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KEVÄTKOKOUS
Pro Billnäs ry:n kevätkokous, ke 25.5. klo 18  
Ruukin Tuvalla (Ruukintie 9), Kahvitarjoilu 

VÅRMÖTE
Pro Billnäs rf:s vårmöte, ons 25.5.2016 kl. 18  

på Bruksstugan (Kaippari, Bruksvägen 9) Kaffeservering
Tervetuloa !  •  Välkommen !

K yläyhdistys järjesti vapun jälkeisenä maanantaina Billnäsin ympäristö-
päivän yhteistyössä kylän kahden koulun ja Raaseporin puistoyksikön 
kanssa. Päivän ohjelmaan kuului roskien keruuta koulujen lähiympäris-

töstä ja ruukista sekä kaksikielinen kuvasuunnistus. 
Klinkbackan koulu ja Billnäs skola ovat Raaseporin ainoat Vihreän lipun koulut. 

Koululaiset keräsivät jätettä yhteensä 100 kg muutaman tunnin aikana. Ympäris-
töstä huolehtiminen ja jätteiden kierrättäminen on osa koulujemme arkea, miksei 
siis koko kylänkin. 

Kuvasuunnistuksessa etsitään paikkoja kylältä vanhan valokuvan johdattama-
na. Samalla otimme selvää paikoista, joissa lapset ja nuoret Billnäsissä parhaiten 
viihtyvät. Näitä ovat mm. joen ylittävät sillat, Billnäs skola ja Billnäsin ratsastus-
keskuksen alue eli tallit.

Kuvasuunnistuksessa opitaan ja ulkoillaan lähiympäristössä
Maisema Billnäsin ruukissa on muuttunut roimasti ruukin olemassaolon, 375 
vuoden, aikana. Suunnistuksessa etsitään kartan avulla kohteita, jotka on taltioitu 
valokuviksi n. 1880 – 1930 välisenä aikana. Kuvasuunnistusta pääsevät kokeile-
maan kaikki kiinnostuneet myös tulevassa Billnäs 375 kesänäyttelyssämme.

Pro Billnäs – 40-vuotta kyläyhdistystoimintaa
Yhdistys on huolehtinut jo pitkän tovin  ruukkikulttuurin säilymisestä ja taltioin-
nista, asukkaiden äänen esiin tuomisesta yhdyskuntasuunnittelussa ja tänä päivä-
nä koulujensa säilymisestä. Yhteistyötä on tehty paikallisten yrittäjien, yhteisöjen 
ja koulujen kanssa yli kielien ja kulttuurien. 

Vuonna 2016 järjestämme Billnäsin ympäristöpäivän lisäksi historiaa ja ny-
kypäivää esittelevän Billnäs 375 -kesänäyttelyn ja jo kolmatta kertaa Syystulet-
tapahtuman työpajoineen ja tulineen.      Kaisa Lipponen

Billnäsin ympäristöpäivä  
avasi ruukin juhlavuoden 

Julkaisija/utgivare Pro Billnäs ry rf.
Jakelu/utdelning Billnäs lähialuei-
neen / Billnäs och dess närområden
Painos/upplaga 800 kpl/ex
Painopaikka/Tryckeri  
Fotosto, Karjaa
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I början av maj ordnade byförening Pro 
Billnäs miljödagen i samarbete med 
byns två skolor och Raseborgs parken-
het. Dagen innehöll städning i närmil-
jön och tvåspråkig bildorientering. 

Klinkbacka och Billnäs skolor är de 
enda Grön flagga -skolor i Raseborg. 
Eleverna samlade sammanlagt 100 kg 
skräp under några timmars tid. Natur-
vård och att återanvändning är en del 
av våra skolornas vardag och varför 
inte hela byns.

På bildorientering sökte elever plat-
ser med hjälp av gamla foton. Samti-
digt frågade vi vilka platser eleverna 
upplever som trivsamma. Såna ställen 
är bl.a. båda bron över ån, Billnäs skola 
och Billnäs ridcentrums stallar.

