Velavis for beboere på Tumyrhaugen. Opplag ca 500 Nr. 2 – 2008

Velkommen til en ny utgave av Vel-Nytt!
Nytt styre ble valgt på årsmøtet i mars:
Leder: Kjell Erik Dæhlen – Tlf. 67 06 96 16
Sekretær: Morten Lund – Tlf. 90 51 34 05
Kasserer: Helge Mjømen – Tlf. 67 07 60 87
Styremedlem: Eva Brodersen
(nyvalgt)
Styremedlem: Heidi Lyngstad
(nyvalgt)
Styremedlem: Otto Fjøsne
(nyvalgt)
Styremedlem: Tor Arne Limstrand – Tlf. 67 06 93 83
Styremedlem: Liv Sørensen
(nyvalgt)

Rusken aksjon onsdag 14. mai
Se baksiden!

Turvei til Ørfiske:
Det skal legges toppdekke av subbus i løpet
av sommeren.

Høldippelen

Anne Johanne Botterud gikk av som formann etter 5 år i
styret. Vi takker for innsatsen. I 2007 var det 174 husstander
som betalte medlemskontingent i vellet. Totalt er det ca 500
boenheter innen vellet. Regnskapet viste et overskudd på kr
6.800,- For benyttelse av overskudd se blant annet
aktiviteter i kolonne til venstre. Kontingenten blir uforandret
kr 200,- for familier og kr 100,- for pensjonister. Se egen giro.
Kontonr: 1295 20 12604

Har du saker du ønsker å ta opp, ring oss, eller send oss epost: post@tumyrhaugen.no

Badebryggene må settes i stand til
sommersesongen. Vellet har mottatt tilskudd på kr
5.000,- fra BUK (Barn og Unges Kommunestyre)
Det vil bli kjørt på mer sand i bukta.

Iberia sneglen
(Mordersneglen)

Søppeltømming i Tumyrveien
Parkeringsplassen for Høldippelen og marka
innerst i Tumyrveien er blitt plaget med dumping av
hageavfall i den senere tid. Det kommer folk fra alle
steder av bygda og kaster hengerlass med kvist og
hageavfall. Dette har gjort parkeringsplassen mye
mindre og fyllplassen er blitt reneste
utklekkningsstedet for snegler. Dette skaper store
plager for naboene til parkeringsplassen. Vellet har
vært i kontakt med kommunen gjentatte ganger om
problemet. Dette er miljøforurensing og er forbudt.
Det vil i løpet av kort tid bli merket med skilt om
”Forbud mot søppeltømming”. Vi oppfordrer
beboerne på Tumyrhaugen til å benytte godkjente
Iberia snegler , se også
avfallsplasser for å bli kvitt hageavfall.
.

I fjor ble området innerst
i Tumyrveien plaget av
Iberiasnegler .
Bekjempelse av sneglen
er viktig så de ikke sprer
seg videre. Vellet
oppfordrer alle bebore til
å bidra til å fjerne
sneglen. Bruk feller
eller plukk og drep
sneglene. Rydde i kvist
og gress rundt huset er
også viktig.

http://snegler.bioforsk.no/ og
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=519467

Minner om fartsgrensene i
boligområdet, maks 30 km/t.

Granstua kortidsbarnehage
Telefon Granstua 67 07 72 94
Mulighet for leie av Granstua til arrangementer.
For eksempel fødselsdager, klasseklubb eller
skoleavslutninger. Stor grill er tilgjengelig.

Tumyrhaugen Vel, Postboks 27 – 1482 Nittedal
Internett: www.tumyrhaugen.no
E-post: post@tumyrhaugen.no
Organisasjonsnummer: 971 268 271

Det er tid for vårens dugnad, og vi inviterer alle beboere til
Ruskenaksjon og hyggelig treff med store og små naboer 
Møt opp innerst i gaten der du bor med hansker, søppelpose,
rive eller kost og gi din innsats for et renere og triveligere
bomiljø!
Vi jobber oss frem til Bunnpris, og der deles det
avslutningsvis ut gratis is til deltagerbarna.

Takk for at du bidrar til et rent og trivelig
område!
Vi håper at alle nå tar ansvar for å få forsøplede gater til å bli rene
og trivelige til 17.mai

MØT OPP DU OGSÅ!

Se mer informasjon, bilder, historikk mm fra vellet
Ditt på våre hjemmesider:

www.tumyrhaugen.no
Tumyrhaugen Vel, Postboks 27 – 1482 Nittedal
Internett: www.tumyrhaugen.no
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