VI i BOBÄCK
Hej alla Bobäcksbor!
Du har nu Bobäck byaförenings nya informationstidning i din hand
VI i BOBÄCK!
Detta är det andra numret av tidningen! Byaföreningen
vill här berätta om de händelser och aktiviteter i byn
som är nära förknippade med det dagliga livet i byn och
bybornas liv. Vi hoppas att du känner att vår information inte bara är nödvändig utan att du också genom
den skall känna en delaktighet i arbetet för vår by och
vår byagemenskap!
DAGS ATT BETALA BYFÖRENINGEN MEDLEMSAVGIFT!
Den som känner och känner sig som en Bobäcksbo kan
bli medlem i föreningen genom att betala en årlig medlemsavgift. Medlemsavgifter från 1.1.2022:
- en person 10 €
- Hela familjen / bor i samma hushåll 25 €
- organisationer 100 €
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kräva upphävande av beslutet samt verkställighetsförbud.
FÖRHINDRANDE AV ETT BYGGE AV EN TÅGSERVICEDEPÅ INVID ESBOVIKEN
Bobäcks byaförening tackar varmt alla som deltog i den
insamling som lanserades i slutet av förra året. Pengarna gjorde det möjligt att använda en advokat som expertis för att lämna in ett klagomål till Högsta förvaltningsdomstolen Insamlingen genererade mer än 7 000
€. Det räckte för att täcka kostnaderna för projektet. –
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att man
påbörjar handläggningen av projektet under januari.
MASABY DELGENERALPLAN (DGP)

Föreningens kontonummer är FI17 4055 2020 1345 67
HELSFIHH. Ange ditt namn/familjemedlemmar på betalningskvittot. Medlemskapet berättigar till de tjänster föreningen tillhandahåller: gemensam upphandling, byahjälpstjänster, fester/evenemang anordnade
av byaföreningen etc. - Du kan samtidigt anmäla dig
som mottagare av byaföreningens infomeddelanden
via e-post. En länk för anmälan finns på webbplatsen
www.luoma-boback.fi under Bli medlem.

Byaföreningen lämnade in en anmärkning till kommunen gällande förslaget till Masaby delgeneralplan. En
sammanfattning av yrkandena:
- Planeringsområdet måste omdefinieras mellan byarna Bobäck och Masaby, med respekt för de historiska
byagränserna
- Befolkningsmålen för planområdet måste reduceras
avsevärt
- tyngdpunkten på flerbostadshus i planområdet måste
minska genom att lägga till småhusområden så att endast flerbostadshus i centrala Masaby (område C) är
möjliga;
– Jordkabeldragningen till Kolabacken från Esbo ska
styras mot området mellan banan och Ring III.

BOBÄCKSGRÄNDEN HOTAS AV STÄNGNING!

KOLABACKENS HÖGSPÄNNINGSKABEL

Den 23 april 2020 beslutade Trafik- och kommunikationsverket att stänga Bobäcksgränden från allmän trafik med hänvisning till trafiksäkerheten. Byaföreningen
och Kyrkslätts kommun överklagade beslutet och yrkade att det skulle upphävas på grund av felaktiga påståenden. Helsingfors förvaltningsdomstol har prövat
överklagandena den 28 december 2021. Den avslår
överklaganden och anspråk på utebliven verkställighet.
Om beslutet genomförs skulle det innebära att
Bobäcksgränden avsmalnar till en 4 meter bred gångoch cykelväg mellan de norra och södra delarna av byn.
Jordbruksmaskiner och utryckningsfordon skulle kunna
passera gränsen med särskilda arrangemang.

Enligt Fortum Corporations planer fortsätter kabellinjen att gå genom gårds och småhusområden i Bobäck.
Företaget har lovat att lämna in mer detaljerade tekniska planer efter färdigställandet i februari-mars till
Arbets- och näringsministeriet (MEE) och att samråda
med ELY-centralen och STUK om projektet. Invånarna
har krävt att ELY-centralen ska göra en miljökonsekvensbeskrivning av projektet. Den måste ägna särskild
uppmärksamhet åt hälsosäkerhet. – Byaföreningen
och invånarna har blivit förvånade över att kommunen
inte har krävt skriftliga förklaringar om projektets
hälso- och säkerhetskonsekvenser när de gör egna uttalanden om projektet, även om det redan krävs enligt
förvaltningslagen. – Både tjänstemän och förtroendemän har också enskilt förundrats över bristen på information från Fortum Corporation om projektet!

