Velavis for beboere på Tumyrhaugen. Opplag ca 500 Nr. 1- 2008

Årsmøte i Tumyrhaugen velforening onsdag
05.mars kl. 19.30 i Granstua.

Ny Rv4 – et opprop ble overlevert

Vi ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen til
årsmøtet i velforeningen. Saker blir bla. årsrapport, økonomi,
valg av nytt styre og annet. Er det noen som har saker, eller
som har lyst til å bli med i styret eller å engasjere seg på
annen måte, kontakt oss på post@tumyrhaugen.no.

I desember i fjor ble det på initiativ av Rv4aksjonsgruppen på Tumyrhaugen overlevert et opprop
underskrevet av 400 personer til de folkevalgte i Nittedal
kommune ved Ordfører Mette Tønder.
Oppropet var et uttrykk for en motstand til det
korridoralternativ for ny Rv4 som er benevnt V1 (vestre
Vi håper at alle som bor på Tumyrhaugen ønsker å støtte
alternativ en). I dets nåværende form innebærer V1 en
velforeningens arbeid som vi håper svært mange har glede
fire-feltsvei i tunnel under Rotnes fra Mo og med
av.
utmunning litt nordøst for Nittedal stasjon. V1 vil så
videre fortsette parallelt med jernbanelinjen i åpent
Skirenn på Mattismyra 2. terreng langs Utsiktsveien på østsiden av Tumyrhaugen
mot Åneby. Noe av begrunnelsene i oppropet var at
mars 2008
dette alternativ i høy vil medføre:
Skirenn på Mattismyra, som
- Forringelse av bo- og nærmiljøet i eksisterende
ligger øverst på Tumyrhaugen
boligområder på og omkring Tumyrhaugen i form av
(ovenfor Svingen/Lyngveien).
vedvarende støy- og støvplager fra en fire-feltsvei.
- Forringelse av naturmiljøet i og omkring eksisterende
Vi vil følge gammel ”oppskrift”, boligområder - spesielt nord for bebygget område på
slik at det bli konkurrert i to
Tumyrhaugen (Linfåningen).
løyper, en kort løype for de til og med 8 år, og en lengre løype - Forringelse av markas naturlige rolle som tilholdssted
for de som er 9 år og eldre. Vi legger opp til at det skal bli
for dyr og fugler - spesielt vil V1 medføre negative
gratis solbær toddy til deltagerne, salg av pølser, lomper.
konsekvenser for det nåværende vilttrekket nord for
vafler og kaffe. Etter rennet blir det utdeling av premier og
Utsiktsveien.
diplomer til alle barna.
- Store punktutslipp av CO2, NO2 og PM10 fra
Husk å sette av datoen: 2. mars, start fra kl. 13.00!
tunnelutløpene. Forholdet mellom CO2 og NO2 og PM10
Påmelding fra kl 12.30. Staravgift kr 30,er 1:1. Dobles CO2 utslippet dobles også de andre
luftforurensningene, NO2 og PM10. En tunnel med sterk
Skiløyper på Tumyrhaugen:
stigning vil forårsake svært sterk luftforurensing (PM10)
Tumyrhaugen Vel har nå ansvaret for fra tungtrafikken som må bruke unødvendig mye energi
å kjøre opp skiløyper fra
for å klatre opp en slik stigning. Luftforurensingen og
Tumyrhaugen til Ørfiske over
CO2 utslippet vil være svært stort fra nordre utløp av
Svenskemyra.
tunnelen på grunn av sterk stigning.
Tumyrhaugen vel har fått lov av
Oppropet og medfølgende følgebrev inngår nu som en
grunneier til å rydde en trase som
ligger til sides for stupetårnet. Dette vil gjøre nedkjøringen til
høringsuttalelse i den kommende/pågående
Ørfiske litt mindre bratt når man kommer fra Tumyrhaugen
høringsprosess. Aksjonsgruppen vil samtidig oppmuntre
(Vanntårnet). Det blir dugnad til høsten.
alle beboere på Tumyrhaugen som opplever at planene
for ny Rv4 angår dem å skrive en høringsuttalelse til det
fremsatte plandokument. Høringsuttalesene kan sendes
Høldippelen
via e-post til prosjektleder Heidi Sandsmark i Statens
Tumyrhaugen vel har de siste årene hatt vedlikehold av
Høldippelen. i 2006 ble det brukt ca kr 6.000,- på vedlikehold vegvesen, Heidi.sandsmark@vegvesen.no.
og anskaffelse av benk.
Innlegget er skrevet av aksjonsgruppen for RV4
I 2007 har Tumyrhaugen vel fått tildelt kr 5000 fra Barn og
Unges Kommunestyre (BUK). Disse midlene skal brukes til
vedlikehold av Høldippelen badeplass. Dugnad til våren 2008.

