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Pyöräilijätkö jalkakäytäville?

Varubodenilla on jo monta vuotta sitten tehty sitova sopimus NCC:n kanssa asuin- ja liikekiinteistön rakentamisesta
keskustaan, Tribuuni-kortteliin.
Rakentamisen aloittamista on siirretty kerta toisensa
jälkeen ja nyt näyttää siltä että mitään ei tapahdu myöskään vuonna 2013.
Syitä sille, että mitään ei tapahdu, on kaksi:
• Varuboden investoi lyhyellä varoitusajalla ostamalla
Valintatalon toiminnan uudessa ostoskeskuksessa.
• Varuboden-Osla haluaa Kauniaisissa välttää kilpailua
Keskon kanssa niin kauan kuin mahdollista ja siirtää rakentamispäätöstä niin pitkälle kuin vain voi.
Seuraukset Varubodenin päätöksestä meille tavallisille
asukkaille Kauniaisissa ovat:
• Kaaos keskustassa vuosi vuoden jälkeen. Työmaaaitojen, pölyämisen ja rojukasojen surkeutta.
• Täydellinen sekamelska pysäköinkiolosuhteissa.
• Ja meille uudessa keskustakorttelissa asuville pitkitetty kurjuus ja uusia paalutustöitä jossain päin keskustaa
joka kesä.
Varuboden-Osla olisi voinut milloin tahansa kuluneitten
vuosien aikana tehdä rakentamispäätöksen, tai vaihtoehtoisesti Valintatalon ostamisen jälkeen purkaa sopimuksen.
Varuboden-Osla ei ilmeisesti ymmärrä että kauniaislaiset, heidän asiakkaansa, ovat loputtoman kyllästyneitä
tähän kaaokseen. Siksi ehdotan yksinkertaisesti että ilmaisemme tyytymättömyytemme ostoksille mennessämme.

Varuboden har sedan många år ett bindande avtal med
NCC om byggandet av ett kombinerat varu- och bostadshus i centrum, kvarteret Tribuuni.
Byggstarten har försenats gång efter gång och i detta
nu förefaller det som om ingenting skulle hända under
2013.
Orsakerna till att ingenting händ er är två:
• Varuboden investerade på kort varsel i köpet av
Valintatalos verksamhet i det nybyggda köpcentret.
• Varuboden-Osla vill i det längsta undvika konkurrens av Kesko i Grankulla och uppskjuter därför byggbeslutet så långt det går.
Följderna av Varubodens beslut för oss vanliga invånare i Grankulla är:
• Ett centrum i kaos år efter år. Trist med byggplank,
virvlande damm, högar av skräp.
• Totalt virrvarr i parkeringsförhållandena
• Och för oss som bor i de nya centrumkvarteren
ett utdraget elände och nya pålningsarbeten på gång i
någon del av centrum varje sommar.
Varuboden-Osla kunde när som helst under de gångna
åren ha fattat sitt byggbeslut, alternativt efter köpet av
Valintatalo avstått från kontraktet.
Varuboden-Osla förstår tydligen inte att grankullaborna, deras kunder, är grundligt utleda på detta kaos.
Mitt enkla förslag är därför att vi alla ger uttryck för vår
förargelse i handling,

Liikennemerkkejä on Kauniaisissa muutettu yhä useammalla kadulla niin, että myös aikuiset saavat ajaa
jalkakäytävällä polkupyörällä.
Tämä ratkaisu parantaa pyöräilijöiden turvallisuutta, he pääsevät pois autojen seasta. Samalla se
kuitenkin johtaa jalankulkijoiden kärsimiseen. Tavallisilla jalkakäytävillä pyörätien erottaminen ei ole
mahdollista, ja molempiin suuntiin kulkeva liikenne
lisää ongelmia. Kun 90-luvulla kumottiin oikeanpuoleinen liikenne kevyen liikenteen väylillä, ollaan
nyt tilanteessa, jossa jalankulkijat, lastenrattaat ja
rollaattorit liikkuvat sikin sokin pyöräilijöiden seassa.
Jalkakäytävän sekakäytön seurauksena pyöräilijät
saavat ajaa suoraan suojatietä pitkin kadun poikki.
Esimerkiksi Kirkkotieltä liikenneympyrään tulevien
autojen pitää lisäksi väistää pyöräilijää. Tämän määrää
kolmiomerkki, ja lisäkilpi varoittaa pyöräilijöistä.
Minun mielestäni yleinen pyörälläajo jalkakäytävällä tulisi sallia vain harkituissa erikoistapauksissa.
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Kiitos keskustelunavauksesta koskien osuuskaupan
roolia Kauniaisten päivittäistavarakaupan palvelujen
kehittämisessä.
Varuboden-Osla haluaa jatkossakin palvella asiakkaitaan Kauniaisissa kattavasti ja vastata osaltaan päivittäistavarakaupan kysyntään alueella. Osuuskaupallamme
on Kauniaisissa pitkät perinteet, ja tällä hetkellä kaksi
S-market -myymälää, joista etenkin kauppakeskus Granissa toimivan yksikön kehittämiseen on panostettu
viime vuosina. Suunnitelmissamme on jatkaa yksikön
palvelutarjonnan kehittämistä. Alue on VarubodenOslalle tärkeä, ja investoimme tulevaisuudessakin palveluihimme Kauniaisissa taloudellisesti kannattavalla
tavalla. Kilpailijoiden puolesta emme luonnollisesti voi
ottaa asiaan kantaa, mutta uskomme, että kilpailu on
hyvästä ja se auttaa myös meitä toimimaan paremmin.
Alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyasiat kuuluvat
kaupungin päättäjille. Alueella tapahtuva jatkuva rakentaminen ei ole myöskään meidän näkökulmastamme
hyvä asia, joten ymmärrämme täysin alueen asukkaiden
tuskastumisen tilanteeseen.
Toivomme, että kauniaislaiset asioivat paikallisissa
S-marketeissamme myös jatkossa, ja pyrimme edelleen
kehittämään toimintaamme asiakkaiden toiveita kuunnellen.