Bildorientering kombinerar  
motion med inlärning  
Landskapen har ändrats på många 
olika sätt i Billnäs bruk under 375 års 
tid. I bildorientering söker man vissa 
byggnader eller platser med hjälp av 
foton som har tagits under tiden 1880-
1930. Alla kan prova bildorientering på 
sommarutställning Billnäs 375.

Pro Billnäs – 40 år  
verksamhet i byföreningen
Föreningen har tagit hand om bestån-
det och bevaring av brukskultur i Fin-
land, har lyft fram invånarnas önskemål 
och behov gällande samhällsplanering 
och agerat för att rädda skolor i Billnäs. 
Föreningen har samarbetat med lokala 
skolor, föreningar och företag över olika 
språk och kulturer.
               - KaL

Miljödag öppnade  
jubileumsåret  
i Billnäs bruk

Billnäsin FBK nosti 1.5. 
jälleen lipun Lippukallion 
salkoon. Kuva Erkki Härö.
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Suomessa kansakoulut saivat 
alkunsa kaukonäköisten ja sivis-
tyneiden kartanonomistajien ja 

tehtailijoiden toimesta. He perustivat 
kouluja, joilla haluttiin varmistaa kansa 
perusosaaminen. Kouluja perustet-
tiin Suomessa jo 1850-luvulta lähtien. 
Vuonna 1921 tuli voimaan oppivelvol-
lisuuslaki ja kunnat ryhtyivät huoleh-
timaan siitä, että kaikille oppivelvolli-
suusikäiselle lapsille löytyi lähikoulu.

Suomen kaltaisen pienen maan tu-
levaisuuden on niistä ajoista saakka 
ymmärretty olevan vahva osaaminen. 
Ja maassamme on myös ymmärretty 
huolehtia siitä, että ihmisillä tulee olla 
mahdollisuus kartuttaa osaamistaan 
koko elinikänsä ajan. Siksi Suomessa on 
myös vahva aikuiskoulutus, jossa mm. 
vapaa sivistystyö on kansalaisopistojen 
muodossa pitänyt kynnystä matalalla 
harrastuksiin ja muihin opintoihin. 

Koulutus iso osa hyvinvointia

Koulutuksella on tutkimustenkin 
mukaan pystytty osoittamaan ei vain 
ihmisten osaamisen varmistava mer-
kitys vaan myös ihmisten hyvinvointia 
lisäävä rooli.  Itsensä kehittäminen 
kasvattaa itsetuntoa, aktivoi ja jopa en-
naltaehkäisee monia sairauksia. Näin 
koulutukseen panostetut resurssit jopa 
moninkertaistavan niihin panostetut 
taloudelliset panokset. 

Aina viime vuosiin saakka koulu-
tuksen merkitys on siis ymmärretty ja 
koulutuksen laadusta on pidetty kiinni.

Lähihistoria onkin sitten ollut ajanjak-
so, jolloin monet kyläkoulut ovat joutu-
neet uudelleen ja uudelleen todistamaan 
omaa merkitystään. Voi vain arvailla, 
miten paljon voimavaroja on mennyt 
siihen, kun itsestään selvyyksiä kyläkou-
lun merkityksestä on saatu perustella 
yhä uudestaan. Jatkuvuudesta ei ole ollut 
takeita ja epävarmuudessa ovat joutu-
neet elämään niin oppilaat, vanhemmat 
kuin koulujen henkilöstökin. 

