanen och budgeten för 2022 godkändes och föreningens styrelse återvaldes för att fortsätta sin
verksamhet. Bokslutet visade ett underskott på
över 4 000 € på grund av att man ansett att det är
nödvändigt att anlita sakkunniga för att bekämpa
depåplanerna.
Mötet inleddes med diskussioner kring den nya
byahjälpen och kring eventuella samköp gällande
förnyande av bostäders uppvärmning.
KOMMUNEN FÖRESLÅR ATT MAN AVSTÅR FRÅN
ATT FÖRBEREDA DELGENERALPLAN FÖR BOBÄCK
Kommunen förbereder för närvarande sitt planeringsprogram för åren 2023 - 27. Delgeneralplanen
(DGP) för Bobäck har funnits i den s.k. förverklingskorgen sen 2008. Nu föreslår kommunens Planläggningstjänst i sitt förslag att DGP för Bobäck placeras i väntningskorgen. Som argument anges att
”delgeneralplaneringen för Bobäck har inte framskridit eftersom kommunen motsätter sig den planerade lokaltågsdepån som planerats på området”. (!?)
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Masaby DGP (YT-ltk) 29.9.2021 samt Kommunstyrelsen 25.10.2021). Man undrar bland egnahemsboende i Bobäck vilken uppgift kommunens politiska beslutsfattande har eftersom fattade beslut
saknar betydelse.

Bilden ovan visar byns centrala områden i den gällande generalplanen. Merparten av byns centrum
har beteckningen AT. Det innebär enligt planbeskrivningen: ”AT – område för bycentrum. Området reserveras för byboende, för de service- och
arbetsutrymmen som bosättningen behöver. På
området tillåts byggande som betjänar landbruket
och därtill anpassade binäringar jämte för verksamheten nödvändiga bostads- och ekonomiutrymmen. – För området bör uppgöras en delgeneralplan.”
Byaföreningen strävar till att DGP för Bobäck blir
kvar i förverklingskorgen i kommunens planeringsprogram – och att dess förverkligande framskrider.
KOLABACKENS HÖGSPÄNNINGSKABEL
Fortum Oyj har den 18.5. lämnat in en inlösningstillståndsansökan till arbets- och näringslivsministeriet samt den 6.5 behovsprövningsmaterial
för prövning av miljökonsekvenser till NTM-centralen. Fortums projekt torde innehållsmässigt
vara oförändrat: man vill dra kablarna mellan kustbanan och Masabyvägen genom folks trädgårdar.
Företaget påstår att detta är den enda möjliga
dragningen från transformatorn i Esbo till Kolabacken. Enligt byaföreningens uppgifter har inga
undersökningar gjorts för att dra kablarna via
Esbovikens botten. Dragning av kablarna på området mellan kustbanan och RingIII har inte heller
undersökts trots att Kyrkslätt kommuns beslutsorgan i fem olika möten enhälligt har beslutit att
jordkabeln bör placeras mellan kustbanan och
RingIII på avsnittet från Sundsbergsvägen till
kommungränsen mot Esbo (behandling av planen
för Kolabacken: Samhällstekniska nämnden (YTltk) 17.6.2021, Kommunstyrelsen 21.6.2021 och
Kommunfullmäktige 30.8.2021, behandlingen av

