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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 2. aprillil 2014. a  (kl 18.30-22.40)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Marju Tulva, Evelin Tiirik, Aule Kikas, Katre Kuusik,  Anti Aaremaa, Kari Maripuu,  Martina Mamontov  
Puudusid:
Juhatuse liikmed Katrin Krause, Tarmo Ola


Päevakord:

1. Uute liikmete vastuvõtmine;
2. Muraste siseliiklusest;
3. Pangapealse teede projekt;
4. Muraste arengukava ja selle uuendamine;
5. Muraste logo kasutamine;
6. Informatsioon 
a) aprilli kultuuri- ja spordisündmused 
b) Teeme ära! talgupäev
c) Harku vallavolikogu,  Nelja Valla Kogu ja Kodukant Harjumaa tegevustest.
 
1. Uute liikmete vastuvõtmine
Avaldused külaseltsi liikmeks astumiseks on esitanud üks külaelanik. 
Otsustati võtta vastu külaseltsi liikmeks Leelo Mander (Metsamirdi tee). Andrus korraldab tervituskirja ja liikmemaksuinfo saatmise.	
2. Muraste siseliiklusest.
Harku vallavalitsuse  tellimusel on koostatud Muraste piirkonna liikluskorralduse lahenduse kaart, millele oodatakse meiepoolseid kommentaare ja vajadusel ettepanekuid täiendamiseks.   Juhatus tunnustab vallavalitsust tehtud töö eest muuta Muraste külasisene liiklus turvalisemaks.
Otsustati esitada vallavalitsusele järgmised täiendavad ettepanekud: 
- paigaldada künnis Muraste  ja Tulika tee ristmiku juurde; 
- paigaldada künnis Muraste tee ja Raba tee  ristmikule;
- paigaldada künnis Kolmiku põigu keskosas;
- paigaldada künnis Tüve  teele;
- paigaldada künnis Kolmiku teel Tetra ja Prisma tänavate vahelisel alal;
- paigaldada künnis Kolmikkaare tee keskosas;
- Paigaldada Kolmiku tee mänguväljaku juurde ohutusmärk „Lapsed teel“;
- Mõisa juurest Muraste teel kuni Muraste tee 13 majani on liiklusohtlik piirkond kooliminevatele lastele; olukorra lahendaks perspektiivse kergliiklustee piirkonnas õueala märk;
- kui Pangapealse piirkonnas ei rajata kergliiklusteid, siis peaks olema õueala märk Hindreku 1 maja juures, enne teede hargnemist;
- Kolmiku tee  olemasolevad künnised tuleks ümber ehitada; sellisel kujul ei täida need oma ülesannet.
2. Pangapealse teede projekt.
Kari andis ülevaate Pangapeapse teede projektist; kõik majaomanikud on  omafinantseeringuga nõus (61 nõusolekut). Koos krundiomanikega on nõusolekuid 65.  Lõplikuks numbriks jääb seega 65 majapidamist.  
Otsustati tegevusega jätkata. Eesmärk on ilus: Pangapealse piirkonna tänavad saavad koostöös külaseltsi ja vallavalitsusega asfaltkatte.
3. Muraste arengukava ja selle uuendamine.
On aeg vaadata üle ning võtta ette Muraste arengukava analüüs ning sellest tulenev tegevuste korrigeerimine-täiendamine. Siseneid oleks vaja saada nii kogu külast. Eeltööd peaks toimuma enne üldkoosolekut, siis tuletame külaelanikele vajadust veel meelde ning palume sisendeid eelkõige selles, kuhu Muraste võis liikuda teenuste ja investeeringute osas.
Osustati: Aule valmistab ette juhatuse 16. aprilli koosolekuks arengukava edasise menetlemise tegevuskava.
4. Muraste logo kasutamine.
Martina tuletas meelde  külaseltsi sümboolika kasutamise juhiseid, samuti pööras ta tähelepanu sümboolika kasutamisele plakatite kujundamisel. Sümboolika kasutamise juhised (sh värvikood , kirjastiil ja logo kasutusvarjandid) asuvad kodulehel  http://muraste.ee/visioonmisioon" http://muraste.ee/visioonmisioon. 
Otsustati koostada üleskutse külaseltsi plakatite kujundaja leidmiseks (korraldab Martina).
5. Informatsioon 
a) aprilli kultuuri- ja spordisündmused 
Evelin tegi ülevaate aprillikuu sündmustes: 7. aprillil Liikumisklubi käimisüritus; 8. aprill  käsitööring;  20. aprillil Südamenädal 2014 Murastes ehk „Piirist piirini“; 26. aprillil metsamatk „Kevadel kes metsas ärkab?“ .
Osustati: innustada, tunnustada, osaleda, kaasa aidata sündmuste heaks kordaminekuks.
b) Teeme ära! talgupäev
Evelin andis ülevaate talggute ettevalmistusest. Talgud toimuvad 03. mai 2014 algusega kell 10.
Talgud
Kogunemine
Algus ja kestvus
Muraste - loodus kodus, likvideerime prügimagnetid
Kolmiku 2
10-14
Muraste – metsaloodus
Suurupi alumine tuletorn
10-13
Muraste - vanade aiamaade ala korda!
Aida tn 1
10-15
Muraste, värvime mänguväljakul!
Pankranniku mänguväljak
10-15
Muraste - Mehed, metsa sillad katki!
Muraste mõis
10-15

Otsustati järgmiseks koosolekuks kaardistada prahised alad (Aule ja Marju) ning leppida kokku tegevused ja vajadused. Teemaga jätkatakse 16. aprilli koosolekul.

c) Harku vallavolikogu,  Nelja Valla Kogu ja Kodukant Harjumaa tegevustest.
Aule andis ülevaate  Nelja Valla Kogu juhatuse 26.märtsi koosolekul ja  Harku vallavolikogu 27.märtsi istungil arutusel olnud teemadest; Evelin tutvustas  Harku vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni olulisemaid arutlusteemasid, Andrus tutvustas Kodukant Harjumaa tegevusi.
Osustati jätkata traditsiooniga anda ülevaade tegevustest institutsioonides, kus on olemas meie esindus. Oluliseks peeti sisendite andmist otsuste tegemisel/otsuste tegemise ettevalmistamisel. 

Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 16. aprillil kell 18.30 Evelini juures. 

Andrus Saliste
juhatuse esimees

