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LAMMASSAAREN ulkoilupolut, polkupyöräparkki
ja kottikärryjen säilytysalue
- suunnitelmaluonnoksen esittely
Aika:
Paikka:

Torstai 28.11.2019 klo 18 – 20.00
Arabianrannan kirjasto, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki
Kaupunkympäristön toimiala on käynnistänyt
Lammassaaren ulkoilupolkujen suunnittelun.
Tavoitteena on parantaa Lammassaaren
virkistyskäyttöä kunnostamalla nykyiset
tallatut reitit kulutusta kestäviksi
ulkoilupoluiksi voimassa olevan
asemakaavan mukaisesti. Pornaistenniemen
virkistysalueet siistitään suunnittelemalla
polkupyöräparkki ja kiinnityspaikka
lammassaarelaisten kottikärryille.
Suunnitelmaluonnos esitellään
Arabianrannan kirjastossa 28.11. alken klo
18.00. Esittelyn jälkeen on mahdollista esittää
kysymyksiä suunnittelijalle ja antaa palautetta
luonnoksesta.

Suunnitelmat laaditaan vuoden 2020 aikana.
Luonnoksiin voi tutustua myös verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa
Katu- ja puistosuunnitelmat). Suunnitelmat ovat esillä verkossa 25.11 – 9.12. Palautetta voi
antaa 9.12. asti: elina.nummi@hel.fi
Tämä kutsu lähetetään Lammassaaren kesämaja-aluetta hallinnoivalle Raittiusyhdistys Koitto
ry:lle. Pyydämme, että Koitto ry:n yhdyshenkilöt ystävällisesti jakavat tämän tiedotteen
Lammassaaren kesämaja-asukkaille.
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FÅRHOLMENS friluftsvägar, cykelparkering och
förvaringsområde för skottkärror
- - presentation av planutkast
Tid:
Plats:

torsdag 28.11.2019 kl. 18.00–20.00
Arabiastrandens bibliotek
Tavastvägen 135 A, 00560 Helsingfors
Stadsmiljösektorn har inlett planeringen av
friluftsvägar på Fårholmen. Målet är att
förbättra användningen av Fårholmen för
rekreation genom att rusta upp de nuvarande
muddriga stigarna till hållbara friluftsvägar i
enlighet med den gällande detaljplanen.
Borgnäsets rekreationsområden snyggas upp
genom att en cykelparkering och ett ställe att
fästa Fårholmsbornas skottkärror planeras.
Planutkastet presenteras i Arabiastrandens
bibliotek 28.11 från och med kl. 18.00. Efter
presentationen kan man ställa planeraren
frågor och ge respons på utkastet.

Planerna tas fram 2020. Utkasten finns också
att se på www.hel.fi/suunnitelmat (under
Katu- ja puistosuunnitelmat). Planerna hålls
framlagda för påseende på nätet 25.9–9.12. Respons kan skickas före den 9 december till
elina.nummi@hel.fi.
Denna kallelse skickas till Raittiusyhdistys Koitto ry, som förvaltar sommarstugeområdet på
Fårholmen. Vi ber att Koitto ry:s kontaktpersoner vänligen delar ut detta meddelande till
sommarstugeinvånarna på Fårholmen.
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