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Byggprojektet Sesam i Arabiastranden i startgroparna
Planerna för kvarteret Sesam i Arabiastranden går vidare i och med att arbetsgruppen för
anläggninsgplanen nu har gett in sin ansökan om byggnadslov till Helsingfors stad.
Kvarteret Sesam kommer att utvecklas till en unik helhet med betoning på boende,
svenskspråkig service och handikappvänlig miljö.
Utgångspunkten för kvarteret Sesam är att skapa förutsättningar för ett bekvämt boende,
ett svenskt daghem och ändamålsenliga utrymmen för de organisationer som etablerar sig
i kvarteret. Designen av gatumiljön och parken i kvarteret fokuserar på handikappades
och synskadades behov. I och med att Sesam kommer att finnas några kvarter norr om det
stora svenskspråkiga campuset i Arabiastranden där Arcada, Prakticum, studentbostäder
och Norrvalla Folkhälsan Ab nu ligger, finns det fina möjligheter till samanvändning av
resurser och utrymmen.
Största delen av de planerade bostäderna inom det cirka 15 000 kvadratmeter stora
kvarteret kommer att byggas av OP-Eläkekassa och Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse.
Stiftelsens storsatsning i de mycket svenska kvarter som redan finns och som håller på att
etableras i Arabiastranden är en följd av HSBS 50-års jubileum. OP-Eläkekassa satsar på
att bygga 107 bostäder och HSBS 32 bostäder i kvarteret Sesam.
Utöver bostäderna inkluderar planerna ett svenskt daghem med 63 platser och en svensk
kvartersskola vilka upprätthålls av Helsingfors stad. Förbundet Finlands Svenska
Synskadade r.f. kommer att flytta kansli och verksamhetsutrymmen till sina planerade
utrymmen i Sesam. Stiftelsen Svenska Blindgården bygger utrymmen för Svenska skolan
för synskadade (med elevinternat) och för det Finlandssvenska specialpedagogiska
resurscentret SPERES, som är tätt knutet till skolan för synskadade. Samfundet
Folkhälsan är delaktigt i det stödboende som planeras i anslutning till skolans internat
genom att bygga tre bostäder. Ytterligare kommer Svenska synskadade i Mellersta
Nyland rf att få utrymmen för sin verksamhet i kvarteret.
Byggprojektet förverkligas i form av tre bostadsaktiebolag på en gemensam tomt.
Projektet är ett samarbete mellan OP-Eläkekassa, Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse,
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Stiftelsen Svenska Blindgården och
Samfundet Folkhälsan. Arkitekterna Stefan Ahlman och Jaakko Sutela är huvudplanerare
för projektet.
Det är meningen att byggarbetet inleds genast i början av år 2008 och kvarteret Sesam
planeras stå färdigt i början av hösten 2009.
För mer information kontakta gärna Hans Åhman, ordförande i byggkommittéen, tfn
0500-604 679, e-post: tuvi@sci.fi.