HVITTRÄSK-STIPENDIER UTDELADE FÖR 11.
GÅNGEN
Byaföreningen delar årligen ut två Hvitträsk-stipendier á 50 € till elever i Bobäcks skola och i Masalan koulu. Stipendiet ges för kulturintresse eller
begåvning till elever i årskurs 5 eller 6. I år tillföll
stipendierna William Widner i Bobäcks skola och
Szonja Széll i Masalan koulu. – Hjärtliga lyckönskningar till stipendiemottagarna
”VI ODLAR GLÄDJE (KASVATETAAN ILOA)”
Bobäcks byaförening och Bobäcks Skola skapade
tillsammans med skolans 3. och 4. klassister ett
odlingsprojekt. Skolan godkändes att delta i Kekkiläs ”Kasvatetaan iloa”- program och Kekkilä donerade 60 säckar mylla samt gödningsmedel. KRauta i Kyrkslätt sponsorerade eleverna med
sprutkannor, odlingspallar med filtertyg, krattor,
planterings- och stickspadar samt handskar.
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Eleverna besökte stallet nära skolan och fick hästgödsel och i närterrängen hittade man ris och käppar. Eleverna, lärarna, skolans rektor och skolans
trädgårdsmästare hjälptes åt att plocka ihop
materialet från sina samarbetspartners. Under
skolans sommarlov behövs bybornas hjälp med
bevattningen. Ljusdala hjälper till med vatten då
skolan är stängd. Man kan följa med projektet på
#kasvatetaaniloa och #krautakirkkonummi.
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Vi fortsätter med företagspresentationer:
PIENI PILATES STUDIO – RAUHALAVÄGEN 25
Pieni Pilates Studio är som namnet säger en liten
och varmhjärtad Pilates Studio i Bobäck. Studions
beställningsgrupper inledde i maj 2021 och den
egentliga verksamheter körde i gång i augusti
samma år.

BYAHJÄLP
Vår ”nya” byahjälp Torolf Eskman är en gammal
bekant från åren 2016 – 2017. Torolfs nya arbetskontrakt gäller till 22.5.2022. Tvåspråkiga Torolf
kan alla gårds- och trädgårdsjobb samt nästan alla
– också krävande – reparationsarbeten ute och
inne med stor yrkeskunskap och han är inte rädd
för att ta i.
Fråga efter lediga tider på adressen: apua@luomaboback.fi – Berätta om ditt hjälpbehov och om ditt
tidsbehov. Det finns lediga tider sommaren 2022,
inkommande vinter och vår. Du får svarspost om
lediga tider. Timdebiteringen för vår byahjälp är 10
€/ timme för byaföreningens medlemmar.
ENERGIPROJEKTET
Vi hjälper byborna att producera och använda fördelaktig värmeenergi genom samköp: det görs utredningar för att anpassa investeringarna riktigt.
Energin produceras med jordvärme, luftvattenpump, luftpump eller solpaneler.

En hemtrevlig miljö, naturens lugn och ett äkta
möte människor emellan skapar speciella utgångslägen för Studions verksamhet. Vi har strävat till
att skapa en småskalig och hemtrevlig verksamhet, inte ett ställe för de stora folkmassorna. Vi
känner besökarna vid namn och före timmen börjar utbyter vi nyheter. ”Här är vi på riktigt närvarande och mötande”, berättar Studions ägare
Marjaana Santala.

En gemensam specialist bekantar sig med fastigheterna, fastställer fastighetens energibehov, gör
en rekommendation över den bästa lösningen och
uppskattar möjligheterna till energistöd. På basen
av utredningen begärs offerter fastighets- och behovsvis. De deltagande fastigheterna betalar sin
andel av kostnaderna.

Studio betjänar bobäckbor och invånare i närområdena. Grupperna är små och handledningen individuell. Utbudet omfattar Pilates-timmar på
olika nivåer, Fascia Method streching och snart
även Joga. Förbättrande av kroppskontrollen hos
ryttare är också en av hörnstenarna i verksamheten. ”Jag besöker också stall för att hålla seanser
för ekipage, det är givande och intressant”, berättar Marjaana.

Hittills har 10 fastigheter visat sitt intresse, men
flera behövs för att fördelarna med samköpet skall
bli tillräckligt. Meddela ditt intresse per epost
apua@luoma-boback.fi . Projektet inleds på sensommaren 2022 och eventuella anskaffningar sker
under år 2023.

Höstens kurser publiceras i maj på Pieni Pilates
Studios FB-sidor. Det lönar sig att bekanta sig med
dem och komma med. Alla önskas hjärtligt välkomna.

* * *

Marjaana Santala
Pieni Pilates Studio
050-3475448
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