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SKIRENN PÅ MATTISMYRA
Søndag 6. mars kan vi igjen ønske velkommen til barneskirenn
på Mattismyra i Berger skog, like nord for krysset Svingen og
Lyngveien. Vi følger gammel ”oppskrift” og det blir konkurrert
i to løyper, en kort løype for dem mellom 0-4 år og en lengre
løype for dem som er eldre. Vi deler ut solbærtoddy til
deltakerne. Det blir salg av pølser, lomper, vafler og kaffe.
Det er premier til alle deltakerne.
Påmelding starter kl. 12.00. Rennet starter kl 13.00. Startavgift
er kr 30,-. Husk at det ikke er parkeringsmuligheter der. Vel møtt!
(Illustrasjonsfoto)

JULETREFEST PÅ UTHEIM
Juletrefesten ble i år arrangert søndag 9. januar. Dette er
hyggelig, årlig tradisjon som arrangeres på Utheim i starten
av januar hvert år.
Med stort og smått var vi 65 stykker som koste oss med
kaker, brus og kaffe, loddsalg og juletregang. Torshov
Veterankorps spilte.
Og til slutt kom nissen!

(Foto: Kjell Erik Dæhlen)

MØTELOKALER MED PROJECTOR OG TELESLYNGE
Utheim ble bygd i 1991 i Nyveien 1 og er et fellesprosjekt mellom flere velforeninger. Det er selskaps- og møtelokaler
med bra standard og rimelige priser. V har nå fått montert montert projector og teleslynge. Les mer:
http://www.nittedal.org/utheim/

ÅRSMØTE I TUMYRHAUGEN VEL
Årsmøtet i velforeningen blir torsdag 10. mars kl. 20.00 i Granstua halvdagsbarnehage i Stjerneveien 19. Dagsorden
er vanlige årsmøtesaker som beretning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og valg. Forslag som ønskes behandlet på
årsmøtet må være styret i hende senest 1. mars. 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. Vi håper alle som bor på Tumyrhaugen støtter
velforeningens arbeid - som vi håper mange har glede av. Til dere i Skogveien, Stjerneveien og spesielt i Utsiktsveien:
Vi ser gjerne at vi får med flere i styret som bor i den østlige delen av området, siden forslaget om ny Riksvei 4 snart
kommer. Ta kontakt om du kan tenke deg å hjelpe oss!

SKILØYPENE I BERGER SKOG
Visste du at Tumyrhaugen Vel har "egne" skiløyper? Skiløypene på Mattismyra og avstikkeren ned til
Høldippelen er det vi som vedlikeholder. Det er Tor Arne Limstrand som kjører scooterløyper her. Det
er gjort forsøk på å kjøre løyper fra Utsiktsveien og fra enden av Skogveien, stiene her egner seg
imidlertid dårlig til scooterkjøring, vi er avhengig av at beboerne i de respektive veier stiller opp på
annonserte dugnader om høsten for å legge til rette for løypekjøring. Veien opp forbi Høldippelen er
ikke kjørt i år pga. tømmertransport.

BOMILJØET TRUES PÅ ALLE KANTER
1) På østsiden: Riksvei 4. Kommunestyret har vedtatt enstemmig at den
nye riksvei 4 skal anlegges etter ett av de to vestalternativene V1 eller V2,
se kartet til venstre. Det understrekes at disse kartene er foreløpige og kan
bli endret, men så langt er de det eneste vi har å holde oss til.
Vestalternativ 1 er helt uakseptabelt, det innebærer tuneller i bratt
oppoverbakke med munninger ca. 90 meter nedenfor svingen i
Utsiktsveien. Derfra blir det bygd en ny motorvei i friluft langs
hagegjerdene.

V1 er ca. 65 meter
nedenfor jernbanen,
mens V2 er ca.
290 meter unna
Revidert planprogram oktober 2009, side 25.
(M2 er ikke lenger aktuell.)

