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Hej alla bobäckbor! 

Du läser Bobäcks Byaförenings nya infoblad – VI I 

BOBÄCK! Byaföreningen vill i fortsättningen infor-

mera om händelser i byn och om ärenden, som på 

ett nära sätt berör vardagen i byn och bybornas liv. 

Vi hoppas att du upplever vår kommunikation såväl 

nyttig som lockande till verksamhet i vår bygemen-

skap! 

EXISTERAR BOBÄCK? 

Vi ställde Kyrkslätts kommun en fråga om det finns 

byar i kommunen och hur gränserna mellan byarna 

i så fall har definierats. Kommunens handläggare 

för geoinformation berättade att byar ”officiellt” 

inte längre existerar. Ur fastighetsbeteckningen 

framgår dock byn: det andra numret anger i vilken 

by fastigheten finns. Numret för Bobäck är 404. – 

Vi tog reda på vad ”existerar inte officiellt” innebär. 

Bilden nedan visar att Bobäck på basen av fastig-

hetsuppgifternas bydefinition är en till sin areal 

rätt stor by: omfattande havsstrand, Majvik och 

Hvitträsk, stamlägenheternas ”bakskogar” på 

andra sidan av Vitträsk o.s.v. 

 

DELGENERALPLAN FÖR MASABY (DGP) 

Delgeneralplanen för Masaby håller på att ta form. 

Kommunstyrelsen beslöt den 25.10 att lägga fram 

DGP-förslaget för Masaby till allmänt påseende. 

Planen kommer inom detta år till kommunfullmäk-

tiget för godkännande. I Bobäck har man undrat 

över att delar av byn under processens gång har in-

förlivats i planen för Masaby, bl.a hela strandområ-

det vid Bobäckviken sydost om RingIII, ganska stora 

områden mellan Masabyvägen och RingIII mot 

nordost samt strandområden vid Vit-träsk, bl.a 

båthamnen och simstranden. 

Det är dock fråga om planering gällande kommu-

nens markanvändning, inte om byplanering. Med 

planeringen strävar man till att skapa vettiga hel-

heter gällande markanvändning som gynnar alla 

kommuninvånare. Rädslan över att gränserna i del-

generalplanen för Masaby skulle innebära att 

dessa områden skulle vara ”reserverade” för andra 

än för bobäckbor är obefogad.  – Kommunens 

tjänstekår hade inte kommit att tänka på en sådan 

tolkning och strävar i framtiden att kommunicera 

bättre och mer förståeligt kring projekt och kom-

munala beslut. 

PLACERINGEN AV DEN MASSIVA SPÅRTRAFIKSDE-

PÅN 

I landskapsplanen Nyland 2050 placerades depån 

invid den innersta delen av Esboviken. Bobäcks By-

aförening, många bobäckbor och Kyrkslätts kom-

mun besvärade sig till Helsingfors Förvaltnings-

domstol (HaO). HaO förkastade samtliga besvär i 

sitt beslut i september 2021. Såväl Byaföreningen, 

Kyrkslätts kommun som de bobäckbor som tidigare 

besvärat sig till HaO har lämnat in ansökan om be-

svärsrätt och besvär till Högsta förvaltningsdom-

stolen.  

Ingen ifrågasätter behovet av en depå för Kustba-

nans växande trafik. Depåprojektet ser ut att ha 

förts över från Trafikledsverket Väylä till Huvud-

stadsregionens Vagnpark Ab.  Detta företag ägs av 

städerna Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla 

och grundades för drygt 10 år sedan för att sköta 

om huvudstadsregionens spårtrafiks järnvägsfor-

don. Enligt de uppgifter vi fått kommer företaget 

att återuppta utredningen om behovet av depån 

och dimensionering och placering; Kyrkslätts kom-

muns representant deltar i detta projekt.  – Vi följer 

med och vid behov informerar vi om läget.  
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ETT FRAMGÅNGSRIKT AVVÄRJANDE AV DEPÅN 

