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BYABREV

BÄSTA WESTENDBOR !
Denna sommar har vi fått njuta av
otroligt fint väder och varmt badvatten.
Westend simstranden har varit i flitig
användning likaså har
konditionstrapporna och
utekonditionssalen varit populära.
Vi har för en stund kunnat glömma att
vi lever i pandemitider.
På grund av den osäkra
pandemisituationen kunde vi inte
heller detta år arrangera det av barnen
så omtyckta Augustijippot.
Istället beslöt vi att till föreningens 80årsjubilems ära skänka 80 € till
Westends skola och daghem var att
användas för utesportstillbehör till
allas glädje.
Trevlig höst !
.

Styrelsen
TRAFIKEN

HRT BUSSLINJE UTKAST
Hrt arbetar på ett busslinjeutkast för
Hagalund och Alberga, då
snabbspårvagnslinjen 550 påbörjar
trafiken mellan östra centrum och
Kägeludden, uppskattnigsvis 2023.
Våra busslinjer 104, 111 och 112 ingår

i planeringen. Målet är att linjeutkastet
skall vara färdigt inkommande höst.
HRT ber om kommentarer till utkastet
och svar om egna rörelsevanor. Vi
förmedlade HRT linken i ett
elektroniskt meddelande på
föreningens hemsidor och i
Gäddvik/Westend innevånarna
facebook grupp. Vi hoppas att så
många som möjligt svarar på förfrågan
före den 22.8..

ALLMÄNNA
LADDNINGSSTATIONER FÖR
ELBILAR
Esbo installerar sammanlagt 18
laddningsstationer på fem orter bla i
Hagalund på Lavbergsvägen
(Naavakalliontie) och Tallbysket
(Mäntyviita). Stationerna utnyttjar
vindel. De skall vara färdiga i juni.
.

STADSPLANEN,
BYGGNATION OCH MILJÖ
WESTENDS CENTRALKVARTER
Tuomas Vilhomaa från YIT berättar att
sprängnings och pålningsarbetena har
I huvudsak slutförts I juni och
byggandet av det första
bostadselementhuset har påbörjats. I
augusti installeras en tornlyftkran som
kommer att lyfta ankommande

element. Den lätta trafiken leds till den
motsatta sidan av Hirbölevägen för att
förbättra säkerheten när skolorna
startar. Du kan följa med byggets
framskridande på
https://www.yit.fi/westendinkeskuskortt
eli
På sidorna finns även en
kontaktblankett för frågor angående
bygget.

BJÖRNHOLM
Pro-Karhusaari föreningen har fått till
sitt förfogande ett 100 m2 utrymme i
hästkarlarnas hus. Där kan man
anordna diverse arbetsverksamheter.
Björnholmen för alla projektet för
immateriell kulturtradition startar på
Esbodagen 28.8. Konstnärerna på
Björnholmen ordnar konstutställning i
utrymmet och ett köruppförande. Pro
Karhusaari vill göra Björnholmen till en
plats där man bevarar traditionella
färdigheter.

SPANSKA SKOGSNIGLAR I
WESTEND
Man har påträffat spanska
skogssniglar på området mellan
Mössenholmsvägen och
Konungsviksvägen. De har
klassifierats, som invasiva art som kan
åstadkomma stor skada i
trädgårdarna. Det rekommenderade
sättet att förgöra dem är att klippa itu
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eller dränka i kokande vatten. De döda
sniglarna sättes i slutet avfallskärl eller
grävs ned. Undersök din trädgård och
igenkänn snigeln
på www.vieraslajit.fi .
FLYGEKORRARNAS
RÖRELSERUTTER FÖRBÄTTRADE
Flygekorr-LIFE projektet främjar
flygekorrskydd i Finland och Estland
åren 2018-2025. Flygekorren behöver
gröna korridorer för att förflytta sig
mellan områden på jakt efter mat och
boplatser. Westend har också kommit
med i projektet. Längs västerleden vid
lättrafikleden vid Solhöjdsbron har träd
planterats för att underlätta
rörligheten. Esbo stadsteknikcentral
står för arbetet. Projektet har
bekostats av EU LIFE-programmet.
Flygekorren är Esbos kommundjur.

