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    80 ÅR 
 

 
Grundaren av Westend Arne Grahn, tennisstjärna och jordbrukare påbörjade planeringen av Westend år 1933 och  
byggde tillförst Westends tennishall. 
Foto: Hede/ Finlands byggnadskonst museum 
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STADSPLANEN, 
BYGGNATION OCH MILJÖ  

HUR DET BÖRJADE 
 
 
 
Pro Westend rf. firar i år jubileum. 
Föreningen fyller 80 år. 
 
Westend – huvilakaupunki, en bok om 
Pro Westends och Westends historia 
trycktes till föreningens 50-års 
jubileum år 1990. Boken var ett 
samarbete mellan Esbo stadsmuseum 
och Pro Westend. Bergsrådet Eric 
Gillberg som var huvudredaktör 
medverkade stort till bokens innehåll. 
Det var inte mera möjligt att trycka en 
ny upplaga så vi beslöt att digitera 
boken och lägga ut boken på nätet för 
alla att läsa. Linken till boken finns på 
föreningens framsida på adressen 
www.prowestend.fi där du kan ladda 
ner den till din dator. 
 
 

 
Styrelsen 
    
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Prowestend rf.s konstituerande möte 
hölls 22.12.1940 I Westends 
tennisstadion. Justitieministeriets 
registrering erhölls 27.1.1941. 
På mötet meddelades följande: 
 
” Westendborna har på senaste tid 
diskuterat fligtigt om nyttan och 
nödvändigheten av samarbete inom 
viktiga drågor såsom:brandskydd-, 
väg-  och övriga frågor. Ett sådant 
samarbete torde fungera bättre om vi 
grundar en förening eller klubb, vars 
uppgift är att bevaka gemensamma 
intressen och utveckla gemensamma 
hobbier. 
 
Undertecknarna var:Gunnar Björk, 
Kalle Alakari, Friz Schröder, A. 
Keinonen, Lauri Anjala och Thorbjörn 
Gullichsen , som också valdes till 
ordförande. 
 
 
 
 

 

 
 
 
WESTENDS STADSPLAN   
 
Föreningen och Westends innevånare 
har redan I flere år varit bekymrade 
över I vilken riktning man utvecklar 
Westend. Förra våren inbjöd vi 
regionarkitekt  Sampo Sikiö från 
stadsplaneringscentralen till vårt  
innevånarinfo att diskutera saken. 
Tyvärr förhindrade coronan detta. Den 
gamla stadsplanen är en risk för 
områdets grönska, mångfald och allas 
vår trivsel. Förnyandet av stadsplanen 
sker långsamt men vi har bett 
stadsplaneringscentralen ta den I 
betraktande. De har lovat klargöra när 
saken kan främjas. 
 
WESTENDS CENTRALKVARTER 
 
Centralkvarterets byggande 
påbörjades I mars. Arbetet skulle ha 
börjat förra juni men 
byggnadstillståndet blev färdigt först 
nu. Första skedet mot Westendvägen 
blir färdigt I slutet på 2022. Då får vi 
dagligvaru tjänster till vårt område. 

BÄSTA WESTENDBOR ! 



 15.HUHTIKUUTA 2021 
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FOSTRAN OCH 
SKOLNINGS 

Andra skedet mot Nedre Fortet 
beräknas bli färdigt på hösten 2023. 
 
 
WESTENDS BOLLPLAN FÖRNYAS 
 
Bollplanen vid Hirbölevägen 1 förnyas. 
I slutet på förra året installerades 10 
olika konditions-apparater som säkert 
kommer i användning bara snön 
smälter.  
På nya facebook gruppen Haukilahti-
Westend ulkojumpat kan man följa 
med utomhusgymnastik. 
 
