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PLANERINGEN AV BYGGPROJEKTET AO-RIKULLEN  

ÄNDRING I PLANERNA, 

-På planeringsmötet 25.1 på NBC, den uppvärmda gången flyttas till mitten av 

bostäderna. 

-8.2 presenterades det nya förslaget av Kati-NDC, och Kristiina Kuusiluoma-

Collaboratoriet, som AOR godkände. 

-15.5 presenterades AO-Rikullens situationsplan till Stadsarkitekten Simon Store. 

Han godkände planen med några förtydliganden, som att markundersökning skall göras 

på byggområdet. 

-I september kom resultatet av markundersökningen. Nedre delen av åkern har lös lera, 

området skall pålas. På grund av detta gick inte detaljplaneringen vidare på området. 

Pasi Savolainen visade oss trädbeståndet på Rikullen och försäkrade oss att Rikullens 

bakre del kan utnyttjas för byggandet, utan att störa det fina ädelträdsbeståndet. 

Collaboratorio lämnade ett planeringsanbud för situationsplanen för 

ett  tvåvåningsalternativ på övre delen på åkern, där marken är fastare. AOR-styrelse 

beslöt ändå att byggandet på Rikullen skall undersökas. 

-I början av 2020 gav Elykeskus och Museeverket grönt ljus för planeringen av Rikullen. 

Där står vi nu. 

-På hösten beslöt AOR att inte satsa på att planera ett Kulturhus, eftersom det i Karis 

finns planer på ett dyligt bygge. I stället reserveras i detaljplanen en plats för ett större 

hus på området med tanke på Mikaelskolans kommande behov. 

Samarbetet i planeringen med Collaboratorio står nu stilla medan NDC har fortsatt med 

att utreda situationen. Landskapsplaneraren Pasi Savolainen har gjort en ingående 

forskning om trädbeståndet på Rikullen, vilket har varit till stor nytta  att övertyga 

myndigheterna för byggandet på Rikullen. I själva verket kan ett medvetet byggande 

stöda det fina området. 

-Kostnaderna för planering av situationsplanen AO-Rikullen 15.5 har ersatts från SKR 

stöd. 

Kostnaden för Pasi Savolainens arbete faller på 2020 sida. 

 

RASEBORGS EXPO 18-19.5.2019 

Aor hade ett eget stånd där vi presenterade vår situationsplan. Folk visade intresse för 

projektet- AO-Rikullen, men ingen har tagit kontakt med oss efteråt. 

 

 

BIDRAGSANSÖKNINGAR, 

-SKRs bidrag från 2018 räckte ännu till detta år. 

-På hösten har vi ansökt om bidrag från Sophie von Julins fond och Brummerska 

Stiftelsen,men utan resultat. 

 

SEMINARIER MED SAMARBETE MED STADENS ÄLDREVÅRDSBYRÅ 

-I år ordnades under hösten två seminarier med samma innehåll ” Att möta 



minnessjukdom”. Lilli Sukula-Lindblom var huvudföreläsaren. Från AORs sida medverkade 

Lasse Karlsson och Charlotta Lynch. Seminarierna var riktade till stadens äldrevårdare, 

deltagare var c 120 st. Seminarierna var omtyckta, och medarbetare från  olika 

vårdinrättningar delvis stod för programmet. 

-Dessa seminarier stöddes delvis genom bidraget från Gyllenberg. 

 

MÖTEN, 

-VÅRMÖTET 29.4.2019 hölls på Café Schjerfbeck. Förutom stadge enliga ärenden 

behandlades och godkändes en stadge ändring första gången. Ändringen gällde att 

styrelsens mandattid ändras från 1 år till 2 år. Två verksamhetsgranskare ändrades till en 

verksamhets granskare. 

-Som programpunkt var Paulina Veslins dockteater, som blev omtyckt både bland barn 

och vuxna. Svenska Kulturfonden möjliggjorde detta teaterstycke. 

-HÖSTMÖTET 29.11.2019 på Café Schjerfbeck. Stadge-enliga ärenden samt stadge-

ändringen godkändes andra gången. Som programpunkt berättade Maria Serrano en 

underbar saga. Ett barn och flera vuxna gick hem glada i hågen i snöyran. 

-Styrelsen omvaldes för år 2020. 

AORs styrelse har samlats 10 gånger till styrelsemöten under året 2019. 

 

Virve Weckström, 

AOR ordförande, 

11.3.2020 

 

 


