
Äigrumäe küla seltsi prioriteedid 

Koondatud 15.06.2016 

1. Külaplatsiga seonduv (maaomandiküsimus ja platsi perspektiivne arendamine), 
kasvõi talgute korras: 

 Külaseltsi kogunemiskoha väljaehitamine 

 Avalik lastemänguväljak - naturaalsed materjalid, seikluslik, arendav 

 Väikese katusega teadete tahvel 

 Väike katusealune külaplatsile 

 lõuatõmbamis kohad  

 külakiik 

 mõningad istumiskohad 

2. Äigrumäe küla arengukava koostamine 
3. Info kogumine küla ajaloo kohta 
4. Alternatiivsete rahastamisvõimaluste otsimine 

Spordirajatised: 

5. Spordi- ja vabaaja veetmise võimaluste loomine 
6. Lauatennis 
7. Terviserada 
8. Rattateed 

9. Võrkpalli plats 

10. Jalgpalli lihtne plats 

11. Korvpalli plats 

Sotsiaalmeedia: 

12. Ilus koduleht, erinevate perekondade tutvustamine, pisut meelelahutuslik ja 

sotsiaalne lisaks töistele ja igapäevastele teemadele; 

13. Facebooki konto Äigrumäe küla tegemistest. 

Planeeringud, vesi, kanalisatsioon, teed, liiklus, valgustus: 

14. Äigrumäe küla puudutavate detailplaneeringute käsitlemine ja nende osas  oma 

seisukohtade kujundamine 

15. Äigrumäe küla ÜVK väljaehitamine ja töölerakendamine olemasoleva süsteemi 

töölerakendamine koostöös vallaga 

16. Väljaehitatava ÜVK projekti raames tulekustutussüsteemi rajamine (hüdrantide võrk 

17. Sadeveevõrgustiku väljaehitamine; praeguse äravoolulahendusena. Kuivenduse 

probleem. Palju omanikke ja erinev huvitatus. Vajalik on külataguse 

kraavi/kuivendusvõrgu taastamine ja külasisese mudalombi puhastamine. Ilma nende 

töödeta kannatavad 12-15 majapidamist kasvava soostumise käes. Samas on see 

kallis töö ja ilma valla huvita ükski külaselts seda teha ei saaks 

18. Liikluspiirang metsavahe teele sarnaselt Kõlviku tee sissesõiduga teisel pool 

Pärnamäe teed 

19. Külateede remont ja aastaringne hooldamine 

20. Külavaheliste teekatete uuendamine, tolmava kattega teeosa katmine asfaltiga 



21. Äigrumäe küla tähistavad sildid 

22. Kõnniteed 

 

Kalmistu teemad: 

23. Hea oleks saavutada, et autodel oleks takistatud läbisõit Alliksaare teelt (see läbisõit 

soodustab karjäärijärve prahistamist ja eluliselt pole ta kellelegi vajalik). 

24. Ilmselt soovime kõik ka selgust, kui lähedale teedele ja hoonetele võib laieneda 

surnuaed. See on küll Tallinn jne aga ehk peaksime väljendame seisukohta, et 

niivõrd tee äärde matmine on inetu. 

25. Kalmistu metsas puid hõredamaks; 

26. Teeäärte risustamine. Taas on see ju kirjas valla eeskirjades ja teeseadustes, seega 

on probleem vana ja lihtsalt reegleid ei jälgita. Väljendub see nähtavust varjavate 

puude, ohtlike kivide, autode, romude, prügikastide jne hoidmises teeservas. (kui vald 

teeks ettekirjutusi, oleks see tervitatav) 

Seltskondlikud seltsi tegemised: 

27. Puhas seltsi rida on ka koristustalgud. Ma arvan, et võiksime teha ühe vooru ka 

sügisel, kuskil oktoobri lõpus. 

28. Iganädalane ühistreening (ntx Margusega); 

29. Ühised üritused - näiteks erinevate maade köögid, kõik valmistavad midagi ja 

külaplatsil saadakse kokku degusteerimiseks/ õhtusöögiks, laste tantsuõhtu jms 

30. Talgud erinevates majapidamistes, et tööd saaks kiiremini ja mõnusalt tehtud - ntx 

maja või kuuri peitsimine, puude lõhkumine, mulla laialivedamine vms. 

31. Rohkem küla siseseid üritusi kuhu on kõik kutsutud et saada lähemaks !!!,(vähemalt 

kordkvartalis). 

32. Kaardistada oma küla abi(käsi) vajavad inimesed (erinevate põlvkondade liitmine) 

 

Sirli, Aivi, Argo, Andres, Viljar, Rein, Väiko, Piret. 