Vestalternativ 2 er noe bedre, der kommer tunellmunningene ca. 290 meter
unna. Vi mener disse forslagene er lite gjennomtenkt, man investerer 2,3
milliarder for å få trafikken vekk fra boligområdene, men her legger man
med åpne øyne en motorvei i friluft tett inntil boligene. Vi har tatt opp dette
med lokalpolitikerne, men det er vanskelig å få respons. Det ble samlet inn
380 underskrifter fra våre 480 husstander, men de bare la dem til side.
Ingen av kommunestyrets faste representanter bor på Tumyrhaugen, de
fleste av de faste medlemmene bor i Hakadal eller i Søndre. Kanskje det
er dét som er problemet?
Egentlig er verken Vestalternativ 1 eller 2 noe særlig bra, tunellene burde
vært mye lengre. De burde gått forbi hele Tumyrhaugen, slik det var i det
tidligere forslaget til ny riksvei 4, den såkalte ”Opplandsvegen”. Alternativt
kunne man gravd ned veien der den ligger nå. Veldig mange mener man
heller burde brukt 2,3 milliarder til å ruste opp kollektivtilbudet.
Det spørs om vi ikke må være mer på hugget, for de konkrete forslagene
fra Statens Vegvesen kommer nå i vår. Og det er kommunestyret som
avgjør hvor veien skal bygges. Vi kommer tilbake til saken så fort vi vet
noe mer. Ap og KrF foreslo i sin tid folkeavstemning om valg av ny
riksveitrasé, kanskje dét hadde vært en idé å ta opp igjen nå?
Se Varingens artikkel 19.01.1996: http://www.ivarmedia.as/19.01.1996__Varingen_-_Folkeavstemning_om_ny_Rv.4.pdf

Vestalternativ 1 (V1) innebærer to to-fils tuneller
oppover mot oss. Trailere må gire ned, det blir høyere
turtall og det blir spydd eksos over boområdet vårt.
(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

2) På nordsiden: Berger skog. Berger skog er turområdet umiddelbart
nord for husene våre. Det lå innenfor Markagrensa i perioden 1986-1996.
Det ble uten vårt vitende tatt ut av Marka og er foreslått utbygd. Forslagene
varierer fra blokkbebyggelse med 20.000 innbyggere til noen hundre villaer
på halvannet måls tomter. Hvis det først blir vedtatt å bygge der, kan det
fort bli endringer etterpå, slik at det blir enda høyere utnyttelsesgrad. Med
tomtepriser på kr 2.716.000 pr. mål, som vi nå ser på Kruttverket, er det
neppe aktuelt med store villatomter. Eieren, Christen Sveaas i Kistefos
Eiendom, er da også anbefalt av kommunen å bygge tettere.
Saken om å legge Berger skog inn i Marka igjen slik at den sikres varig
vern, er tatt opp flere ganger i kommunestyret, senest da man behandlet
diverse justeringer av Markagrensa 22.11.2010. Venstre, KrF, Ap og SV
støttet forslaget om vern, mens Høyre, Frp, Sp, Fiksdal og Christophersen
var imot. Skogen ble derfor ikke reddet denne gang heller. Inntil videre er
Berger skog LNF-område og blir foreløpig ikke utbygd før i 2013, da
kommuneplanen skal revideres. Vi ønsker å ha Berger skog som
turområde også i fremtiden og har flere ganger tatt opp dette med
kommunepolitikerne. Dagens flertall vil ikke love noe, mens mindretallet
ved flere anledninger har foreslått å legge den inn i Marka igjen. Selv om
velforeningen er partipolitisk nøytral, er dette en politisk sak siden det er
flertallet i kommunestyret som bestemmer om skogen skal bevares. Vi får
se hva som skjer i valgkampen til høsten.
3) På vestsiden: Ring 2. Noen vil bygge en ny ringvei vestenfor Ringveien
fra Sørli og opp til Tumyrveien, se kartskisse til venstre. De står stadig frem
i Varingen og maser om at jernbaneundergangen er for smal og for lav mv.
En ny ringvei vil løse dette angivelige problemet. Ikke uventet er Kistefos
Eiendom enig i dette. En slik vei vil bli så kostbar at kun tett bebyggelse i
Berger skog kan finansiere den.
Se vår nettside om bevaring av Berger skog:
http://www.ivarmedia.as/tumyrhaugen.htm

(Kartskisse: Varingen)

Besøk oss på Facebook:
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/group.ph
p?gid=46868329838

