
ESBO SEGELFORENING rJ.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna kallas tili årsmöte lördagen den
25 mars 1995 kl. 17.00 på Skatuddens Officerskasino,
Sjösalen, Maringatan 1, 00160 Helsingfors.
På mötet behandlas de ärenden stadgarna föreskriver
(se annons i Hbl den 17.3) och utdelas kappseglings
jetonger. Bebbe Nilsson berättar om VM-seglingarna
för studerande.

Efter mötet blir det buffe och dans tili orkester.
-Buffen kostar 98 mk för vuxna och ? för juniorer.
Drycker köps skilt. AnmäJningar tili buffen senast
den 20.3. tili Britten Lindroos, tel. 801 1150 hem,
eiler Anne Rostedt, tel. 803 4532 hem.

Välkomna!

Styrelsen

KOMMODORENS SPAL T
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Den 14 februari 1995 är ett datum, som alltid kommer att
ihågkommas i ESF:s hävder. Denna dag, som mycket
passande även kallas Alla hjärtans dag, erhöll vår
förening som gåva Amiralshamnens nuvarande område
samt tilläggsområdet med vaktstuga och bastu.
Donatorerna är ESF:s inkallade ständiga medlemmar
Emmy Johanna Weckman och Clara Ulrika Ekholm. Det
historiska gåvobrevet publiceras i facsimile på annan plats
i detta Infoblad.

Gåvan ger ESF helt nya förutsättningar att utveckla och
förbättra sina målsättningar. Traditionellt har ju Paven på
Pentala utgjort ett naturligt centrum för vår segelsportsliga
verksamhet och vår klubbverksamhet. Självfallet kommer
Paven även i fortsättningen att inta en central plats i vår
verksamhet, men åren som gått sedan seklets början har
även inneburit nya och förändrade krav på. de yttre
ramarna inom vilka segelsporten har förutsättningar att
mångsidigt utvecklas och bedrivas. En bas med fast väg-

förbindelse har under många år setts som en viktig förut
sättning för vår verksamhet. Sedan 1981 har ESF haft ett
arrendeavtal gällande användningen av det nuvarande
Amiralshamnsområdet. Gåvan som nu även utökar det

av föreningen disponerade området ger oss helt nya
möjligheter att bygga ut Amiralshamnen så att den så
effektivt som möjligt skall betjäna medlemmarnas
intressen och den segelsportsliga verksamheten.

Självfallet har jag många tankar och åsikter om hur vi
borde utveckla Amiralshamnen, men det är ännu i detta
skede förhastat att gå in på dessa. Nu viii jag bara ännu
en gång rikta föreningens och mitt varma tack tili
donatorerna med en försäkran om att vi efter vår bästa
förmåga och våra resurser skall utveckla Amiralshamnen
tili en bestående rikedom för ESF och segelsporten.

Med seglarhälsningar
Teddy Weber



Gåvan sker på fö1jande villkor:

Ex officio:

GÄVOBREV

Gåvogivare:

Gåvotagare:

Föremål för gåvan:

2

3

4

. 5

1.

Enuny Johanna Weckman

( )
Edelfeltsvägen 10
00150 HELSINGFORS

2.
Clara Ulrika Ekholm

( )
Edelfeltsvägen 10
00150 HELSINGFORS

Esbo Segelförening r.f.
PB 18
02131 ESBO

Det område av Lägenheten Lillvik eiler Fridhem RN:r 1:614 i Sökö

enstaka av Esbo stad som gåvotagaren nu arrenderar samt ett jordområde

intill vilket beskrivs i punkt 2 i arrendeavtalet 21.11.1981 mellan gåvogi

varoa och gåvotagaren jämte på området befmtliga vaktstuga och bastu.
Områdets sammanlagda areal torde uppgå til1 ca 18 350 m2 och är angivet
med rött på bilagda karta.

Ägande- och besittningsrätten tili området övergår omedelbart på gåvotaga
ren.

Det slcänlct.a området belastas icke av några gäldsinteckningar.

Gåvotagaren svarar för det slcänlct.a områdets åvilande beskattning från och
med denna dag.

Gåvotagaren svarar för den gåvoskatt som eventuellt uppbärs på grund av
gåvan .

Gåvotagaren svarar för samtliga kostnader vilka föranledes av det skänkta

områdets utbrytande till en självständig lägenhet

<.

6 Det mellan gåvogivama och gåvotagaren den 24 november 1981 daterade

arrendeavtalet upphör härmed.

Detta gåvobrev är uppgjort i fyra Iikalydande exemplar, ett för vardera
gåvogivaren, ett för gåvotagaren och ett för det offentliga köpvittnet.

Helsingfors den 14 februari 1995
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Jo ~a Weckman ~ Clara Ekholm

Ovanstående gåva emonages med tacksamhet.

Ort och tid som ovan.

Esbo Segelförening.r. f.

.Q(lJ/1-
Teddy ~ber

Att undertecknama av ovanstående gåvobrev, Enuny Johanna Weckman

och Clara UIrika Ekholm bägge från Helsingfors, såsom gåvogivare och

Teddy Weber ( . ) från Esbo, såsom företrädare för Esbo
segelförening r.f. såsom gåvotagare, samtliga samtidigt närvarande, har er
känt överlåtelsehandlingens riktighet och egenhändigt undertecknat densam

ma, samt att jag övertygat mig om undertecknamas identitet, intygar jag

härmed i egenskap av offentligt köpvittne.

Helsingfors den 14 februari 1995
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FÖR OCH MED
SEGELUDD OCH AMIRALSHAMNEN

Esbo Segelförening rJ. har haft förmånen att som
medlemmar ha personer som känt och känner varmt för
föreningen och dess verksamhet.

