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Bakgrunden till Wessö säkerhetsplan

Säkerhetsplanen började planeras hösten 2015 då Borgå stad bjöd in 
representanter från byarna Hindhår, Kerko och Vessö som pilotbyar för att 
göra upp byarnas egna säkerhetsplaner.

Östra Nylands säkerhetsprogram 2015–2017 gjorde en enkät där man  
bl. a. frågade hur säkra invånarna känner sig. Enkätens svarsprocent var 
relativt låg och man ville ha mer gräsrots info. Staden kallade till möte där 
byarnas aktivaste föreningar ställde upp. Under mötets gång blev det snabbt 
klart, att på Vessö kommer Ungdomsföreningen och FBK att samarbeta. 

Efter detta gick det raskt framåt. Föreningarna gjorde upp ett förslag till 
säkerhetsplan och använde sig därefter av sociala medier för att få respons 
av byborna för att kunna arbeta vidare. Planen var uppgjord så att den 
motsvarade de behov, brister och konkreta saker som är speciellt viktiga 
för just Vessö. Den tog bl.a. upp frågor om den tunga trafiken, byns äldre 
invånare, elförsörjning och behovet att förebygga inbrott.

Nya projekt förs framåt med hjälp av säkerhetsplanen och de kommer 
att kunna påbörjas under hösten 2016 och våren 2017. Det här gäller t.ex. 
arbetet med att göra det tryggare för åldringar på Vessö och en eventuell 
kamerabevakning vid Hummelsund.

Arbetsgruppen fick ganska snabbt se att det inte är helt lätt att få respons 
på frågor gällande säkerhet. Svaren var inte många som kom på den första 
enkäten. Av ca 500 hushåll på Vessö svarade under 10 vilket inte är mycket. 
Arbetsgruppen var tvungen att hitta på ett mera konkret sätt att få feedback 
på sitt arbete. 

Arbetet med säkerhetsplanen fortsatte huvudsakligen i samarbete med 
SILMU-byars projekt ”Trygga och aktiva byar” samt polisen, räddningsverket 
och Borgå stad.

Under våren 2016 kom arbetsgruppen fram till att ett info-tillfälle bör 
ordnas och i maj arrangerades Trygga Vessö -kvällen där arbets-gruppen 
berättade om förslaget till säkerhetsplanen och invånarna kunde göra frågor 
och komma med egna förslag och åsikter. Det var ett välbesökt tillfälle där 
det kom fram många bra förslag och en ny förfrågan gjordes. Med dessa 
tilläggsuppgifter skrevs den här säkerhetsplanen.

Säkerhetsplanen kommer att uppdateras med ca 2 års mellanrum och 
arbetet med att göra Vessö ännu tryggare och trevligare att bo på fortsätter 
aktivt.

Arbetsgruppens kontaktuppgifter:

Wessö FBK
Kårchef Patrick Nyholm
patrick.nyholm@gmail.com,  
0400 108 806

Ronny Karlqvist
info@kmrtrans.fi,  
040 9653 002

Wessölandets Ungdomsförening rf.
www.vesso.fi,  
040 1902 193   

Ordförande Johanna Rosenström
rosenstrom.johanna@gmail.com,  
040 5968 878

Sekreterare Carina Nyholm
nyholm93@gmail.com,  
040 8395 495



 Tyngdpunktsområde Nuläge Målsättning Aktör Tidtabell

 Servicelinjen 1 ggr/vecka Verksamheten fortsätter som Borgå stad,  2016 -> 
	 	 	 förut.	Behov	av	flera	turer?	 seniorservicen

 Vägunderhåll Privata vägarna i bra skick Vägarna framkomliga inom Borgå stad, Destia, 2018 
  Allmänna vägarna i sämre skick skälig tid året om privata aktörer

 Säkerheten i hemmen eget/släktens ansvar Minska olyckor i hemmet genom Wessö FBK 2017 
 Åldringar Hemvården (långa väntetider) att erbjuda hjälp 
	 	 	 Effektivera	hjälpen	vid	trygg- 
   hetsalarm. Förkorta väntetiden

 Kriser Wessö FBK Alla vet varifrån man får den Wessö FBK 2016 -> 
 -brand, störningar i el- och  hjälp som behövs vid akut  
 vatten distributionen  behov. Säkerhetsplanen 2016

 Förebyggande av inbrott Eget ansvar Göra området “ointressant” Vessönet, . 2017 
   för tjuvar. Information,  infokvällar o.d 
   kameraövervakning.

