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BARNESKIRENN PÅ
MATTISMYRA
SØNDAG 4. MARS

“4

‘

Det blir barneskrenn på Mattismyra, øverst
på Tumyrhaugen (ovenfor Svingen I
Lyngveien) ifølge gammel ‘oppskrift’. Det
blir konkurrert i to løyper: En kort løype for
de til og med 3 år, og en lengre løype for de
som er 4 år og eldre. Vi legger opp til at det
skal bli gratis solbærtoddy til deltagerne ved

IIIustrasjonsfoo.

Husk å sette av datoen: Søndag 4. mars. Påmelding fra kl. 12.00 start kl. 13.00. Startavgift
kr. 30,Det er svært begrensede parkeringsmuligheter i området, så vi oppfordrer deltagerne til å gå
(på ski) til Mattismyra.
Skirennet i fjor samlet over 100 deltagere, vi håper på minst like god oppslutning i år.
-

ÅRSMØTE ONSDAG 29. FEBRUAR KL. 19M0 I GRANSTUA

Vi ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen til årsmøtet som holdes i Granstua barnehage
i Stjernev. 19. Saker blir
bl.a. : Arsrapport, økonomi, valg av nytt styre og annet. 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 posttumyrhaugen.no. Saker til årsmøtet må være kommet
til styret innen 1702.
Vi håper alle som bor på Tumyrhaugen støtter velforeningens arbeid som vi tror mange har glede av.
-

Styret i Tumyrhaugen vel har i dag fig. sammensetning:
Leder:
Kjell Erik Dæhlen,
Tumyrv. 27 a,
Nestleder:
Ivar Christensen,
Lyngv. 9,
Sekretær:
Morten Tretterud Lund,
Høgdav. 33,
Kasserer:
Helge Mjømen,
Lyngv. 3a,
Styremedlemmer:
Liv Sørensen.
Solv. 12,
Heidi Lyngstad,
Tumyrv. 23,
Otto Fjøsne,
Høgdav. 54 a,
Tor Arne Limstrand,
Lyngv. 16,
Varamedlemmer:
Thor Rudi,
Skogv. 83,
Turid Bjerkaas,
Utsiktsv. 53 b,
Kontingenten for 2012
Familie kr 200.- Pensjonister kr 100,-

kjelldahlen(gmail.com
ivchonline.no
lunekerhotmail.com
helge. mjoementylo.no
sorensen.liv(gmail.com
lyngstadheidigmail.com
otto.flosneqmail.com
torlimst2online.no
thor.rudksoftware-innovation.no
rberkaaonline.no

GIRO KOMMER I POSTEN I APRILIMAI
Husk å gi oss e-postadresse og mobilnr.!

PREPARERING AV SKILØYPER

-

Konto: 1295.20. 12604
Tumyrhaugen vel Postboks 27,
1482 Nittedal

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.

JULETREFESTEN PÅ
UTHEIM 8 JANUAR
Juletrefesten ble i år holdt sammen med Sørlihaugen
Vel og det var et veldig hyggelig arrangement med
mange fremmøtte, hele 110 stk.
Til og med Sørlinissen dukket opp med gaver til
barna!

Foto: Varingen

RIKSVEI 4: VESTALTERNATIV I FORESLÅS SKRINLAGT!
Statens Vegvesen foreslår nå å skrinlegge Vestalternativ i med bratt tunnel og ny vei oppe ved hagegjerdene i Utsiktsveien det
er VELDIG bra! 79 % av beboerne skrev som kjent under mot en slikt løsning. Dessuten foreslår de å droppe Vestalternativ 2
lenger nede i dalen også. Det betyr at det ikke blir noen tunnel. Mange hilser dette velkommen. Nå blir det i stedet utvidelse av
eksisterende vei med kollektivfelt begge retninger mellom Rotnes og Kjul og kollektivfelt i sørgående retning mellom Aneby og
Rotnes. Det blir også bygd midtdeler og rundkjøringer mv. I tråd med nye prinsipper skal man ikke lenger fore Oslo med
matpakkekjørere, men satse på kollektivtransport. Det forutsettes derfor en massiv opprusting av buss og togtilbudet. Noen vil nok
mene man bør grave ned veien enkelte steder f.eks. forbi Åneby og legge den lenger østover på Mo slik at ikke
sentrumsutviklingen hindres. Les mer:
—

-

-

%a5sen%20-%2ORoa.pdf

BERGER SKOG
Det nye kommunestyrefiertallet har nå bedt rådmannen legge frem en sak om Berger skog. Det nye flertallet ønsker ikke bygging
der og vi arbeider for å få flertall også for å legge det inn i Marka slik det var før for én gang for alle å verne området som et
meget kjært og dyrebart nærturområde for daglig glede for beboerne.
-

-

GI OSS DIN E-POSTADRESSE!
Det er veldig fint om du vil sende oss din e-postadresse, da utsending på gruppe e-post
gir raskere, billigere og lettere kommunikasjon mellom styret og det enkelte medlem.
Send din e-postadressse til: post@tumyrhaugen.no

HVORFOR BLI MEDLEM AV TUMYRHAUGEN VEL?
Vi jobber for et godt og trivelig bomiljø. Om våren har vi Rusken-dugnad langs veiene og klargjøring av badeplassen på
Høldippelen. Vi har barneskirenn og juletrefester. Om vinteren kjører vi opp skiløyper med snøscooter. Ellers jobber vi med å
ivareta beboernes interesser i utbyggingssaker, f.eks. om Berger skog som ligger rett nord for bebyggelsen. Vi har dialog med
lokalpolitikerne for å få dem til legge skogen innenfor Markagrensa der den lå tidligere, slik at den blir varig vernet mot utbygging.
Videre jobber vi for å hindre ny Riksvei 4-trasé like nedenfor jernbanen i Utsiktsveien (Vestalternativ i for riksvei 4) og dessuten for
å hindre en ny ringvei fra Sørli opp til enden av Tumyrveien.
-

Vår nettside:
http://www.tumyrhaugen.no
Les om Riksvei 4 og Berger skog:
httrxl/www. ivarmedia.as/tumyrhauqen.htm
Besøk oss på Facebook:
http:I/www.facebook.coml?ref—logo#!IQrou
p. ph p?qid=46868329838

