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Søndag 30. November:

JULEGRANTENNING

Søndag 4. januar:

JULETREFEST
Juletrefesten for små og
store er søndag 4. januar kl
15.00.

Vi arrangerer den
tradisjonelle
julegrantenningen
søndag 30 November
kl. 15.00 til 16.30 i
Granstua.

Stedet er som vanlig Utheim
Grendehus i Nyveien 1K
Her blir det masse moro

Julebasar.

Inngangspenger
Kr 30,- pr pers, maks pris pr
familie kr 100,-

Salg av Kaffe, saft,
vafler og kaker.

HOLD AV DATOEN!
Alle er hjertelig
velkommen

Skiløyper på Tumyrhaugen:
Tumyrhaugen Vel har nå ansvaret for å kjøre opp
skiløyper fra Tumyrhaugen til Ørfiske over
Svenskemyra.
Ny trase i år fra vanntårnet til Høldippelen.
Nedfarten v/stupebrettet er lagt om til en slakker
variant. Vellet har stått for rydding og planering.
Bidra til høy aktivitet som du har glede av!

Idebanken
Kontingent
Vellets kontonr er 1295 20 12604.
er åpen hele tiden og vi er svært glade for nye
Giroer blir delt ut på nyåret.
Kontingenten er kr 200,- for familier og kr 100,- for innspill og ideer for å bevare og styrke nærmiljøet.
Det er åpent for alle aldersgrupper – både unger
pensjonister.
og gamle – som vil være med på å bevare vårt
gode nærmiljø.
Skirenn på Mattismyra

Årsmøte i velforeningen i mars:

Vi gjentar årets suksess og arranger nytt
barneskirenn på Mattismyra første helgen i mars Vi trenger folk til styret og håper at flere kan tenke
seg å være med!
2009. Iår deltok over 60 barn. Vi håper på like
godt fremmøte neste år. Mer informasjon om dette
Kontakt oss på post@tumyrhaugen.no
kommer senere.

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

www.tumyrhaugen.no
Tumyrhaugen Vel - I pakt med naturen
Granstua!
Styret:
Kortidsbarnehage:
Fotball løkke ved vanntårnet:
Åpningstider 09.00 -15.00
Granstua kan leies til diverse
arrangementer som f. eks.
barnebursdager.
Dette koster kr 200,Ta kontakt med oss!

Leder: Kjell Erik Dæhlen –
Tlf. 67 06 96 16
Kasserer: Helge Mjømen –
Tlf. 67 07 60 87
Styremedlem: Morten Lund
90 51 34 05
Styremedlem: Liv
Sørensen
Styremedlem: Tor Arne
Limstrand – Tlf. 67 06 93 83

Som mange kjenner til så er det laget
en enkel fotballøkke ved vanntårnet,
innerst i Høgdaveien. Denne er blitt
flittig benyttet i sommer/høst av små
og store fotballspillere. Det har også
vært faste ukentlige ”treninger” der for
de minste, med påfølgende
fotballkamp for svært engasjerte
foreldre.

Styremedlem: Heidi Lyngstad
Styremedlem: Eva Brodersen
Styremedlem:Otto Fjøsne

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

Dugnader

Høldippelen

Vellet har i høst gjennomført
flere dugnader. Den første
skjedde ved Høldippelen. Der
ble stupebryggen fortøyd til
land for videre
reparasjoner.De andre
bryggene ble festet til land og
det ble foretatt reparasjoner
på disse. Det vil bli
gjennomført en ny dugnad til
våren slik at badeplassen blir
klar til neste års badesesong.
Den andre dugnaden var
rydding av skiløyper. Denne
dugnaden ble gjennomført i
samarbeid med NIL og
Sørlihaugen Vel. Her ble det
ryddet løypetraseér i området
fra Lurslia til Varingskollen.
Det har også vært en dugnad
for å fjerne torv på
Mattismyra for å lage større
skøytebane til vinteren.
Vellet takker alle som har
deltatt på disse dugnadene.
Vellet er avhengig av hjelp via
dugnader for at tilbudene i
nærmiljøet er i orden slik at de
skal kunne benyttes av oss
alle. Vi håper på fortsatt god
deltakelse i fremtidige
dugnader

Tumyrhaugen vel har fått kr
5.000 av Barne og Unges
Kommunestyre (BUK). Det
er vi svært takknemlige for,
Vellet vil bruke pengene til å
ruste opp badeplassen til
våren. Bryggene vil bli
festet og reparert og vi
planlegger også å kjøre på
mer sand i badebukta.
Dugnad vil bli annonsert til
våren.

Hageavfall
Miljøavdelingen i
kommunen har vært i
kontakt med oss angående
dumping av hageavfall på
parkeringsplassen innerst i
Tumyrveien
Skilt ble satt opp i sommer
av Tumyrhaugen vel på
dugnad. Skiltet er betalt av
kommunen, grunneier og
vellet.

Utlån av kappsag
Vellets medlemmer kan leie kappsag
for kr 50,- pr. døgn.
Ta kontakt med Tor Arne Limstrand.
Gjør vedkappingen mye enklere!

Nytt byggefelt på
Tumyrhqaugen
Vellet har via Varingen blitt klar over
at det er oversendt planer for bygging
av nytt boligfelt på Tumyrhaugen til
kommunen. Vellet har engasjert seg i
tidligere planer om dette.
.
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