 Ökad trivsel och Olika föreningar med olika sorts Ytterligare öka trivseln och WUF, FBK 2016 -> 
 gemenskap program och tillställningar gemenskapen i byarna. Norra och södra martha- 
    föreningarna, Jaktlagen

 Användning av gemensamma Regelbundet Gemensamma regler och planer Alla föreningar 2016 -> 
 utrymmen och områden   t.ex. gemensam 
    genomgång 1 ggn/år

 Djurolyckor / viltolyckor - Tiden mellan olycka och hjälp/ Förkorta tiden Jaktlagen 2017 
    avlivning är för lång  Polisen

 Fallna träd - Varierande förfarande - Minska risken för olyckor vid Ring 112!! 2017 
    för tillfället   trädfällningar

 Byagårdskar Vi söker en lämplig person Hitta en person som WUF och WUF och FBK 2017 
   FBK kan ”anställa”. Beroende 
	 	 	 på	Statens	finansiering

 Trafiksäkerhet - Lite vägbelysning Öka tryggheten genom synlighet Destia, NTM-centralen, 2018 
	 	 -	Inga	cykel/gångbanor	 av	den	lätta	trafiken,	minska	 Polisen,	FBK 
  - Smala eller inga vägrenar körhastigheterna, bredare   
  - För hög körhastighet vägrenar, vägnummer 
  - Farliga och långa skolvägar  
    för barnen



          allmänt nödnummer

Det är viktigt att den som ringer till nödnumret vet var den befinner sig! 
Ge gärna även koordinaterna till platsen.

Giftinformationscentralen 24/7, 09 471 977

Läkardejourer
Vardagar må–to kl. 8.00–18.00 och fredagar och helger 8.00–17.00 kontakta 
din egen hälsocentral. Efter klockan 16.00 är endast Västra hälsocentralen 
öppen och betjänar alla Borgåbor.
Västra Hälsocentralen 019 5204 351
Östra Hälsocentralen 019 5204 233
Borgå sjukhus dejour 019 5482 551 
må–to kl. 18.00–08.00, fredagar och helger från kl. 17.00
Socialdejour vardagar kl. 8.00–16.00, 019 5203 400
Tandläkardejouren, Näse tandklinik, 019 5204 330

Förgiftning av djur och andra akuta sjukdomsfall hos djur
Kommunala veterinärens dejour i Vanda 
fr.o.m. kl. 16.00, 0600 18998, Pakkalankuja 5, 01510 Vanda
Borgå mottagning, 
tidsbokning kl. 8.00–9.00, 019 5204 247 och kl. 9.00–16.00, 0400 912 640

Borgå Energi
Felanmälan om strömavbrott, 020 690 144

Borgå vatten
Felanmälan må–to kl. 7.00–16.00 och fredagar 7.00–14.00, 019 5202 617, 
andra tider ring räddningsverket

Kloakservice
Porvoon Viemäripalvelu, 019 654 191 (på svenska)
Eerola yhtiöt, 019 643 408, Express, 09 855 30 462 (på finska)

Östra Nylands räddningsverk, 020 1111 400

                    112                    112112          112          Spärrtjänster för bankkort

Handelsbanken 020 333

Hypo Från utlandet +358 20 333

Nordea Extra nummer från utlandet +358 800 12400
OP-Pohjola
POP-Pankki
S-Pankki
Sparbankerna
Tapiola
S-Bussines Oy
Ålandsbanken

Akti a 0800 0 2477

American Express 09 613 20400

Danske Bank 0200 2585

Diners Club Finland 0800 9 5555

Eurocard, SEB kort 0800 155777

Verisure Oy
Alarm- och kundservicecentralen 24/7, 010 2179 000

Bärgningstjänst
SOS-bärgning Frejborg 24/7, 020 7573 300
Falck Hinaus 24/7, 0300 44500
Bärgningstjänst Birger Granbohm Ky, 0400 480 420

Servicelinjen Passeli
Servicen är i första hand avsedd för äldre personer. 
Man kan komma överens med chauffören om avvikande rutter, 
men då måste man ringa dagen före.
Telefonnummer till chauffören är 040 4838 838.

Tidtabell mot Vessö torsdagar
Till centrum kl. 9.30 Torget–Kråkö–Vessö–Vårberga–torget
Tillbaka ca kl. 13.00 Torget–Kråkö–Vessö–Vårberga–torget


