Västra Baggböle
Den första anteckningen av Baggböle är från början av 1500-talet. Så det har funnits bebyggelse här mycket
länge. Baggböle firade sin 500 års fest för några år sedan. Baggböles äldsta hus är Pakis hus, ett hus byggd av
stockar på 1700-talet. Huset jag bor i har byggts av min farmors pappa på 1950-talet. Han byggde det nästan
helt själv.
Själv har jag bott här hela mitt liv och jag tycker om att bo här. Huset är ett parhus byggt av tegel i två våningar
och källare. Min farmors mamma bor i andra ändan av huset. Området är lugnt och fridfullt, jag har många goda
vänner i närheten. Jag har mina hobbylokaliteter på nära håll, vilket är bra eftersom jag vistas där varje dag.
Trafikförbindelserna åt alla håll är goda och bussarna går ofta. Här finns det också mycket bra cykelvägar längs
vilka man kan ta sig till idrottsplatser, utflyktsställen, simhallen och skolor. Man håller på till och med att bygga
en snabbspårväg bakom hörnet. Bakom andra hörnet ligger Ringvägen 1, med vilken man kommer snabbt till
andra delar av Helsingfors. Här finns det mycket skog och utflyktsvägar samt idrotts möjligheter. Här finns det
ett lågstadie och ett högstadie men båda är finsk språkiga. Det svenskspråkiga lågstadiet ligger på Månsas sida,
så inte långt borta. Det finns ca 10 000 invånare i Baggböle var av ungefär tre procent är svenskspråkiga och 2
000 arbetsplatser.
Det finns mest egnahemshus och radhus på området med egna gårdar. Vi har utrymme för trampolin, äppelträd,
granar, grilltak, gräsmatta, garage och lekstuga. Husen är till en stor del trähus, så det ser inte för stadsaktigt ut.
Här finns mycket träd, nästan alla gårdar han träd. Gatunätet är väl skött med låg fartbegränsning, vilket gör att
det är säkert att gå på gatorna.
Här bor en stor del åldringar många av dem har flyttat hit efter kriget. En del av husen är gamla frontmanna-hus.
I de nyare husen bor det vanligen yngre människor och där med också barn och småbarn. Människorna är rätt
aktiva i området. Det finns många sportklubbar här, det ordnats många lokala tillställningar så som
loppmarknader, dans och aktioner i frivilliga brandkårens utrymmen och scouter.
Det finns S-Market, Lidl och R-kiosk, bensinstation, restauranger och kaffèr till och med Alko men ingen egen
post. I Britas-idrottspark finns det stora gymnastiksalar, simhall, idrottsbana och utesimanläggning. Nya ishallar
är under bygge i stället för de gamla som möglade.
Jag skulle vilja bo här i Baggböle åtminstone min hela barndom. Jag hoppas på att husen inte byggs för nära intill
varandra utan att området bevarar sin nuvarande karaktär.
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