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ÅRSMØTET 12.03.
Styret fikk nå flg. sammensetning:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:
:

Kjell Erik Dæhlen. Tumyrv. 27 a, tlf. 67 06 96 16, e-post: kjelldahlen@gmail.com
Morten Lund, Høgdav.33, tlf. 982 57 871, e-post: luneker@hotmail.com
Helge Mjømen, Lyngv,. 3 a, tlf. 907 30 286, e-post: helge.mjoemen@tylo.no
Heidi Lyngstad, Tumyrv. 23, tlf. 67 07 88 49, e-post: lyngstadheidi@gmail.com
Otto Fjøsne, Høgdav. 54 a, tlf. 480 27 042, e-post: otto.fjosne@gmail.com
Tor Arne Limstrand. Lyngv. 16, tlf. 913 78 944, e-post: torlimst@online.no
Liv Sørensen, Solv. 13, tlf. 957 94 239, e-post: geostein@online.no
Ivar Christensen. Lyngv. 9, tlf. 941 40 114, e-post: ivch@online.no

:

Regnskap, revisjonsberetning og årsberetning ble gjennomgått og godkjent. Utbyggingsplanene for Berger skog ble gjennomgått
av Ivar Christensen. Flg. ble valgt til å arbeide med saken om Berger skog: Otto Fjøsne, Morten Lund og Ivar Christensen.

UTBYGGING AV BERGER SKOG
Vi viser til nettsiden vår for bakgrunnsinfo: Se: http://www.ivarmedia.as/tumyrhaugen.htm Planen denne gang er å forlenge
samtlige boligveier i retning nord, gjerne en vei om gangen, litt stille og forsiktig. Området strekker seg 426 meter nordover fra
Lyngveiens endepunkt i dag. Her er det helt konkrete planer om flere hundre nye hus. Disse planene kom ikke med i
kommuneplanen som ble vedtatt 27.04.2009, men det er dessverre mange ting som tyder på at kommunen i sin langsiktige
arealstrategi vil nedbygge Berger skog. Vi vil ikke ha bygd ut skogen vår om fire år heller, vi vil ikke holde på slik hvert fjerde år
fremover. Det har vært uro om denne saken siden 1968 og nok er nok. Vi mente kommunestyret nå - én gang for alle - kunne
bevare Berger skog - som skog. Det ville ikke flertallspartiene. Berger skog lå innenfor Markagrensa i 1986 og frem til mai 1996
beskyttet mot nedbygging. Senere ble området tatt ut av Marka igjen. Ingen av oss kan se å ha fått informasjon om dette.
DU kan hindre nedbygging av skogen! Snakk med naboen! Snakk med dine bekjente som bor i området! Få folk til å melde seg
på Facebookgruppa - eller enda bedre: Gi oss din e-postadresse! Vi har en stor excel-fil med sympatisører. Vi kan da informere
deg raskt og effektivt via en gruppemail. De innerste deler av flere av veiene, Skogveien og Peiskrokveien, er ikke offentlige - de er
private - eid av oss som bor her. Det er ikke uten videre at gitt at vi vil tillate kjøring til nye byggefelt i Berger skog på våre
privatveier. Kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 27.04.
Kommuneplanen henger sammen med riksvei 4-saken og dessuten med Kommunedelplan landbruk. I sistnevnte sak har
planutvalget to ganger - uten å se saken i sammenheng med de andre planene - omdisponert store arealer der tunnelmunningene
var tenkt - og der man på sikt ev. ser for seg fremtidige boligområder nord og vest for Rotnes Bruk. Vi mener disse tre planene
burde sees i sammenheng. Kistefos Eiendom AS er avhengig av konsesjon for å gjennomføre kjøpet av skogen. Saken er
behandlet av Regionkontor Landbruk og skal opp på møtet i formannskapet 04.05.2009. Administrasjonen innstiller på at de IKKE
skal få konsesjon. bl.a. pga. den uryddighet vi har avdekket ved at kjøpekontrakten er datert 18.12.2008, mens de i sin
årsberetning for 2005 informerer sine investorer om at de allerede da hadde kjøpt skogen. Det kan se ut til at de enten har villedet
sine investorer - hvilket kan være privatrettslig alvorlig - eller de har villedet landbruksmyndighetene og kommunen - hvilket kan
være offentligrettslig alvorlig. Dessuten er det et uttalt mål i Norsk landbrukspolitikk at skog ikke skal eies av store, børsnoterte
aksjeselskaper, men av den enkelte gårdbruker. Vi må regne med påklaging og anking, men dette er en viktig seier for oss. Og
dette viser at rådmannen selv innser at det er uryddighet og rot i denne saken. Man kan f.eks. lure på det årelange samrøret
kommunen har hatt med Kistefos Eiendom AS med møter og korrespondanse - med et firma som altså ikke var part i saken - mens vi - som er naboer, beboere og skattebetalere - vi holdes utenfor. Saken skal avgjøres 04.05.

