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Vormsi park

Lp linnaosa vanem,

Lasnamäel Vormsi ja Läänemere tänavate vahel asuv metspark vajab korrastamist. Selle ala aadress on
Vormsi tn 5, laiemalt tuntud kui Vormsi park. Pargist on välja ehitatud ainult mänguväljaku osa, ülejäänu
kohta on olemas projekt. Antud ala on Lasnamäe LOV haldusalas.
Ühel pool parki asuvad baar ja heas olukorras mänguväljak, teisel pool on aga korrastamata põõsad ja
puud, millest pooled on haiged ja vanad. Probleem seisneb selles, et sellel korrastamata alal kogunevad
asotsiaalid ja narkomaanid, seda eriti suvel. Ümbruskonna elanikel sealt ebameeldiv nii varahommikul
kui ka õhtul mööduda, siiski peavad inimesed minema tööle ja lapsed kooli läbi selle sama „metsa“ (nt
Läänemere Gümnaasiumi ja Üldgümnaasiumi õpilased).
Lasnamäe on suurim linnaosa Tallinnas, kuid selles piirkonnas on kõige vähem parke (2 tk ametlikult).
Antud piirkonna elanikud on harjunud sellega, et vanasti said nad Tallinna Botaanikaaias jalutamas käia,
nii noored emad kui ka pensionärid. Nüüd, kui Botaanikaaeda enam tasuta sisse ei saa, jääb jalutamiseks
ainult park, mis asub Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi juures.
Pöördume Teie poole palvega korrastada Vormsi tn 5 ala. See ei vaja suuri investeeringuid, sest
mänguväljak on juba olemas. Puudu on pingid ja korralikult teed. Korrastada tuleb vaid pargi tagumist
osa - puude istutamise asemel tuleb vanad ja haiged puud hoopis maha võtta. Väga oluline on pargi
koristamine, selle ümberehitamine ei ole vajalik.
Vormsi mänguväljakul käib suvel palju lapsi ning inimesi, kes murul grillivad. Tallinn soovib 2018. aastal
saada Roheliseks pealinnaks. Üheks selle saavutamise tingimuseks on see, et linlased elavad kuni 300 m
kaugusel avalikest haljasaladest. Kuna Pirita-Kose on eraldi elamurajoon, siis võiks sellele küsimusele
rohkem tähelepanu pöörata ka Lasnamäel.
Keskkonnaametil on plaan rajada antud alale ka koerte jalutusväljak. Seega oleks hea terviklahendus
mänguväljak, park ja koerte jalutusväljak, kus saavad oma vaba aega veeta igas vanuses linnaelanikud.
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