Styret:
Leder: Anne Johanne Botterud – Tlf. 67 07 83 73
Sekretær: Kjell Erik Dæhlen – Tlf. 67 06 96 16
Kasserer: Helge Mjømen – Tlf. 67 07 60 87
Styremedlem: Hilde Tretterud Næss –Tlf. 67 06 06 75
Styremedlem: Grethe Braaten 67 07 61 78
Styremedlem: Morten Lund 90 51 34 05
Styremedlem: Tor Arne Limstrand – Tlf. 67 06 93 83

Kontingenten for 2008
Familie kr 200.- Pensjonister kr 100
Konto: 1295.20. 12604
Tumyrhaugen vel
Postboks 27, 1482 Nittedal
GIRO KOMMER I POSTEN I APRIL/MAI

Ørfiskeveien
Hovedarbeidet på
veien til Ørfiske er
ferdig. Arbeidet kom
på kr 188 000 og er
nå fullfinansiert. Nittedal kommune
har gitt til sammen kr 55 000 i
kulturmidler, Rotnes bruk har fått kr
40000 i Landbruksmidler fra
kommunen,
Sparebank1 har gitt kr 25000,
DnBNor kr 10000, Tumyrhaugen vel
kr 10000, Myhrerskauen vel
kr10000, Sørli vel 5000 kr, Nordre
Nittedal vel kr 13550, Glømmi sport
kr 5000 og Hakadal bensin og
Service /Terje Thorslund kr 5000.
I tillegg har flere bedrifter og en rekke
privatpersoner gitt opp til kr 1000.
Alle som er med i prosjektet;
velforeningene, Rotnes bruk og
Nittedal Idrettslag takker så mye for
støtten!! Til sommeren vil vi også
legge på et finere toppdekke og fikse
litt ekstra på den siste biten rett før
Ørfiske.
Rotnes bruk har gitt kr 10000 og
Fisher AS har gitt kr 5000 til dette. Vi
skulle gjerne hatt litt større
økonomiske rammer her, så tips til
sponsorer mottas med takk. Takk til
alle som har bidratt på ulikt vis - nå
har vi fått en flott turvei med enda
bedre skiløyper om vinteren!

LEDIGE PLASSER I
GRANSTUA
HALVDAGSBARNEHAGE
(7 TIMER PR DAG)
Granstua Halvdagsbarnehage er
en privat og foreldredrevet
barnehage.Tumyrhaugen Vel
står ansvarlig for driften.1.mars
er det ny søknadsfrist for
barnehageåret 2008/2009
Åpningstiden er kl. 8.30 til 15.30.
5 dager i uken. Barnehagen
følger skolens ferier. Granstua
har nå også godkjenning for barn
fra de fyller 2 år.
Full plass i Granstua koster 1850
pr. mnd og det betales for 10
mnd. i året.
Søskenmoderasjon.
Granstua ligger idyllisk til på
Tumyrhaugen. Alle som jobber i
Granstua går inn for å fylle
barnas ryggsekker med gode
holdninger, ferdigheter og
kunnskap som danner grunnlaget
for den basis kompetanse som er
viktig for barnas utvikling nå og
senere i livet. En kreativ
barnehage der barna også får
være mye ute i det unike
uteområdet rundt Granstua. Kom
gjerne innom eller ring 67072794
for mer informasjon.

Eiendommer i vellet forts…
EIENDOMMER I VELLET

sjenerøse gaven.

I 1923 ble spørsmålet reist om at
vellet kunne få overta noen av
parkene i vellet. Det var da liten
interesse fra grunneierens side, men i
1931 Hadde vellets daværende leder,
skreddermester Brinch- man et møte
med oberst Fougner, som da erklærte
seg villig til å skjøte over de aktuelle
parkområder til vellet. Tomtene var
Utsiktsparken, gnr 15 bnr 253 og
Høgdaparken gnr. 15 bnr. 252.
Tomtene ble skjøtet over til
Tumyrhaugen Vel som gave 20.
august 1933. Det ble senere sendt
en takkeskrivelse til Fougner etter
denne

I styremøte i 1934 ble det
besluttet å innhente tilbud på
materialer, og i september
besluttet man å sette av et beløp
for å dekke de første bygge kostnadene I 1935 ble det lagt
inn strøm i huset, og første
velmøte i Utsiktsparken ble
avholdt. 17. juli. Det ble i årene
fremover arrangert en rekke
velfester og arrangementer i
huset. I dag er det bare litt av
grunnmuren igjen. Det sier
kanskje litt om festene:

Eiendommer i vellet forts …..
Den årlige høstfesten i august trakk
folk fra hele bygda. Noe fyll og bråk
fulgte dessverre med, men
arrangementene var svært populære
og brakte mange kroner inn i
velkassa.
I forbindelse med vellets 20årsjubileum i 1941 ble det holdt en
revyforestilling som ble svært godt
mottatt og besøkt av ca 500
mennesker. Sammen med vellets
høstfest brakte arrangementene inn
1400 kroner.
Tomta er fremdeles eid av
Tumyrhaugen Vel.
Vårt nye velhus samarbeidsprosjektet med de andre
stasjonsvellene - heter Utheim
grendehus.
Vellet eier i tillegg en trekant-tomt på
hjørnet av Høgdaveien og Lyngveien.
Tidligere vel styrer har gjort fremstøt
for å gjøre Utsiktsparken omsettelig.
Underskrifter som fristiller
disponeringsretten er ordnet. Ifølge
kommunens papirer er tomten nå
regulert til forsamlingslokaler. I og
med at Tumyrhaugen vel nå har
etablert Utheim som forsamlingslokale
kan det være aktuelt å jobbe videre
med salg av Utsiktsparken. Midler fra
salg er blant annet tenkt benyttet til
delfinasiering av gangbru over
jernbanelinjen mellom Tumyrhagen og
Sørli.
Nåværende styre er delt i synet på
eventuelt salg, og hvordan man
eventuelt skal benytte midlene.

www.tumyrhaugen.no
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Organisasjonsnummer: 971 268 271