TUMYRHAUGEN VEL TILBYR SEG Å BEVARE BERGER SKOG FOR FREMTIDEN
To av styremedlemmene i Tumyrhaugen Vel (Morten Lund og Otto Fjøsne) tilbyr seg å kjøpe Berger skog dersom Kistefos
Eiendom ikke får konsesjon. De tilbyr seg å kjøpe Berger Skog for kr. 500.000 (taksten er kr. 500.000, budet fra Kistefos er kr.
472.000). Bakgrunnen for dette er å sette en sluttstrek for kommunens årelange vingling ift. håndteringen av Berger skog, samt det
utidige utbyggingspresset fra kapitalsterke og kyniske eiendomsinvestorer. Med dette ønsker de å skape forutsigbarhet for
boligeiere på Tumyrhaugen, samt å bevare naturperlen både for oss selv, våre barn og kommende generasjoner. Planen er
primært å gi naturperlen tilbake til Nordmarka, eventuelt donere det til grunneier Strøm Prestvik, med klausul om at området aldri
skal bygges ut. Strøm Prestvik har i alle år drevet omkringliggende skogsområder på en forbilledlig måte og burde ha fått benyttet
forkjøpsrett til å kjøpe Berger skog ved forrige eierskifte. Hun har allerede et godt samarbeid med Tumyrhaugen Vel og Nittedal
skigruppe og har vært velvillig ift. bruk av området til skiløyper og lignende.

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

RUSKEN-aksjon onsdag 13. 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 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!

:-)

GANGVEIER PÅ TUMYRHAUGEN
Flere av gangveiene mellom Høgdaveien og Tumyrveien trenger oppgradering. En av dem er til og med sperret og
denne ønsker vi åpnet. Kanalisering av fotgjengere via disse gangveiene er et viktig trafikksikkerhetstiltak som
reduserer antall gående i "Høgdasvingen" som kan være uoversiktlig og ganske kaotisk, særlig på vinterstid.
Vel’et er i dialog med kommunen om disse gangveiene. Leder av enhet for tekniske tjenester ga oss grunn til
optimisme. Hun avventet tiltredelsen av en ny kommuneingeniør. Nå er vedkommende på plass og utredningen i
gang.

BADEPLASSEN PÅ HØLDIPPELEN
Vi fikk kr. 10.000 fra kommunens barne- og ungdomspott i fjor. Da prioriterte vi å reparere flytebryggene og benkene.
I år vil vi fjerne gjørme, legge ut mer sand, sikre steiner så de ikke raser ut mv. Vi regner med å bruke hele beløpet.
Arbeidene skjer i samråd med Sørlihaugen Vel og Myhrerskauen Vel. Det er del søppel langs veien til Høldippelen,
også på selve badeplassen. Vi håper alle vil benytte søppelkassene - eventuelt ta med avfallet hjem om
søppelkassene skulle være fulle.

Trenger du selskapslokale?
Granstua kortidsbarnehage kan leies for en rimelig penge til for
eksempel fødselsdager, klasseklubb eller skoleavslutninger .
Stor grill er tilgjengelig! Ring oss på 67 07 72 94!

Minner om fartsgrensen
i boligområdet –
maks. 30 km/t.!

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,-.