Byaföreningens styrelse beslutade på sitt januarimöte
att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen och
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ÅTERSTÄLLANDE AV STRANDEN VID BOBÄCKSVIKEN
FÖR ANVÄNDNING AV BYBORNA

BEHÖVER DU TÄLT, BORD OCH BÄNKAR TILL DIN
FEST?

Byaföreningen undersöker just nu möjligheterna att
återställa Bobäcksvikens samfällda strand, som nu ägs
samfällt av mer än 100 fastigheter i Bobäck. Detta till
bybornas glädje. Det samfällda strandområdet ligger i
ett Natura-område; det är därför inte möjligt att göra
ytterligare strukturer, men den dåligt underhållna
bryggan kunde renoveras t.ex. för sup-surfing och kanotpaddling. – Vi frågar ägarna skriftligen om deras
synpunkter på möjligheterna att använda området!

Ingen fara, Byaföreningen hyr ut dem billigt till sina
medlemmar! Tälten är 3m*3m stora och bordsbänkssetet rymmer upp till sex personer. Det finns totalt två
tält och tillräckligt med möbler. Hyran är 100 € en helg
(fre-sön) och 50 € för en dag. - Du hittar mer detaljerade hyresvillkor på: www.luoma-boback.fi och ytterligare information från Annina Pudas: 040 577 4561.

BOBÄCKS REFLEXTRÄD!
Den fina julgranen framför FBK har fått en ny säkerhetsfunktion: granen fungerar som ett REFLEXTRÄD!
Ekologiskt - om du glömde reflexen när du gick hemifrån, ta en ny från reflexträdet för att synas i mörkret i
Bobäck. Byaföreningen hoppas särskilt att barn och
unga i Bobäck ska ta del av erbjudandena som reflexträdet ger – det är viktigt att bilister tidigt upptäcker de
som rör sig i mörkret, merparten av vägarna i Bobäck
är obelysta och därför måste trafikanterna se till att synas så bra som möjligt! – Har du extra reflexer så tackar
reflexträdet dig för din gåva! Tack för reflexdonationerna speciellt till Trafikskyddet, Valio, Samlingspartiet,
Fennia och Alepa!

GEMENSAM UPPHANDLING, kartläggning
Funderar du på att köpa jordvärme, luftvärmepump,
luft-vattenvärmepump eller solpanelsystem till din fastighet? Vi försöker hitta så många som möjligt som är
intresserade av att anskaffa detta i Bobäck. Om du har
funderat på att skaffa något av ovanstående system
inom ett eller två år, vänligen meddela oss via e-post
till: apua@luoma-boback.fi
Byaföreningen begär anbud med gemensamma upphandlingsrabatter; vi jämför erbjudanden och berättar
om de mest fördelaktiga leverantörerna med prisinformation. Du kan meddela ifall du överväger att delta
i den gemensamma upphandlingen – eller förklara att
du inte är intresserad av erbjudandena.
Vid behov kommer vi att anlita en expert som är oberoende av utrustningsförsäljningen för att bekanta oss
med de artiklar som ska ingå och ge ett yttrande om
effektklass, plats och andra faktorer som ska beaktas
innan utrustningen köps
BOBÄCKS BYAHJÄLP
Byaföreningen har under flera år erbjudit en byahjälp
åt Bobäcksborna. Den nuvarande byahjälpen är Pekka
Airaksinen. Behöver du hjälp i din vardag antingen inomhus (städning, mindre monteringsarbeten, tvätta
fönster etc.) eller på gården (snöarbete, vedtillverkning
etc.), kontakta oss, fråga om tjänsterna och boka tid:
apua@luoma-boback.fi .
FASTLAGSJIPPO 1.3. FRÅN 17.00!
På fastlagstisdagen, pulkåkning, skidåkning, utomhusaktiviteter, skridskoåkning!
Varm dryck och choklad. Lekfull längdskidåkning med
tandemskidor, priser utlovas. Vi möts vid Bobäcks skolas parkering. Med väderreservation!
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Mer information kommer via e-post till medlemmarna,
i Bobäck-facebook gruppen och på Bobäcks Byaförenings hemsidor www.luoma-boback.fi .
BOBÄCK PÅ FACEBOOK
Gå gärna med på Facebook och följ evenemang i Bobäck. Det finns en grupp som heter: LUOMA - BOBÄCK.
Efter att ha gått med kan du även lägga upp dina egna
intressanta händelser från byn.