Kyläkouluverkostot voimavarana

Kyläkoulu on kylän sielu. Kun kylä-
kauppa, posti ja kaikki muu on jo me-
netetty, on usein kyläkoulu viimeinen 
yhteisö, joka kylällä toimii ja vaikuttaa. 
Se on osa lasten turvallista elinpiiriä. 
Se on paikka, joka on usein perusteena 
lapsiperheiden muutolle paikkakun-
nalle. Ja tae pysyä paikkakunnalla. Se 
on paikka, jossa rakennetaan lapsille 
pohjaa tulevia haasteita varten ja kas-
vaa ihmisenä, yhteistyössä perheiden 
kanssa. Lasten hyvät koulukokemukset 
innostavat myös jatkokoulutukseen.

Kyläkoulu voi vaikuttaa koko kylän 
tulevaisuuteen, tekemällä yhteistyötä 
lähiseudun muiden organisaatioiden 
kanssa. Ja kyläkoulun on mahdollista toi-
mia tukikohtana myös muiden koulujen 

oppimisympäristönä. Vai mielikuvitus on 
rajana hyödyntää kyläkoulujen verkostoa 
Raaseporin kaupungissa myös muiden 
koulujen ja oppilaiden hyväksi. 

Näennäissäästöt ja pikavoitot

Kouluverkkoselvityksissä heikoin lenkki 
kautta aikojen on ollut lakkautettavien 
koulujen tuomat näennäissäästöt. Niissä 
on järjestäen puutteina taloudellisten 
säästöjen totuudenmukainen laskenta. 
Pikavoittoja voi aina yrittää esittää. Mut-
ta pitkän ajanjakson tehokkuusarviot 
ontuvat pahasti. Sitä paitsi ylisuurten 
yksiköiden haittoja olisi myös oikeu-
denmukaista ottaa huomioon. Oppilai-
den yksilöisiin tarpeisiin vastaaminen 
on usein lähes mahdotonta. 

Toivottavasti nyt käynnissä oleva 
koulukeskustelu ei ole pelkästään 
puolueiden matematiikkaa siitä, miten 
paljon ääniä ne mahdollisesti tulisi-
vat menettämään minkäkin koulun 
lakkauttamisen kohdalla. Nyt on kyse 
paljon suuremmista asioista. Siinä 
kun aikoinaan sivistyksen takaajina oli 
kansakouluja perustava sivistyneistö, 
toivoisi, että tämän päivän sivistyneistö 
käyttäisi valtaansa samaan tapaan las-
ten kannalta oikeudenmukaisesti. 

Kirsi Lindroos
Billnäsin ruukin asukas

Kyläkoulut ovat tärkeä  
osa sivistysperintöä

Raaseporin kaupunki on esittänyt 
joidenkin lähikoulujen lakkautta-
mista säästösyistä. Lakkautusuhan 
alla ovat molemmat Billnäsin koulut. 
Kouluissamme ei ole oppilasvajetta, 
joten lakkautuksen syyt löytyvät muu-
alta kuin oppilasmääristä. Pro Billnäs 

ry katsoo, että kaupungin virkamiesten 
perustelut lakkatuksille ja erityisesti 
niistä syntyville säästöille ovat vajavai-
sia ja osin virheellisiä. Päätöksenteon 
on perustuttava oikeaan tietoon ja 
vaikutusten lain mukaiseen arviointiin. 
Jos haluat kertoa oman mielipiteesi 

asiasta päättäville, ota suoraan yh-
teyttä kaupunginvaltuuston jäseniin. 
Lopullisen päätöksen lakkautuksista 
tekee kaupunginvaltuusto 6.6.2016. 
Valtuutettujen yhteystiedot löytyvät 
Raaseporin sivuilta www.raasepori.fi/
paatoksenteko/kaupunginvaltuusto   - KaL

Koulujen lakkautuksia vastustava 
mielenilmaus järjestettiin Tammi-

saaren torilla 23.4. yhteistyönä usei-
den Raaseporin koulujen kanssa.  

