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Haabersti linnaosa halduskogu koosolek 08.04.2003
1. Unna tn 6 kinnistu detailplaneering. OTSUSTATI: käsitleda Unna tn 6 kinnistu detailplaneeringut 1. lugemisena.
2. Õismäe tee 88 ja 88a kinnistute detailplaneeringu lähteülesanne nr 1441. OTSUSTATI: mitte
kooskõlastada Õismäe tee 88 ja 88a kinnistute detailplaneeringu lähteülesannet nr 1441 põhjendusel, et kahekordne eraldiseisev ärihoone on liiga mahukas, mis halvendab oluliselt elamistingimusi kõrvalolevates elamutes.
3. Kruusaranna tee 2, Kakumäe tee 234, 234a, 238 ja Kakumäe tee 236 / Kiviranna tee 1 kin nistute ning lähiala detailplaneeringu lähteülesanne nr 1494. OTSUSTATI:
 Kooskõlastada Kruusaranna tee 2, Kakumäe tee 234, 234a, 238 ja Kakumäe tee 236 /
Kiviranna tee 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu lähteülesanne nr 1494 tingimusel, et
Kakumäe tee 238 ja 240 kinnistul moodustatava ehitusõigusega krundi piir ei ulatu kaugemale kui 80 m Kakumäe tee teljest.
 Suurendada planeeritavat ala, haarates planeeringu alasse Kakumäe tee 240 kinnistu.
4. Kakumäe tee 120 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteülesanne nr 1511. OTSUSTATI:
kooskõlastada Kakumäe tee 120 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteülesanne nr 1511
tingimusel, et ehitusõigusega krundi piirid ei ulatu kaugemale kui 100 m Kakumäe tee teljest.
5. Silgu tn 36, 36a, Oti tn 9 ja Otsatalu tn 18 / Oti tn 2 kinnistute ning lähiala detailplaneerin gu lähteülesanne nr 1433. OTSUSTATI: kooskõlastada Silgu tn 36, 36a, Oti tn 9 ja Otsatalu tn
18 / Oti tn 2 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu lähteülesanne nr 1433 tingimusel, et üldkasutatava haljasala maa sihtotstarvet ei muudeta.
6. Suurevälja tn 13 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne nr 1493. OTSUSTATI: kooskõlastada Suurevälja tn 13 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne nr 1493.
7. Tähetorni tn 100f kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne nr 1420. OTSUSTATI: kooskõlastada Tähetorni tn 100f kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne nr 1420.
8. Lõuka tn 15, 17, Lõuka tn 19 / Vabaõhumuuseumi tee 21, Lee tn 1 ja 5 kinnistute ning lähi ala detailplaneeringu lähteülesanne nr 1472. OTSUSTATI:
 Kooskõlastada Lõuka tn 15, 17, Lõuka tn 19 / Vabaõhumuuseumi tee 21, Lee tn 1 ja 5 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu lähteülesanne nr 1472.
 Detailplaneeringu eskiis esitada kooskõlastamiseks Haabersti linnaosa halduskogule.

Harku Graff  lumelaudurite
hooaja lõpetamine
Traditsioonilisele jää- ja lumesurfi
hooajale panid tänavu punkti
Haabersti sportlased. Võistlust
«Harku Graff» peetakse 80ndatest
aastatest alates.
Ilus päikesepaisteline ilm ja värske tuul olid igati meelepärased purjede all kihutavatele sportlastele.
Lumelaual sai parima tulemuse
Vitali Filippov, loheklassis tuli esikohale Indrek Ahun.
Meie sportlased näitasid kõigil
võistlustel häid tulemusi. Hiljutistel
Tallinna meistrivõistlustel jää- ja
lumesurfis olid nad parimad.
Pealinna meistriks tuli Haabersti ela-

nik Kalev Allikveer, teise koha saavutas Indrek Ahun ja kolmanda
Valeri Filippov.
Eesti koondis on maailmameistrivõistlustel hästi esinenud. Ega asjata ole neid võistlusi alates 1991. aastast kolmel korral läbi viidud
Tallinnas Harku järvel. 2003. aasta
veebruaris toimunud maailmameistrivõistlustel oli Eesti koondis 14
sportlasega kõigi aegade esinduslikum. Meie võistkond võitis kaks
hõbe- ja kolm pronksmedalit.

Maailmameistrivõistlustest
lähemalt 4. leheküljel.

Aprillikuus suuskadel! Aga miks ka mitte? Niisugused üllatused teevad meie Haabersti veelgi kaunimaks, arvab Tatjana Muravjova.

26. aprillil kõik laupäevakule!
On alanud heakorrakuu.
Sõna on Haabersti linnaosavanemal Tatjana
Muravjoval:

Palume elanikke ühendada oma jõupingutused ning teha korda hoovid,
trepikojad ja keldrid. Avaneb võimalus lasta ära vedada mahukas prügi,
vana mööbel ja olmetehnika.
Spetsiaalsed konteinerid paigutatakse Kakumäe ja Piibelehe tänava eramute piirkonda. Heakorrakuu ajal
on prügiveole kehtestatud soodustariifid 24. aprillist 4. maini ja 8.15.
maini. Korteriühistud tellivad ise
veo. Spetsiaalne prügi väljaveo
talong on vaja võtta linnaosavalitsusest: Tõnu Kivimaker, kab 217, tel
640 4811, Virge Hinno, kab 212, tel
640 4814.
Nagu mullugi, kaasab linnaosavalitsus töötuid. Tööbörsiga on sõlmitud leping ja need töötud, kes on
registreeritud tööbörsil ja sisse kirjutatud Haaberstis, võivad pöörduda

kab 212, tel 640 4814. Minimaalne
tunnitasu on 13 krooni, umbes 100
krooni päevas.
Aprillis-mais seatakse üles uued
liiklusmärgid, mis keelustavad parkimise Astangul. Neid küsimusi arutatakse korteriühistute ümarlaual. Me
ei või lubada, et majadevahelised
haljasalad muudetaks autodega täiskiilutud asfaldiplatsideks. Linnaosavalitsus tuletab elanikele pidevalt
meelde vajadust kasutada parklaid,
millest on seni täidetud vaid kolmandik.
Kvartalisiseseid teid koristavad
firmad kasutavad tehnikat, millega
ei ole võimalik koristada prügi
ja liiva seisvate autode alt.
Korteriühistuil on vaja kooskõlastada koristajate tööd ja paluda autoomanikel organiseeritult lahkuda
«parkimistaskutest».
Õismäe keskosas asuvaid maatükke hoiavad korras Õismäe
Haljastuse ASi töötajad. Haljasalade
koristamine algas märtsi lõpul.
Vastavalt linnaosavalitsusega sõlmi-

tud lepingule hoolitseb nimetatud
firma Õismäe tee ääres asuvate
muruplatside ja haljastuse eest.
Korra eest uutel staadionidel vastutavad Väike-Õismäe gümnaasiumi,
Haabersti humanitaargümnaasiumi
ja Mustamäe gümnaasiumi administratsioon.
Heakorrakuu puudutab ka eramute peremehi. Neile ei ole üldjuhul
tarvis meelde tuletada vajadust
koristada oma osa kõnniteest või
muruplatsist. Hoolitsust vajavad ka
õigusjärgsetele omanikele kuuluvad
krundid, kuid kaugeltki mitte kõik
peremehed ei suhtu sellesse töösse
kohusetundlikult. Loodame, et sel
kevadel suhtuvad nad maasse peremehetundega.
Pakutakse tööd sõudebaasi piirkonnas. Maa on seal puutumata,
tegemist on omapärase loodusmälestisega
möödunud
sajandi
Haaberstist.
Laupäevak toimub 26. aprillil
algusega kell 10. Osaleda võivad
kõik soovijad.

Varsti on suvevaheaeg
Üks jää- ja lumesurfi maailmameistrivõistluste alusepanijaid Kalev
Allikveer (keskel) koos kogenud sportlaste, vendade Vitali ja Valeri
Filippoviga. Tagaplaanil kohtunik Aleksandr Stepanov.

Haabersti linnaosavalitsuse ajalehe Haabersti Postipoiss toimetus Ehitajate tee 109a
Toimetaja Sergei Kolikov  602 0886
e-m
mail kolikov@hot.ee
Järgmine Haabersti Postipoiss ilmub 15. mail 2003.
Kirjastaja: AS Postimees
Reklaami tellimine tel 666 2300

Aprilli lõpuks on vaja esitada tellimus lastelaagrite korraldamiseks.
Haabersti linnaosavalitsus toetab
laagreid rahaliselt. Lähemalt räägib
sellest linnaosavalitsuse nõunik
Tarmo Sibrits:
Mullu korraldati Haaberstis
kaheksa linnalaagrit, neist neli koolide ja neli mittetulundusühingute
poolt. Kui tänavu tuleb neid umbes
samapalju, siis hüvitussumma ei
muutu  35 krooni päevas ühe lapse
kohta.
Mõistagi püüab linnaosavalitsus
toetada kõiki meie piirkonnas korraldatavaid laagreid. Peaasi, et
programm oleks tihe ja huvitav.
Meie lapsed puhkavad ka väljas-

pool Tallinna asuvates spordi- ja
töölaagrites.
Selliseid laagreid toetab noorsoo- ja spordiamet. Spordiklubid,
mis saavad noorte sportlaste jaoks
dotatsiooni, peavad selle arvel korraldama laagreid. Haabersti vaba
aja keskus korraldab samuti töölaagreid. Nagu mullu suvel, hakkab
ka tänavu Õismäe koolis tööle puuetega laste laager, mida toetab linnaosavalitsus.
Laagri töökorraldus peab vastama ühtsetele nõuetele. Üks kasvataja on mitte rohkem kui 15 lapse
kohta. Pedagoog peab olema lõpetanud kursused Noorsootöökeskuses.

Samuti on vaja läbi teha esmaabikursused. Dotatsiooni andes
nõuavad linnavõimud, et lapsed
saaksid maitsvat sooja toitu.
Tavaliselt on see lõunasöök, aga
võimalust mööda kostitatakse lapsi
ka kerge õhtueinega. Aineliselt
vähekindlustatud perede lapsed saavad laagris ka hommikusööki.
Laagrites on tavaliselt kaks või
kolm vahetust.
Laagrit taotlevad mittetulundusühingud ei tohi olla maksuameti
võlglaste nimekirjas. Linnaosavalitsuse vastav komisjon vaatab
taotlused läbi 30. aprillil.
Nende esitamise tingimused on
avaldatud leheküljel www.tallinn.ee.

