siin te eksite , nemad on enda järgi koristanud. kõik viimase 1,5 aasta remondimehed on koristanud.
Jätke see laim. Kus prügi pärines - peale eelmist suurkoristust oli öeldud - konteinerid said täis ja jäid
veel trepialused, riismed nö.- kuhu 2005-2007.a.renoveerimistöid teinud plekkhambad olid prügi
ajanud. Teiseks, on meil majas prügikorjaja, krt. 11.(seekord kandis ta ära töömeeste prügiämbri 3
minutiga, häbi! ja vanu toole.)- tema puhul , tuleb majaelanikel teha kasvatustööd. Maja elanikel oli
ka mittevajatavat ja parem need viia ära kui leida ühel päeval maja seina äärest või korrektsetel
inimestel siis taluda üleliigset toas. Koristamine oli seatud sellele ajale, et sellise ilmaga püsivad kõik
kodus ja saavad aru, lõpetame lõpuks alustatud koristuse. Tuli välja, et majas polegi justkui
omanikke. Piltidel on näha „lavatsid“ prügikastis , millel istudes on teatud kodanike võsud joomas
keldris- kes need on, palun – jälgige oma sissekäike.Kõik EV kodanikud peavad teadma prügikäitlemis
eeskirju. See oligi viimane üleüldinekoristus keldrites-edaspidi peab ajama iga sissekäik läbi
sihtkulutusega. Prügikasti(igapäevasel) prügi viies - miks panete prügi maha nagu teiselpool
konteinerit poleks luuke, kas pole veel kasvuraskused ületatud ? Kui võõrad toovad maja äärde prügi,
millegipärast ei taheta näha ? Ega seda prügi tasuta viida. Etapiviisiliselt teeme maja korda, niipalju
kui see õnnestub, sest renoveerimist ümberteha pole võimalik. Samas püüame hoida
elamiskõlblikuna , et ei peaks häbenema. Vähemasti rõdusid vaatlemas nädal tagasi käinud , tutvusid
ka maja alusplaaniga, mille järel öeldi – teil on keldrites normaalne õhk. Kahjuks 1,5 aastat tagasi
alustades olnud õhku ei saa arvutisse transportida. Vaevalt , et seda keegi sooviks ja neid satikaid ja
kasside või rottide luukeresid. Kohe on tulemas pühade periood ja kui saaks inimesed aru – viia
kuused hiljem sinna, kus vald ühispõletamist teeb või siis peenestada ja toppida musta kilekotti ,
prügikasti.
Tänase ilma puhuks ja järgnevaks – keskküte on normaalselt reguleeritud , kuid panen Teile südamele
– SULGEGE KÕIK VENTILATSIOONI LÕÕRID , kuni see raju koos külmaga möödub. Te ei tea, mis
toimus 1978.a. külmaga, Eestis kõva tuul ja väga madalad temperatuurid(keskmine oli miinus 19),
Venemaal oli mitmes kohas miinus 50 tuuris nagu tänavugi.

Pilte koristamisest , varem tehtud pildid on ka Dokumentides olemas (eelmistest koristamistest).
Kogus – peale 1998.a.(enne KÜ ca 15m3) oli üks koristus enne 2010.a., millal võeti tasu ja ei
koristatud. 2010.a. alates on see nüüd teine koristus (esimesel korral 3*15m3 ja nüüd 1*15m3)=
60m3+ enne KÜ ca 15m3). Kellele seda sitta korjate ?!