Kuva: Kaisa Lipponen
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Kaapelointityöt  
ja katuvalaistus  
Billnäsissä
Carunan kaapelointityöt Billnäsin 
alueella ovat olleet käynnissä jo viime 
syksystä. Stenåkerissa töiden pitäisi 
suunnitelmien mukaan valmistua 
kevään aikana. Aliurakoitisijan to-
teuttaman työn laadussa on kuitenkin 
ollut ongelmia, joiden vuoksi valmis-
tuminen todennäköisesti lykkääntyy. 
Vasta kun kaapelityöt on viimeistelty 
ja valaisimien jalustat asennettu, pääs-
tään pystyttämään katuvalaisimet. 

Tammisaaren Energiasta ei osata 
tässä tilanteessa luvata, että valaistus 
valmistuisi kesän aikana, kuten tarkoi-
tus oli. Kylää komistavat kaapelikelat 
häipyvät raitilta Stenåkerin kaapeloin-
nin valmistuttua. 

Raaseporin kaupungin yhdyskun-
tateknisen osaston suunitteluvastaava 
Henrik Westerlund kertoo, että ruukin 
ydinalueen katuvalaistus, kummal-
lekin puolelle jokea, on tarkoitus 
toteuttaa v. 2017. Suunnittelu alkanee 
lokakuussa. Pro Billnäs ry seuraa 
suunnitelman edistymistä ja ottaa 
siihen kantaa tarvittaessa.  

Billnäsin ruukissa 
tapahtuu...
• Billnäs Garden & Bistron uu-
denlainen Äitienpäivälounas su 
8.5. Kattaukset klo 12.30–14.30  ja 
15.00–17.00 (Billnäsin Puistotie 18)

• Garden & Bistrossa Billnäsläi-
sen batiikkitaiteilija Jaana Tikka-
sen näyttely 7.5.–26.6. Avajaiset 
7.5. klo 12.00. www.billnasgarden.fi
• Billnäsin Ratsastuskeskuksella 
Billnäsin ratsastajat ry järjestää 
mm. 14.5. Billnäs Games -esterat-
sastustapahtuman  ja 
• Billnäs Hööks cup 2016 finaalia 
jännitetään 28.5. Kilpailuja pääsee 
katsomaan maksutta. Lisätietoja 
www.billnasratsastus.fi 

• Kokoontumispaikka ja kahvila 
RUUKIN TUPA ma–pe klo 10–15 kesä-
heinäkuussa myös la 10–15 (Ruukintie 9)

• Billnäsin antiikki- ja perinne-
päivät 7-10.7. Billnäsin ratsas-
tuskeskuksen alueella klo 10–17 
www.billnasantiikkipaivat.fi
• Härkätallin kellarin kesäinen 
munkkikahvila (Billnäsin puistotie 3)  
aukioloajat kts. FaceBook.

• Billnäs 375 kesänäyttely  
seuraa ilmoituksiamme!
• Syystulet Rautamakasiinin ran-
nassa syyskuun toisena viikon-
loppuna. Järjestäjänä Pro Billnäs. 
Tapahtumalla osallistutaan myös 
vuoden 2016 Euroopan Kulttuuri-
ympäristöpäiviin.

Händer i  
Billnäs bruk...
• Billnäs Garden & Bistros för-
nyade Morsdagslunch serveras 
på söndagen 8.5.2016 Första duk-
ning klockan 12.30–14.30 och andra 
15.00–17.00. 
• Batikkonstnären Jaana Tikkanen 
har utställning 7.5.–26.6 i Billnäs 
Garden & Bistro. Vernissage 7.5 kl. 
12.00. www.billnasgarden.fi
• Billnäs ridcentrum arrangerar 
bl.a. Billnäs Games hinderhopp-
nings evenemang på 14.5. och 
• Finalen för Billnäs Hööks cup 
2016 tävlas på 28.5. Tävlingar är 
öppna för publik. Mera info: www.
billnasratsastus.fi

• Mötesställe och café BRUKS-
STUGAN må–fre kl. 10–15 i juni-juli 
även lö kl 10–15 (Bruksvägen 9)

• Billnäs Antik- och traditions-
dagarna kommer att ordnas 
7–10.7.2016 kl. 10–17. i Billnäs 
ridcentrum, www.billnasantiikkipai-
vat.fi
• Oxstallets sommarcafé (Billnäs 
allén 3) öppettider i FaceBook > Här-
kätalli.

