
Rapport fra det officielle møde mellem Haabersti og Gladsaxe Kommune 2013 

Af Bo Rasmussen, Kommunaldirektør 

Delegationen fra Gladsaxe Kommune som bestod af 

borgmester Karin Søjberg Holst, byrådsmedlem Pia 

Skou, byrådsmedlem Gunnar Svendsen, samt 

kommunaldirektør Bo Rasmussen besøgte Haabersti i 

dagene fra 17. maj til 18. maj. Oprindelig var besøget 

planlagt til også at omfatte torsdag den 16. maj, men 

grundet aflysning af fly måtte afrejsen udsættes til 

fredag. Det afkortede ophold havde naturligvis 

konsekvenser for programmet. 

Revisionen af programmet betød desværre at bl.a. besøg på udvalgte institutioner ikke 

kunne gennemføres på grund af tidspres. 

Der blev holdt officielt møde i Haabersti District Administration, med deltagelse af: 

Marek Jürgenson, Head of Haabersti District  

Juhan Hindov, Deputy Head og Haabersti District 

Madis Meristo, District Secretary 

Sirli Grauberg, Advisor on educational section 

Age Tamm, Health Promotion Specialist 

Det blev I mødet nævnt at Haabersti er et distrikt blandt flere I Tallinn. Haabersti omfatter en 

befolkning på 40.454 indbyggere og udgør omkring 10 % af det samlede befolkningstal i 

Tallinn. Der er udlagt opgaver til distrikterne, herunder Haabersti, der især vedrører sociale 

forhold og byens ude arealer. Der er ansat 53 medarbejdere i administrationen. 

I Haabersti er der 7 skoler, en privat skole samt 8 børnehaver. 

Borgmesteren orienterede kort om situationen i Gladsaxe Kommune. 

Efterfølgende var der ekskursion i Tallinn, hvor bl.a. den gamle bydel blev præsenteret og de 

store renoveringsprojekter for området blev fremhævet. Derudover blev det nye museum 

Seaplane Harbour fremvist. Seaplane Harbour er et eksempel på et museum der qua de 

nyeste it teknologier koblet til en historisk dimension fungerer såvel som et læringsmiljø og 

som oplevelsesmiljø. Tænkningen om aktivitet og læring har her fundet en meget flot 

balance, samtidig med at anvendelsen af nye teknologier bruges særdeles konstruktivt.  

Som element i ekskursionen blev nævnt, at man i Tallinn har indført betalingsfri offentlig 

transport for indbyggerne i Tallinn. Det blev nævnt at den betalingsfri offentlige transport, 

havde været med til at styrke Tallinns befolkningstilvækst. Tallinn er i kraftig vækst, hvilket 

bl.a. betyder at nuværende infrastruktur har svært ved at afvikle nuværende belastning. 

Tanken er derfor også at flere vil søge fra privatbilisme til kollektiv trafik på grund af både 

fremkommeligheden men også, og især, på grund af betalingsfriheden. 

Det officielle ”Town Twinning Meeting” blev afviklet den 17. maj 2013 i Tallinn TV Tower. 

Et af punkterne der blev aftalt var at frekvensen af fremtidige besøg ændres fra hvert andet 

år til hvert tredje år. Således vil næste besøg være i Gladsaxe i 2016 og i Haabersti i 2019. 