KRÄVER INSATSER AB BYBORNA 

Besväret till högsta förvaltningsdomstolen har 

gjorts med hjälp av en advokatbyrå som speciali-

serat sig på miljöfrågor – samma byrå hjälpte oss 

även gällande besväret till Helsingfors förvaltnings-

domstol. Detta arbete är inte gratis. Byaföreningen 

tackar alla de bobäckbor – och mankbybor – som 

bidragit med ekonomiskt stöd då det tidigare be-

sväret till Helsingfors förvaltningsdomstol lämna-

des in. Byaföreningen startar snarast möjligt en ny 

insamling för att finansiera besväret till Högsta för-

valtningsdomstolen, Vi önskar fortfarande en posi-

tiv attityd till saken – det är ju fråga om vår egen 

by! 

HÖGSPÄNNINGSKABELN TILL KOLABACKEN 

Kyrkslätts kommun har i ilfart gjort en detaljplan 

för Fortums datacentral som planeras på Kola-

backen nära Sundsberg. Då planen gjordes beakta-

des inte att datacentralen för att fungera kräver 

väldigt mycket el. Fortum har i sina planer stannat 

för högspänningsjordkablar (2*400 kV) från Esbo 

till Kolabacken genom bosättningen i Bobäck mel-

lan Kustbanan och Masabyvägen. 

Ett högspänningskabelpar skulle för första gången 

i Norden installeras som jordkabel. Lagstiftningen 

känner inte till detta och Fortum har haft bråttom 

att påbörja kabelplaneringen med inlösningspro-

cess på området. Invånarna har vädjat till NTM-

centralen för att göra en lagenlig MKB-utredning i 

ärendet. Utredningen bör göras inte bara gällande 

den linjedragning Fortum har gjort utan för att klar-

lägga den linjedragning som är samhällsekono-

miskt klok och trygg. – Byaföreningen har inlett en 

dialog med Fortums ledning om saken. Företagets 

representanters beteende och ovilja att ge trovär-

dig information åt invånarna och markägarna i Bo-

bäck vid företagets publiktillställningar har varit 

sällsynt arrogant. 

ISTÅNDSÄTTANDE AV STRANDEN VID BOBÄCK-

VIKEN ÅT BYBORNA 

Byaföreningen har inlett planeringen för att istånd-

sätta den förfallna bryggan vid Bobäckviken för by-

borna. På området finns en tomt som ägs av kom-

munen och invid ett samfällt strandområde med en 

förfallen brygga. Talkohjälp behövs! Byaföreningen 

informerar närmare på hemsidan då projektet 

framskrider.  

KULTURBYN BOBÄCK! 

Byaföreningens kulturutskott har startat ett ambi-

tiöst projekt för att mer än tidigare framhäva 

konstnärsateljé Hvitträsk i människors med-

vetande. Stället i sig lockar besökare men Hvitträsk 

kan med fog kopplas ihop med mängder av olika 

tillställningar. Byaföreningen är övertygad om att 

de planerade tillställningarna innebär synlighet och 

publicitet – positivt. Publicitet och stämpeln ”kul-

turbyn Bobäck” kan för sin del skydda mot pla-

nerna att förstöra byns kulturlandskap med ett in-

dustriområde.  

  

– Vi kommer snart att informera byborna om strå-

lande händelser! Och vi hoppas på ivrigt delta-

gande i alla tillställningar. 

Och det är bra att minnas att år 2023 för Bobäck är 

ett alldeles speciellt år: då har det gått 150 år sedan 

Eliel Saarinen – skaparen av Hvitträsk – föddes! 

Mottot för 2023 är alltså: ”Bobäck på världskar-

tan!” 

 

BYAFEST FÖR BOBÄCKBORNA 

Under pandemin har de traditionella tillställning-

arna i Bobäck av förståeliga skäl legat på sparlåga. 

Då vaccinationstäckningen förbättrats har byaföre-

ningen modigt fattat beslut om att arrangera en 

BYAFEST lördagen den 22 januari 2022 – troligen 

på Ljusdala i Bobäck.  – Anteckna dagen i din kalen-

der redan nu! Samtidigt firar vi Bobäcks Byaföre-

nings 20-årsjubileum! 