• Billnäs 375 sommarutställning  
se på våra annonser! 
• Hösteldar vid Järnmagasinets 
strand i September. Evenemangen 
är en del av firandet av Europeiska 
kulturmiljödagarna 2016.
	 ä	huom! ä	obs! ä	ä

Kevyen liikenteen väylän suunnitelma  
valtatie 111:n varteen
Brunkomintien ja Påminnen laskettelukeskuksen välille sekä Klink-
backan koulun kohdalle on tehty kevyen liikenteen väylän suunnitelma, 
josta pyydettiin asukkaiden kommentteja. Pro Billnäs ry totesi suunnitel-
man erittäin tarpeelliseksi. Väylä ei palvele ainoastaan koululaisia vaan myös 
muita lähialueen asukkaita, ja laajemminkin. Väylä parantaisi ulkoilumahdol-
lisuuksia ja vähentäisi auton käyttöä lyhyillä matkoilla. Pyörätie myös helpot-
taisi ja lisäisi pyöräilyä Fiskarsin / Pohjan ja Karjaan välillä. Tämän pyöräily-
yhteyden parantamiselle on ollut tarvetta jo pitkään. 

Yhdistys muistutti, että yhteydet paranisivat entisestään, jos suunnitelmas-
sa voitaisiin huomioida Mustionjoen ylittävän vanhan ratasillan korjaaminen 
ja kulkuyhteyden rakentaminen tai parantaminen vanhaa ratapohjaa pitkin 
Billnäsin ja Åminneforsin välillä. Tämä yhteys voitaisiin toteuttaa sorapin-
taisena väylänä, ilman raskaita rakenteita tai päällysteitä. Kyläyhdistys on 
valmis keskustelemaan kaupungin kanssa mahdollisesta yhteistyöstä tämän 
reittiyhteyden parantamiseksi. 

Lisäksi yhdistys kiinnitti huomioita kahteen tieliittymään. Åminnentien ja 
111-tien liittymässä liikkuvat sekä koululaiset että Stålbackan alueen asuk-
kaat ulkoillessaan. Jalankulkijan ja pyöräilijän on hankalaa ja vaarallista ylit-
tää leveä risteysalue siirtyessään kevyenliikenteenväylältä Åminnentielle tai 
toisin päin. 111-tien ylittämistä tulisi helpottaa esim. suojatien ja keskikorok-
keen avulla. Toinen mahdollinen vaaran paikka on risteyksessä, jossa Lillfor-
sinmäki ja Lillforsintie yhtyvät 111-tiehen. Tässä kohdassa olisi syytä alentaa 
nopeusrajoitusta 111-tiellä. 

Kaupunki ei ole toistaiseksi varannut rahoitusta kyseisen väylän rakenta-
miseksi. Yhdistys kuitenkin toivoo väylän pikaista toteuttamista.  - MS

ä	Pro Billnäs ry on mukana 
Pohjan päivän vietossa 11.6. 

Pohjan kirkonkylässä.
-> seuraa ilmoittelua

www.probillnas.fi          
probillnas@gmail.com 

Bli medlem:  
probillnas.fi/pro-billnas-ry/saannot/ 

Nuvarande medlem, betala 
medlems avgiftet 10 € till  

FI61 5549 0420 0733 11.  
Skriv ditt namn och (e-post-) 

adress i meddelandefältet.

Tule jäseneksi:  
probillnas.fi/pro-billnas-ry/saannot/ 

Nykyinen jäsen, maksa  
jäsenmaksu 10 € tilille  
FI61 5549 0420 0733 11.  

