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RUSKEN-AKSJON ONSDAG 9. MAI KL. 17.30
Det er tid for vårens dugnad, og vi inviterer alle beboere til Rusken-aksjon og
hyggelig treff med store og små naboer
Møt opp innerst i veien der du bor den 9. mai kl. 17.30 med hansker,
søppelpose, rive eller kost og gi din innsats for et renere og triveligere bomiljø!
Vi jobber oss ned til Bunnpris, og der deler vi ut gratis is til barna.
Vi håper alle tar ansvar for å få forsøplede veier til å bli rene og trivelige!
Tidligere har oppmøtet vært variabelt, et par av veiene har vi dessverre ikke fått
ryddet.
Takk for at du bidrar til et rent og trivelig område!

:)

DUGNAD PÅ HØLDIPPELEN LØRDAG 12. MAI KL. 10.00
Den 12. mai kl. 10.00 møtes vi for hyggelig samvær og dugnadsarbeid på
Høldippelen.
I fjor hadde vi en større dugnad hvor vi bl.a. reparerte flytetårnet. Det er mindre
å gjøre i år.
Ta med rive og kaffe. Vi stiller med kake!

Se vår nettside om bevaring av Berger skog:
http://www.ivarmedia.as/tumyrhaugen.htm
Besøk oss på Facebook:
http://groups.to/tumyrhaugen/

STATUS BERGER SKOG, RIKSVEI 4 OG UNDERGANG TIL NORDLIVEIEN

En rekke forslag om å ta diverse områder ut av Marka ble nylig avslått av Miljøverndepartementet. Se Varingen 13.04.2012:
http://www.varingen.no/Default.aspx?ModuleId=57235&articleView=true&tabId=392 De forslagene til endring av Markagrensa som ble
avslått nå er en gammel sak de har holdt på med siden før valget. Forslagene er ikke uttømmende for området ved Lønsvoll er ikke
med i den bolken. Det hevdes nå at Berger skog ikke hører med her. Det forstår vi ikke, for endring av Markagrensa ble sist behandlet i
kommunestyret 22.11.2010, se sak 116/10:
http://www.nittedal.kommune.no/Documents/Politikk/KST/M%c3%b8teprotokoll%20KST%2022.11.10.pdf
Vårt forslag om å frede hele området ved Berger skog ble da nedstemt av det daværende flertall, se side 6. Men KrF var her enige med
Ap, V og SV og stemte for å legge Berger skog inn i Marka. Vi synes derfor Berger skog-saken absolutt hører med her, hvor skulle den
ellers høre hjemme? Nå har vi et nytt flertall. Nå burde det være en smal sak for dem å vedta fredning. Så hva venter de på? Jo: Noe
har likevel skjedd, selv om det åpenbart er en treg materie. I kommunestyrets møte 12.12.2011 ble det vedtatt å begynne å jobbe med
flere ulike tiltak, bl.a. Berger skog. In casu har kommunen fått i oppdrag å utrede saken. Utrede? Hmmm…Les mer i protokoll fra
kommunestyremøtet 12.12.2011: http://www.nittedal.kommune.no/Documents/Politikk/KST/Kommunestyret%2012.12.11.pdf
Se side 20 om Berger skog og undergang til Nordliveien. Se side 16 om Riksvei 4.

HVORFOR TUMYRHAGEN VEL HAR ANKET SAKEN OM SIGNE FOSSUMS VEI

Som kjent fra Varingen er det foreslått å bygge en ny vei opp til jernbaneundergangen ved Bunnpris over Signe Fossums eiendom.
Dette har Tumyrhaugen Vel gått imot, det samme har Naturvernforbundet, Bjertnes borettslag og andre. Grunnen til det er bl.a. at
vedtak om ny vei her kan ha føringer for valg av ny trasé for riksvei 4. De understreker hele tiden at dette er skisser og at plasseringen
er uviss. Sett nå - at det blir kortere ned til tunnelmunningen for Vestalternativ 1 - enn til Vestalternativ 2? Da blir det fort et argument at
meterprisen for en slik en slik vei er kr. 27.000 og vi må velge det billigste. DESSUTEN er det nå ved en tilfeldighet kommet for en dag
at Rotnes Bruk har levert inn et forslag til en utvidet vernesone som innebærer at tunnelmunningen for Vestalternativ 2 havner langt
innenfor vernegrensen. Det er sikkert helt tilfeldig, men det er dumt for oss som ikke vil ha Vestalternativ 1. Det er ikke bare, bare å
forlenge en slik tunnel et stykke, for meterprisen er 451.000 kr. Viktig nyhet er at M2-alternativet har kommet på bordet igjen, det er en
lang tunnel under hele Rotnes som munner ut helt ned ved gamle Maxbo og går klar av Rotnes bruks vernesone. Det er et langt bedre
alternativ enn V1 og V2. Hvis de da absolutt skal bruke skattepengene våre på å bygge motorveier og tunneler. Uansett endte det
16.04.2012 med at Formannskapet for tredje gang utsatte saken pga. mangelfull utredning og det må være et signal til kommunen om
at den må gjøre en bedre jobb. F.eks. har de ikke utredet veiløsning til Rotneshagan etter modell av Kruttverket med ny rundkjøring og
vei opp fra gamle Maxbo. Så kan folk GÅ eller SYKLE til stasjonen. Dessuten står det ikke et ord i kommuneplanens arealdel i avsnittet
om byggefelt B6 Tajet at det forutsetter ekspropriasjon av vei over naboens tomt. Og det kartet de viser til stemmer ikke i det hele tatt,
det er direkte feil. Tumyrhaugen Vel anket derfor saken, men anken havnet i skuffen og ble verken journalført, saksbehandlet eller
omhandlet i saksfremlegget. Og har noen på disse kanter egentlig bedt om en ny vei opp i dette uoversiktlige og trafikkfarlige krysset?

Tumyrhaugen Vel, Postboks 27, 1482 Nittedal
Nettside: http://www.tumyrhaugen.no
E-post: post@tumyrhaugen.no
Organisasjonsnummer: 971 268 271
Støtt oss! Meld deg inn i dag! Betal inn kontingent til konto 1295 20 12604.
Pensjonister kr. 100,- , familiemedlemskap kr. 200,-.

