HEAD UUDISED:
1. KÜLATEED SAAVAD REMONDITUD
- LUBAVAD VALLAVALITSUS JA LOO VESI!

Nii nimetatud Tiigi küla piirkonnas, kus
probleemid teedega kõige tõsisemad
pinnatakse kõik teed asfaldi-freesi puruga.
St. kaovad augud ja tolm!
Aukude täitmist, teekatte parandamist,
kaevude tasapinna korrigeerimist viiakse
läbi Põllu, Põlluääre, Ämma teel ja Ämma
põigis.
Täies
ulatuses
pinnatakse
graniitkillustikuga:
Iru
põik,
Põllu,

MURED:
1. KÕNNITEE POLE PARKLA! Mitmed
külaelanikud on minu poole pöördunud
seoses murega, et kõnnitee, mida nad
kasutavad lapsevankriga jalutamiseks,
rattaga sõitmiseks või muul sarnasel
eesmärgil on autoomanike poolt täis
pargitud. Probleem on eriti tõsine Iru teel,
kus autodelgi liikumiseks ruumi vähe.
Olgem siis jalakäijate ja ratturite suhtes

Уважаемые жители Иру!

Põluääre, Ämma ja Metsa teed nende
pinnatud osas. Parandatakse väiksemad
puudujäägid ja vead, mis siin ja seal on
pärast torutööde lõppu tegemata jäänud.
Kõik ülaltoodud tööd peaksid saama
tehtud mõne nädala jooksul.

2. ÄIA TEE TAASTATAKSE
Paari järgneva nädala jooksul on lubanud
Eesti Energia Jaotusvõrk viia lõpuni AS
Gaur poolt sügisel pooleli jäänud tööd Äia
teel ning osaliselt asfalteerida uuesti Äia
tee ning kogu Ämma ja Äia tee ristmik.

mõistvad ja kui vahete-vahel tõesti muud
üle ei jää, kui tuleb kõnniteele parkida, siis
jätkem vähemalt nii palju vabaks, et
lapsevankri- või jalgrattaga vabalt läbi
mahuks sõitma.
2. VÄHENDAGEM SÕIDUKIIRUST! Iru küla
teed
on
tähistatud
liiklusmärgiga
"Õueala", mis tähendab, et suurimaks
lubatud sõidukiiruseks külateedel on
20km/h ning jalakäijale, ratturile, jooksjale
jms. peab autojuht sellise märgi
mõjupiirkonnas alati teed andma.

Музыку подберет ансамбель "ABSOLUT - LÜHIS".

Ждем всех членов Ваших семей и соседей,
маленьких и больших, молодых и пожилых, на
Праздник "Jaanituli". Начало праздника 21 июня в
18 часов на теннисной площадке.

Костер зажигается в 21.00.

Программа праздника:

Кроме хорошего настроения с собой взять пирог
или что-то вкусное.

Играем в спортивные и другие веселые игры
Смотрим и слушаем выступления танцоров и
певцов, можем спеть и сами
Руководитель праздника Мартин Лиивет.

Для детей интересная программа, игры,
соревнования итд.

До встречи на празднике "Jaanituli"!
Art Kuum
tel. 5017127 email: artkuum@hotmail.com