Februari 2022

Verksamheten är öppen to-fre 13-18 och lör 12 -16
samt övriga tider enligt överenskommelse. Välkommen
att bekanta dig med verksamheten! Förfrågningar om
gardin till exempel med bild: annina.pudas@gmail.com
Mer information på www.artemik.fi, Facebook.com
/Artemik och Instagram: Artemik interiors.
¤¤¤
MALUS DOMESTICA

Det bor mer än tusen invånare i Bobäck. Däremot
kanske du inte visste att det finns ett hundratal företag/företagare i byn! Vi i Bobäck vill stilla din nyfiken-

Entreprenören för Malus Domestica är Bruno Aminoff.
Företaget tillhandahåller trädgårdstjänster. Den är specialiserad på stenarbete, särskilt naturstenar. Även det
mest krävande arbete kan utföras säkert med företagets egna maskiner (kompakt maskinlastare, 8000 kg
grävmaskin).

het och kommer i sina följande nummer att presentera
de modiga byborna som driver sitt eget företag i Bobäck! Vi börjar med tre presentationer: entreprenörerna Bruno Aminoff, Mårten Bondestam och Annina
Pudas.

Företaget utför även vedavverkning, till exempel som
toppavverkning med hjälp av sele. Rengöring av hängrännor från löv och snöröjning från tak ingår också. Företaget har även utrustning för att såga okantade bräder och tillverka till exempel bord med bänkar.

Du kan också se i det här numret av Vi i Bobäck att vi

Företaget bedriver sin verksamhet som granne till
Rauhala Herrgård och företagaren kan nås på telefon:
044-298
0879
och
på
e-post:
aminoffbruno081@gmail.com . – Du kan bekanta dig med företaget på: www.malusdomestica.fi .

MER ÄN HUNDRA FÖRETAG/ENTREPRENÖRER SOM
SKAPAR!

även tillhandahåller betald annonsplats till de företagare vars verksamhet bedrivs utanför byn.
Och här är de första korta företagspresentationerna:
ARTEMIK
Artemik är Annina Pudas företag. Företaget tillverkar
möbelklädsel från antika till moderna möbler med mer
än 30 års erfarenhet. Som specialbeställning, t.ex.
sänggavlar, lösa överdrag och kuddar. Även gardinlösningar från design till installation. Artemik verkar i Ingvastgårdens gamla ladugård, som även har en inredningsbutik och ett brett urval av tyger samt inredningsartiklar, kuddar, gamla fat och andra förnödenheter.

¤¤¤

Det finns också Ingvast Gillet: de erbjuder olika hantverkskurser: Facebook.com / Ingvastin Kilta.

Mårten Bondestam är arkitekt. Han kan hantera enkla
små bygglov. Han har upprättat över 50 stadsplaner
och översiktsplaner och kan hjälpa till med
områdesindelning. Hans hus är ett ekohus: om dina
elräkningar är irriterande, ring och fråga hur du kan
göra dem mindre med till exempel solpaneler. Han
kommer också att ge råd om hur du gör ditt hus
grönare. - Kontakta oss: 050 517 6454.
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Mainoksia

Selexlab / Saltklinik - Kirsi Vaali
Docent, forskare, bor i Rauhala (Rauhalavägen 168),
Kliniken finns på Kalevagatan 17 A, 00100 Helsingfors
Forskningsarbete inom biomedicin i 30 år. Provtagningslaboratorium för luft
läkarremiss för klinisk kemianalys, genetisk testning, avföringsanalys m.m.
Hjälp med inomhusluftproblem, utmattning, tarmproblem, astma, allergier och många vaga problem.
"Jag kan föreläsa i Bobäck - med vårt mobila laboratorium."
"Jag har presenterat i London under British Environmental Medicine Days om inomhusluftproblemet och patientens
läkemedelsfria behandling."
”Det finns ett saltrum på Kalevagatan och t.ex. hypnoterapeut, neuralterapeut och ljudskålsavslappning
email: info@selexlab.fi, www.selexlab.fi, tel: 040-170 3031.
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