Tack för att ni öppnade diskussionen angående handelslagets roll i att utveckla dagligvaruhandelns tjänster i
Grankulla.
Varuboden-Osla vill också i fortsättningen betjäna
sina kunder i Grankulla i stor omfattning och för sin del
svara på dagligvaruhandelns efterfrågan på området.
Vårt handelslag har långa traditioner i Grankulla och för
tillfället har vi två S-market affärer och under de senaste
åren har vi speciellt satsat på att utveckla den enhet som
finns i Grani köpcentrum. Vi har planer på att fortsätta
utveckla serviceutbudet i enheten. Området är viktigt
för Varuboden-Osla och vi investerar även i framtiden
i våra tjänster i Grankulla på ett ekonomiskt lönsamt
sätt. För våra konkurrenters del kan vi naturligtvis inte
ta ställning till ärendet, men vi tror att konkurrens är
bra och att det hjälper oss att handla bättre.
Trafik- och parkeringsarrangemangen på området hör
till stadens beslutsfattare. Det fortgående byggandet på
området är inte heller från vår synvinkel bra och därför
har vi full förståelse för att invånarna på området tröttnar
på situationen.
Vi hoppas att invånarna i Grankulla också i fortsättningen handlar i våra lokala S-marketar och vi strävar
fortfarande till att utveckla vår verksamhet genom att
lyssna på våra kunders önskemål.

Ystävällisin terveisin

Med vänliga hälsningar

Hannu Krook
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Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
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Olavi Tupamäki

Mikä mättää? Jotain on pielessä!
Asuttuani tässä onnelassa lähes 60 vuotta voin kutsua
itseäni vanhaksi kauniaislaiseksi Olen ollut tyytyväinen. Meitä iäkkäitä on kohdeltu hyvin, terveyskeskus
toimii. Lääkäriin pääsee melko pienellä odotusajalla.
Liikuntakykyni huonontuessa sain taksimatkoihin nk.
Kauniaisten kaupunkikortin.
Valitettavasti vuosikymmenet rapistavat fyysistä
kuntoa. En enää pysty astumaan portaita alas enkä ylös.
Hissiä ei ole, joten olen oman asuntoni vanki toisessa
kerroksessa.
Onneksi taas löytyi apu, tai luulin niin. Sain oikeuden käyttää invataksia, yhdeksän edestakaista matkaa
kuukaudessa.
1. kerta: Olin tilannut Invataksin terveyskeskukseen
ja toisen takaisin kotiin. Meno onnistui, takaisintulo
ei: “autoa ei saada, yritämme koko ajan”. Yritystä kesti
kolme tuntia, jolloin terveyskeskuksen ovet suljettiin. Jouduin tuulikaappiin, jossa odotin toista tuntia,
kunnes vihdoin tuli auto, jossa oli pyörätuoli, mutta
kuljettaja ei vedä portaita ylös, eikä “porraskiipijää” ole.
Jouduin kirjaimellisesti konttaamaan 23 porrasta
ylös, itkua vääntäen. Se oli tuskallista ja nöyryyttävää
88-vuotiaalle vanhukselle.
2. kerta: Olin saanut ajan lääkärille. Auto oli tilattu
päivää ennen, mutta se ei tullut ollenkaan. Oli peruutettava lääkärinaika, vaikka sinne olisi ollut pakko päästä.
3. kerta: Kävi kutsu ystävien luo lounaalle. Pari päivää ennen jo tilasin auton, mutta taas kävi niin, että
yksikään auto ei vastannut kutsuun. Oliko syynä se,
että matka oli nytkin Kauniaisten sisälläja ja ansio liian
pieni? Ystävien tapaaminen ja lounas jäivät.
Missä on vika? Kenelle invataksit on tarkoitettu,
jos ei vaikeasti vammaisille? Kenen kuuluisi hankkia
porraskiiipijöitä ja kouluttaa ronskeja bodareita meitä
vaivaisia vetämään?
En suinkaan ole ainoa, jota ongelma koskee.
Ulla-Maija Miettinen
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Vain KaKsi
asUntOa jäljellä!
asunto Oy Kauniaisten jalavapiha
asematie 2, 02700 Kauniainen
Jalavapiha on laadukkaasti peruskorjattu ja uudistettu
pienkerrostalo, joka sijaitsee aivan Kauniaisten keskustassa.
Yhtiössä on kaikki isot remontit tehty v. 2012 ja samassa
yhteydessä asunnot ovat remontoitu laadukkaasti.
jäljellä seURaaVat hUOneistOt:
2 h+k
58 m2
mh. 219 600 €
3 h+k
72,5 m2
mh. 241 750 €
Velkaosuus 1 300 €/ m2. Autotalleja on
jäljellä yksi kappale, joka myydään osakkeina.

KOhteen esittelyajat:
Ke 21. ja 28.8. sekä ma 26.8. klo 18–19.
teRVetUlOa VaRaaMaan OMasi!
Lisäinfoa netistä www.graniasunnot.com ja www.oikotie.fi.
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