Kirjoita nimesi ja (sähköposti-) 
osoite viestikenttään.

- MS
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Ajankohtaista 
kaavoituksesta
Billnäsin ruukin ydinalueen asemakaa-
vamuutos hyväksyttiin kaupunginval-
tuustossa 31.8.2015. Päätöksestä tehtiin 
viisi valitusta hallinto-oikeuteen, mu-
kaan lukien Pro Billnäs ry:n valitus, joka 
koski uutta pientalokorttelia maisemal-
lisesti arvokkaalla peltoalueella. Lisäksi 
ELY-keskus teki kaavasta oikaisuke-
hotuksen vaatien tarkempaa arviointia 
kaavan vaikutuksista Mustionjoen Na-
tura-alueeseen. Kaupunki teetti tarvit-
tavat selvitykset ja teki niiden pohjalta 
kaavamerkintöihin täydennyksiä. 

Billnäsin ruukin muutettu asema-
kaava hyväksyttiin 29.2.2016. Valitukset 
jäivät kuitenkin voimaan ja niiden käsit-
tely jatkuu hallinto-oikeudessa. Kaava 
saa lainvoiman vasta sitten, kun kaikki 
valitukset on käsitelty.             - MS

Aktuellt om 
planläggningen
Raseborgs stadsfullmäktige godkände 
detaljplanen för Billnäs Bruk 31.8.2016. 
På fullmäktiges beslut har anförts fem 
besvär (bland dem Pro Billnäs rf:s bes-
vär över ett bostadsområde i ett värde-
fullt, naturskönt kulturlandskap) samt 
NTM–centralens rättelseuppmaning till 
Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Den statliga miljömyndigheten, Näri-
ngs-, trafik- och miljöcentralen (NTM), 
överklagade stadens beslut och krävde 
en mer detaljerad bedömning av miljö-
konsekvenserna för Naturaområdet vid 
Svartån. Staden har låtit utreda saken 
och har nu skrivit in nya skyddsbestäm-
melser i planen.

Den ändrade detaljplanen för Billnäs 
bruk godkändes 29.2.2016. Helsingfors 
förvaltningsdomstol har inte ännu 
behandlat de inlämnade detaljplane-
besvär. Detaljplan träder i kraft först när 
alla besvär har blivit behandlade.

Raaseporin kaupunki on ilmoit-
tanut, että uusia leikkipuistoja 

ei lähivuosina perusteta tiukan 
taloudellisen tilanteen takia.

Billnäsissä ainoa kaupungin 
ylläpitämä leikkipuisto sijaitsee 
Stenåkerissa Harjunpääntiellä. 
Sijainti ei ole kaikille Billnäsiläisille 
paras mahdollinen, mutta kaupun-
ki on halukas kehittämään puistoa 
yhdessä asukkaiden kanssa.

 Puiston varustus on tällä hetkellä 
kohdennettu pienemmille lapsille 
ja mm. keinut ja kiipeilyteline puut-
tuvat. Leikkipuistosta poistettiin 
tänä keväänä huonokuntoinen kiik-
kulauta ja uusittiin hiekkalaatikko. 
Kiikkulaudan tilalle saadaan ensi 
vuonna jotain uutta, mutta mitä se 
voisi olla? Miten voisimme kehittää 
tätä kylän ainoaa leikkipuistoa? 

Ehdotuksia voi lähettää suoraan 
puistoyksikön puutarhuri Tan-
ja Liljeqvistille tanja.liljekvist@
raseborg.fi tai Pro Billnäsille pro-
billnas@gmail.com. Puita ainakin 
voisi ympäriltä kaataa, jotta valo 
ja samalla lämpö pääsisi ajoittain 
alueelle. Leikkipuistollemme voisi 
myös keksiä nimen.      - KaL

Leikkipuistomme Vår lekpark

Raasepori omistaa edelleen virkistys-
käyttöön kaavoitetun ns. Rautamaka-
siinin rannan, mutta se ei tällä hetkellä 
kuulu kaupungin puistoyksikön hoidon 
piiriin. Aluetta on hoitanut Pro Bill-
näs ja yhdistys on vihdoin aloittanut 
neuvottelut kaupungin kanssa paikan 
vuokraamisesta ja kehittämisestä asuk-
kaiden käyttöön.            

