VESSÖ INFO 1/2016
Wessölandets Ungdomsförening r.f. informerar om sina
evenemang via:
- Vår hemsida, www.vesso.fi
- Facebookgruppen Vessö
- Infomail direkt till din e-post. Infomail beställer du via vår hemsida.
- Det Händer i tidskriften Östnyland
Även Vessö-infot i pappersform utkommer 3 gånger i året åt alla hushåll i Vessö trakten. Alla
kommande evenemang finns även på Svenskborgs anslagstavla. Det går också väldigt bra att
kontakta någon av oss i styrelsen för närmare information.
Följande Vessö info utkommer i april - maj 2016.
Wessölandets Ungdomsförening r.f. Styrelsen 2015
Ordförande Johanna Rosenström tel. 040 5968878
Viceordförande Heidi Tyyskä tel. 040 7755574
Sekreterare Karin Blomqvist tel. 044 2062820
Ordinarie styrelsemedlemmar: Carina Nyholm tel. 040 8395495, Donna Karlsson tel. 040 1477007,
Marie Dunderfelt tel. 040 7781474
Suppleanter: Johanna Backman, Ida Karlqvist, Mia Borg, Catarina Borg, Anders Weckström
Kassör: Robert Juslin
Vessö produkter så som Tor Juslins Vessö förr böcker samt Vessö filmerna finns hela tiden till salu
bl.a. hos Carina Nyholm i Hommanäs, Margareta Finnbäck i Nygård och i Tarttis kiosken i Tarkis.
Du minns väl att man kan hyra Svenskborgs unika lokal för olika evenemang och fester till privat
bruk. Kontaktpersonen för bokning är Svenskborgs vaktmästare Seppo Surakka, tel. 040 5280913
Vill du också bli medlem i Vessölandets Ungdomsförening?
Du kanske i många år mottagit Vessö infon, men inte är medlem. Att gå med i föreningen är enkelt!
Kontakta någon av oss i Styrelsen (kontakt uppgifter ovan) och vi skriver in dig i föreningen. Sedan får ni
hem skickad en räkning med medlemsavgiften och du är med!
Årsavgiften för vuxna 10 € och för barn 5 €
Om du redan är medlem kommer fakturan automatiskt hem per post.

Wessö frivilliga brandkår informerar
Lördagen den 19.3 åker FBK igen runt på Vessö för att kolla batterier och installera nya
brandvarnare hos äldre invånare på ön. Om du vet eller tänker på någon som skulle behöva hjälp
med detta så kontakta kårchef Patrick Nyholm tel. 040 0108806 eller via mail på adressen:
patrick.nyholm@gmail.com, så att alla får hjälp som behöver!
Wessö FBK rekryterar hela tiden nya medlemmar både damer och herrar som är intresserade av
verksamheten är välkomna med. Kontakta kårchef Patrick Nyholm tel. 040 0108806
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Ungdomsföreningens evenemangskalender 2016
6 och 20 februari

Lontila race och Wessörace ordnas i år på Londböle banan, Snäckviksvägen 52.
Ungdomsföreningen står för cafét och korvgrillningen i alla fall den 6.2.

13 mars

Ungdomsföreningens årsmöte kl. 17.00 på Svenskborg. Kaffeservering.

19 mars

Vårdans med Vessöbandet Fellows på Svenskborg kl. 20.00. Inträde 10€.
A-rättigheter, buffé med både sött och salt.

26 mars

Häxträff på Svenskborg kl. 12. Gömda påskägg som skall hittas, fotografering samt annat
kul. Både små och stora häxor är välkomna!

14 april

Utfärd till Hommanäs Gård kl 18.00. Guidad tur i herrgården. Pris 15€ per person. I priset
ingår kaffe med dopp. Anmäl er senast 10.4 till Carina Nyholm tel. 0408395495. Man får ta
sig till gården på egen hand. Samåkning rekomenderas.

I juli

Vessörundån. 10 km löpning eller ca 6 km för dem som vill gå. I år löper vi i Hommanäs
med start från Svenskborg. Tidtagning, prisutdelning, våfflor samt fin gemenskap!
Startavgiften 8€ för medlemmar och 10€ för icke medlemmar.

Säkerthetsplan 2016
Ungdomsföreningen och FBK har i samarbete börjat lägga ihop en säkerhetsplan för Vessö. Säkerhetsplanernas
föregångare är ”Fyra byar – NOAK”. På internet adressen: http://www.noak.fi/sv/ finns att läsa vad dessa byar
håller på med samt om säkerhetsplaneringsprojektet. Nu skulle vi vilja höra era åsikter och tankar kring detta.
Nedan finns en råkopia på vår kommande plan. Om ni har något som ni skulle vilja tillägga ytterligare till detta kan
ni skicka e-post till adressen: nyholm93@gmail.com ( märk mailet med Säkerhetsplan 2016 ) eller ring Carina på

Tyngdpunktsområde

Nuläge

Målsättning

Aktör

Servicelinjen

1 ggn/vecka

Vägunderhåll
Säkerheten i hemmet

Privata vägarna i bra skick.
Almänna vägarna i sämre skick.
Eget/släktens ansvar

Verksamheten fortsätter som förut. Behov av
flera turer?
Vägarna framkomliga inom skälig tid året om.

Borgå Stad,
Seniorservicen
Borgå Stad, Destia,
privata aktörer
FBK

Åldringar

Hemvården (Långa väntetider)

Kriser
-brand, störningar i
vatten- och
eldistributionen
Förebyggande av inbrott

FBK

Alla vet varifrån man får den hjälp som behövs vid
akut behov

FBK

Eget ansvar

Ökad trivsel och
gemenskap

Olika föreningar med olika sorts
program och tillställningar

Göra området ”ointressant” för tjuvar,
information, kameraövervakning
Ytterligare öka trivseln och gemenskapen i
byarna.

Användning av
gemensamma utrymmen
och områden
Trafiksäkerhet

Regelbundet

Gemensamma regler och planer

Wessönet, infokvällar
o.dyl.
WUF, FBK, Norra och
Södra Marthaföreningarna, Jaktlagen
Alla föreningar t.ex.
gemensam genomgång
1 ggn/år

Lite vägbelysning, Inga
cykel/gångbanor, Smala eller inga
vägrenar, För hög körhastighet
Farliga och långa skolvägar för
barnen

Öka tryggheten genom synlighet av lättrafiken
och minska körhastigheterna
Bredare vägrenar, Vägnummer

Minska olyckor i hemmet genom att erbjuda
hjälp.
Effektivera hjälpen vid trygghetsalarm. Förkorta
väntetiden.

FBK

Destia, NTM-centralen,
Polisen, FBK
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