BJÖRNHOLM 

Pro Westend rf. har lovat medverka i 
Pro Karhusaari rf.s frivilligarbete. De 
strävar att bevara Björnholmens 
kulturhistoriskt värdefulla gårdshelhet 
samt att befrämja restaureringen av 
byggnaderna och trädgården. Man har 
ansökt om understöd av museiverket. 
Detta samarbete förutsätter inga 
utgifter för vår förening men nog 
medverkan i arbetsgrupper. 

 
 
 

 

Befolkningsmängden i Westend 
kommer att öka med åren då det 
byggs både villor och höghus. Man 
kan förutse att antalet barnfamiljer 
ökar. Vi har därför påmint Esbos skol- 
och barnvårdsnämnd att planera 
tillräckliga resurser för området. 

PRO WESTEND STIPENDIET 

Vi utdelar även detta år Pro Westend 
stipendiet åt två elever som avslutar 
lågstadiet  i Westendinpuisto skolans 
sjätte klass. 

 

VILL DU HA LJUSKABEL TILL DITT 
OMRÅDE? 
 
Ett par år sedan frågade Sonera och 
Elisa Westendbornas intresse för att 
bygga ljuskabel till området för att 
möjliggjöra snabba och effektiva 

internetförbindelser. Elisa byggde 
tillslut ljuskabelförbindelsen till de 
områden som visat tillräckligt 
intresse. Nu har det även influtit 
förfrågningar till föreningen från 
andra områden. Vi kan som förening 
utreda intresse och förmedla de 
intresserade till den westendbo som 
lovat driva ärendet vidare. Meddela 
dina kontaktuppgifter till 
posti@prowestend.fi 
 
 
KÄRINGMOSSENS 
AVFALLSORTERINGSSTATION 
 
För att göra transporten till 
sorteringsstationen smidigare kan 
du nu på förhand via nätet meddela 
avfallets beskaffenhet och betala på 
förhand. Närmare instruktioner 
hittas på adressen esortti.hsy.fi  
Avfall kan föras till stationen 
vardagar kl 7.00 – 21.00 .Dessutom 
är stationen öppen tre lördagar 10 – 
17 :  
17.4 , 24.4 och 8.5.. 
Uppsamlimgsbilarnas tidtabell för 
våren – hösten 2021 är ännu inte 
publicerade. 
 
 
STÖRANDE UNGDOMAR 
 
Några föreningsmedlemmar har 
kontaktat föreningen och berättat att 
ungdomar har kastat isiga snöbollar 
mot fönster och ringt på dörrklockor på 
kvällarna. Dethär har mest riktat sig 
mot äldre människor. Vi hoppas att 
föräldrarna diskuterar med sina barn 
om detta tråkiga fenomen. 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

MEDLEMSAVGIFTEN 2021   
Ju flere aktiva (betalende) medlemmar föreningen har desto starkare är vår ställning 
som områdets intressebevakare 
.  
Nu har du väl betalt din medlemsavgift för år 2021 ! 
SUMMA: 20 € / PERSON 
IBAN: FI80 2290 1800 0321 49   
BIC: NDEAFIHH 
 
i meddelandefältet: medlem /medlemmarnas namn , adress , e-
postadress.  
 
Genom att ge din e-mail adress får du aktuell information och byabrevet elektroniskt.  
 

Tack ! 
  

 

PRO WESTEND RF:S 
ÅRSMÖTE  
 
Föreningens stadgeenliga årsmöte 
hålles onsdag 28.4.2021 kl. 18 på 
adressen Mössenholmsvägen 5B. 
 
På grund av Coronasituationen 
hålles mötet på distans via Teams 
vilket förra årsmötets stadgeändring 
tillåter. Anmäl dig till mötet via e-
post snast 26.4 på adressen 
posti@prowestend.fi  
 
Föredragningslistan hittas på 
föreningen nätadress. 
www.prowestend.fi 

Kom med i föreningens 
verksamhet och påverka ärenden 
i vårt område! 
 
Du kan ansluta dig på projektbasias 
i någon fråga som är viktig för dig. 

 
   