Skötsel av grönområden  
i Billnäs
Raseborgs parkenhet har huggit ner 
några träd och tagit bort förra årets 
stubbar i Billnäs. På Hammarsmedsvä-
gen finns flera över 100 år gamla träd 
som skulle bytas så snabbt som möjligt. 
Trädgränder i Billnäs är en värdefull del 
av kulturmiljön (Kulturmiljöprogram-
met för Billnäs Brukskärna, 2001).  

Om man vill städa gemensamma 
områden kan man anmäla arbetet till 
tf trädgårdsmästare Tanja Liljeqvist 
(tfn 019 289 3851 och e-mail tanja.lil-
jeqvist@raseborg.fi). Staden tar hand 
om Hammarsmedsvägens och Bruks-
vägens vägrenar och Destia (staten) tar 
hand om stora brons, Sjösänsvägens 
och Billnäs alléns vägrenar.

Viheralueiden hoito ja  
kehittäminen Billnäsissä
Raaseporin  puistoyksikkö on kaatanut 
puita ja poistanut viime vuonna kaadet-
tujen puiden kantoja eri puolilla kylää. 
Osa Vasarasepäntien puukujanteen yli 
100-vuotiaista puista olisi syytä vaihtaa 
mitä pikimmin. Kujanteet ovat merkit-
tävä kulttuurihistoriallinen osa Billnäsiä 
(Billnäsin ruukin kulttuuriympäristöoh-
jelma 2001). 

Kaupungin ylläpitämästä puistosta 
Ruukintiellä karsittiin oksia ja poistettiin 
kanto. Kylään on pyydetty Pro Billnäsin 
toimesta muutamia jäteastioita lisää (nyt 
ainoa sijaitsee sillan kupeessa) ja penk-
kiä kulman puistoon. Jos asukkaat ha-
luavat siistiä yhteisessä käytössä olevia 
alueita esim. lehdistä, oksista tai roskista 
voi asiasta ilmoittaa vt. puutarhuri Tanja 
Liljeqvistelle, puh. 019 289 3851 tai tanja.
liljeqvist@raasepori.fi. Jätteet saadaan 
hoidettua pois asianmukaisesti kuten 
mm. Billnäsin ympäristöpäivänä tehtiin. 
Vasarasepäntie ja Ruukintie pientarei-
den hoito kuuluu Raaseporin puisto-
yksikölle ja autotiesilta, Billnäs allén ja 
Sjösängintie Destian vastuulle (valtio). 

Billnäsin yrittäjien facebook-sivu

På grund av det spända ekonomiska 
läget grundar Raseborgs stad inte 

nya lekparker under de närmaste åren.
I Billnäs har vi en lekpark som stad 

sköter i Stenåker på Åsändavägen. 
Platsen för parken är kanske inte den 
bästa möjliga för alla Billnäsbor men 
staden är intresserad av att utveckla 
området tillsammans med byborna. 

Parken har inga gungor eller klätter-
ställningar för större barn. Stad bytte 
sandlådan i vår och tog bort den gam-
la gungbrädan för den var farlig. 

Staden ska fylla det tomma området 
i parken, men med vad? Hur kan vi 
utveckla vår ända lekpark? Skicka dina 
idéer direkt till stadens trädgårdsmäs-
tare Tanja Liljekvist (tanja.liljekvist@
raseborg.fi) eller till Pro Billnäs (pro-
billnas@gmail.com). Kanske vi kan 
hitta på ett namn för parken?

           - KaL

- MS

- KaL




