Velavis for beboere på Tumyrhaugen. Opplag ca 500 Nr. 2- 2005

Velkommen til en ny utgave av Vel-Nytt!
Hold deg oppdatert på hva som skjer i ditt
nærområde!
Prosjekt Ørfiskeveien – sykkelvei
Tumyrhaugen vel er initiativtaker til utbedring av
Ørfiskeveien, og har i den forbindelse søkt om midler
fra DNB Nor.
Man ønsker å utbedre veien for å gjøre inngangen til
Nordmarka lettere tilgjengelig for folk i Nittedal.
Syklister, folk med barnevogn og funksjonshemmede
har til nå vært hindret fra å komme inn i denne delen
av marka. Du kan laste ned komplett prosjektplan
fra våre hjemmesider!

Stortstilt forslag om
utbygging:

Dette skjer:
Hugg julegrana til Granstua

Det vil antakelig komme en
sak om utbygging av
Berger Skog i forbindelse
med rullering av arealplan i
kommunen.

Lørdag 26. november drar vi til skogs for å
hugge julegrana som skal tennes på søndag
i Granstua. Møt opp ved vanntårnet innerst i
Høgdaveien kl 13.30. Bli med å få den rette
førjulsstemningen!

Utbyggingen dreier seg om
storstilt utbygging av ca 190
rundt snuplassen i
Tumyrveien og opp forbi
vanntårnet.

Julegrantenning søndag 27.
november kl 14.00

Styret følger saken nøye!

Juletrefest lørdag 7. januar kl
15.00 på Utheim Grendehus

Høldippelen:
Tumyrhaugen vel har fått
bevilget midler av
”BUK” for å ruste
opp Høldippelen. Det vil bli
anskaffet laftet benker og
bord. Til våren blir det
dugnad. Badebrygga er
snudd og satt i
vinteropplag.

Tradisjonen tro blir det juletrefest på Utheim
Grendehus rett etter jule- og nyttårsfeiringen.
Ta med barna på et koselig arrangement kommer nissen tro!?

Den vil bli satt på plass til
våren. Det er
arbeidskrevende å
vedlikeholde badebrygger

Det blir julegrantenning i Granstua fra kl.
14.00. Det blir også julebasar med salg av
mange flotte ting og salg av kaker, kaffe og
brus.
Gang rundt juletreet, julesang og hygge. Alle
er velkommen!

etter hærverk, så vellet
ber om at alle er med
på å ta vare på den fine
badeplassen.
Badebryggene kommer
ikke på plass av seg
selv.
Vaktordning:
På grunn av hærverk
og uro har det kommet
et beboerforslag om
'vakt' på Høldippelen til
våren.
Dette vil bli vurdert på
nyåret.

Skiløyper:
Tumyrhaugen vel vil
også i år kjøre opp
skiløyper fra enden av
Tumyrveien,
Høgdaveien og hvis
mulig fra Utsiktsveien.
Skiløypene vil bli
knyttet til eksisterende
løypenett ved veien
forbi Høldippelen. (Ved
snuplassen på toppen).
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Takk for tømming av hundeboks!

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. 6706 06 75
Styremedlem:
Bjørg Christiansen
Tlf. 67 07 18 03
Styremedlem:
Tor Arne Limstrand
Tlf. 67 06 93 83
Styremedlem:
Håkon Røvang
Tlf.67 07 19 21
Har du saker du ønsker å ta opp, ring oss, eller send oss
e-post: post@tumyrhaugen.no

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til å tømme
hundeboksen innerst i Tumyrveien.
Godt jobbet!

Forsøpling hjørnet Solveien / Skogveien
Vi har mottatt brev fra kommunen om at enkelte
beboere benytter denne tomten for å kaste hageavfall
og annen søppel.
Dette er et friareal for oss beboere – ikke
søppelfylling!
Avfall skal leveres på ROAF’s søppelmottak i
Hakadal!

Årsmøte i mars!
Det er årsmøte i vellet i mars og vi ber dere
allerede nå å tenke på om dere kunne tenke
dere å være med i styret! En hyggelig
oppgave for nærmiljøet! Gi oss beskjed om
du er interessert!

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

www.tumyrhaugen.no

Vi ønsker alle beboere en riktig God Jul og Godt Nytt år!
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