Efter det ESF grundades 1906 verkade föreningen på
Pentala, dels från den allmänna ångbåtsbron och dels på
området kring nämnda brygga. 1912 meddelade
ägarfamiljen för Sommarö-bolaget, vilken ägde Sommarö
enstaka hemman, tili vilket Herrö, Pentala, Kopplorna,
Moisö, Bergö, Svinö m.fI. öar hörde, att de gärna ville
arrendera en udde av Pentala tili ESF på 50 år. Så
skapade familjen Juselius föreningen möjligheter att från
denna bas utveckla segelföreningens verksamhet. ESF
beslöt hösten 1912 att på den arrenderade udden uppföra
ett klubbhus och förtroendet att planera och rita huset fick
arkitekten, fil.mag. Sigurd Frosterus. Frosterus kallade i
sin huvudritning klubbhuset "Paviljong för Esbo Segel
förening". Det blev ett vackert tidlöst hus, vars arkitektur
-tår sig väl ännu i dag. Juniorerna på 1930-talet började

'-alla klubbhuset "Paven", vilket namn i dag är det
vedertagna begreppet för fastigheten på Pentala. 1938
då halva arrendetiden för tomten Segeludd gick ut, inför
skaffade ESF sig sin hyrestomt för en facil summa av
ägarna Juselius. Samtidigt utbyggdes klubbhuset tili dess
nuvarande form och arkitekt Matti Finell gay "Paven" sin
prägel på huset utan att Frosterus' förfinade form blev
påverkad. Mitt under det pågående andra världskriget
1942 förstorades ESF:s klubbhusområde genom inköp av
den närbelägna sandstranden och udden sydost· om
klubbhuset och tomten erhöll namnet Segeludd II.

Under vår nuvarande hederskommodor Aarne Castre!ns

kommodorstid (1965-1973) väcktes frågan om anskaff
ning av område för en ESF-marina med bilväg och
sjösättningsramp för lättbåtar. . Uppgiften var ej lätt att
lösa men för tiden 1971-1981 hade ESF hyresrätt för
ramp och bilparkering i Byviken. Det var därför med stor
glädje föreningens medlemmar vid årsmötet den 27

')vember 1981 fick meddelandet att ägarna tili Fridhem
'på Sököudd hade fattat beslut att åt ESF arrendera ett för

en marina lämpligt område, vilket Esbo stads myndigheter
stadsplanemässigt godkände. Segelbåtshamnen fick
namnet Amiralshamnen. Det var ett synnerligen viktigt
vändmärke i föreningens historia. När nu något över 13 år
av den 25-åriga arrendetiden har gått, har våra inkallade
ständiga medlemmar Clara Ekholm och Johanna
Weckman på Alla hjärtans dag den 14 februari 1995
genom ett donationsbrev överlåtit Amiralshamnen jämte
ett tilläggsområde med bastu och bostadshus i ESF:s ägo.
Föreningen och dess medlemmar är djupt tacksamma för
denna donation, som bildar ett nytt, oerhört betydelsefullt
vändmärke i ESF:s verksamhet.

Esbo Segelförening har nu såväl ett eget klubbhus, ritat av
de nämnda donatorernas fader, på egen tomt på Pentala
som· en egen marina med nödiga anläggningar på egen
tomt på Sökö-udd. Detta ger oss medlemmar ytterligare
vilja och styrka att verka för föreningen och underhålla
och vidare planera våra fastigheter för vår verksamhet.
Allt detta bådar gott för den kommande 90-årsfesten
1996.

Björn-Erik Björnström

SKJUT GAMLA NÖDRAKETER

lördagen den 18 mars

Esbo Sjöräddningsförening (EMPY) ordnar lördagen den
18 mars kl. 11.00 en övning där man kan skjuta sina
gamla nödraketer. Platsen är en åker vid Kaisankoti i
Backby i nOITaändan av Bodom träsk. Anmäl per tel. 135
4720.

GALLUP OM PAVEN

Klubbkommitten undrar varför så få av medlemmarna

utnyttjar och besöker paviljongen under sommar
månaderna. Olika försök med happy hour, söndags
luncher osv. har gjorts.

Nu viii klubbkommitten höra åsikter och ideer om hur vår

tina paviljong kunde utnyttjas mera. Ring eiler skriv och
berätta om era önskemål tili klubbkommitten under
adress Britten Lindroos, Lovgränden 4, 02320 Esbo, tel.
801 1150.

TILL SALU

Säljes billigt
- SpLstrumpa ca 12 m (pga. nyagentur)
- Silva wind

- Shipmate AP-navigator
- Genua II, Comfortina 32
Dessutom
- Spinnaker, Comfortina 32
Tom Finell, tel. 692 6650

Hopfällbar stålbock, lämplig för båtar tom. 6 ton.
Pris 2.000,- mk. Ring Mikko Kaila, tel. 801 1836
hem, 348 34538 jobb.

380-jollar (2 st.) mycket förmånligt. Tvåmansjolle
för juniorer. Ring Rabbe Sjöblom, tel. 803 0386 eiler
586 4053.

ÖNSKAS KÖPA

2 st. optimistjollar åt 8- och 10-åringar. Inte för
tävlingsbruk.
1st. Laser.

Ring Peter Joutsi, tel. 422 311 hem.

SÖNDRAD E-JOLLEKÄRRA
I senaste Info ombads den som lånat en E-jollekärra i
Amiralshamnen att ta kontakt med Peter Anton. Tyvärr
var telefonnumret fel, det rätta är 8031 209.