VI ÅTERANVÄNDER

HRM
HRM anordnar tyvärr inte bilrunda för
uppsamling av metallskräp,
elapparater och farligt gods på grund
av coronasituationen. Sådant avfall
kan dock avgiftsfritt föras till Sortti
stationen på Käringmossen.
Stationerna betjänar vardagar kl. 7- 21
och lördagar, söndagar 10- 17.
ÅTERANVÄNDNINGSCENTRALEN
Samlingsbilen kommer till Westend
30.9 kl.19.50 -20.15 på skolans
parkeringsplats Hirbölevägen 6-8.
Bilen emottager rena och
återanvändbara småvaror och
hemtextiler. Småelektronik och cyklar
emottages i allslags kondition. Böcker
såsom fantasi-, detektiv-, konst- och
krigshistorieböcker samt barnböcker i
gott skick och nyare kokböcker.
Bilen är redan 17.40 vid Gäddviks
köpcentrum om den tidigare tiden
passar bättre. Försäkra dig ännu om
insamlingstiden på nätet
www.kierratyskeskus.fi
coronasituationen kan ändra
tidtabellen.

SPORT
HooGee
HooGee lyckades i början av augusti
få en tränare från Liverpools
fotbollsakademi till sitt fotbollsläger.
Lägret hölls på Westends, Toppelunds
och Mattbys planer. Deltagare var 220
spelare mellan 6 och 15 år, flickor och
pojkar. HooGee har en option för ett
likadant läger även inkommande år.
HooGee har lag i alla pojkars och
flickors åldersklasser samt tävlings
och hobbylag för fullvuxna. Bekanta
dig med verksamheten på
www.hoogee.fi
WESTEND INDIANS
Westend indians stammen grundades
1992. Stammens ”äldsta”, grundarna
och legenderna är hemma från vårt
”heliga land” . Föreningen har varit
verksam i Esbo och även annanstan i
huvudstadsregionen men kom till
Westend när de kunde iståndsätta
Hirböleplanen med stadens bistånd.
Föreningen erbjuder motion av alla
kategorier från hobby till elitsport bla.
fotboll, innebandy och multimotion.
Westend indians börjar vecka 35
(30.8 – 5.9)
fotbollsklubbverksamheten i
Westendinpuisto koulu måndagar 1515.45 . Man kan bekanta sig gratis
med verksamheten under
provperioden augusti-september.
Bekanta dig närmare på föreningens
hemsidor www.westendindians.fi
ESBO STRANDMARATON
Den redan traditionella
strandmaratonen löpes lö 18, -sön
19.9.2021 på strandpromenaden. På
lördagen löpes strandmaraton 42,195
km och halvmaraton strandhalvan
21,1 km. På söndagen är barnens
strandtia 600m/1000m , Strandtian
och strandfemman i tur.
Tillställningen anordnas av Esbo if,
Espoon Tapiot och Leppävaaran Sisu.
Anmälningar www.rantamaraton.fi

ALLMÄNT

WESTEND VILLASAMHÄLLET
BOKEN
Till föreningens 80 års jubileum
publicerades boken om Westends
historia, Westend huvilakaupunki från
år 1990 som digital dropbox molntjänst
på våren. Boken har glädjande mycket
nedlastats från våra sidor, 40
nedlastningar. Den har tydligen fyllt ett
behov speciellt för yngre westendbor.
Om du inte har nedlastat den så gå in
på linken på våra hemsidor och gör
det.
VISIT ESPOO
Visit Espoo är en del av stadsägda
marknadsföringsbolaget Enter Espoo
Oy som lockar företag och besökare
till Esbo. Bekanta dig på
www.visitespoo.fi . Med sidorna hur
tex. Strandpromenaden
marknadsföres. Esbo är en verkligt
omfattande stad. Få av oss har
bekantat sig med den väldigt väl.
Visste du att det finns 95 sjöar
i Esbo ? Du kan hänge dig till
resenärens roll i din egen stad på Visit
Espoos sidor och uppsöka händelser
och platser.

MEDLEMSAVGIFTEN 2021
Nu har du väl betalt din
medlemsavgift:
SUMMA: 20 € / PERSON
IBAN: FI80 2290 1800 0321 49
BIC: NDEAFIHH
i meddelande fältet: medlem
medlemmarnas nam, adress
e-postadress. Använd istället
för @ (at)
Genom att ge din e-mail adress
får du aktuell information och
byebrevet elektroniskt.

Tack !

WWW.PROWESTEND.FI I POSTI@PROWESTEND.FI I JÄSENMAKSU 2021 20€/HENKILÖ, TILILLE FI80 2290 1800 0321 49

