Velavis for beboerne på Tumyrhaugen. Opplag ca. 500 Nr. 3- 2010

JULEGRANTENNING
Vi arrangerer den tradisjonelle julegrantenningen
søndag 28. november kl. 15.00 i Granstua. /Stjerneveien 19
Julebasar.
Salg av kaffe, saft, vafler og kaker.
Alle er hjertelig velkommen

JULETREFEST
Juletrefesten for små og store er søndag 9. januar kl 16.00.
Stedet er som vanlig Utheim grendehus i Nyveien 1K.
Her blir det masse moro!!
Inngangspenger
Kr 30,- per person, makspris pr familie kr 100,Nisseorkester underholder
HOLD AV DATOEN!

SMÅNYTT:

 Styret har “luftet” muligheten for å lage en lokal skiløype fra nordenden av Mattismyra og
nordover mot Linfåningshøgda. Det hadde vært en ypperlig småbarnsløype.
 Er det noen som har lyst å være litt “vaktmester” på Utheim grendehus? Arbeidet vil være
“vaktmesterpreget” og er ikke lønnet. Du vil selvsagt selv kunne bestemme hvor mye du vil
bidra. Kontakt styret dersom det er aktuelt.

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

Høldippelen – Velforeningens leder, Kjell Erik Dæhlen, hadde en reportasje i Varingen hvor han
oppfordret de som hadde veltet stupetårnet til å gi lyd fra seg slik at de kunne være med å snu
stupetårnet tilbake igjen. Det er foreløpig ingen som har meldt seg.

Høringsuttalelse 1 – Justering av Markagrensa
Tumyrhaugen Vel har tilkjennegitt sitt syn i denne saken til Nittedal kommune. Høringsuttalelsen kan
leses på www.tumyrhaugen.no under “Dokumentarkiv”

Høringsuttalelse 2 - Oppdatering av reguleringsplan for stasjonsområdet
Tumyrhaugen Vel har tilkjennegitt sitt syn i denne saken til Nittedal kommune. Høringsuttalelsen kan
leses på www.tumyrhaugen.no under “Dokumentarkiv”
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BERGER SKOGS SKJEBNE AVGJØRES I KOMMUNESTYRET MANDAG 22.11.
Det er bevegelse i saken om bevaring av turområdet vårt nord for bebyggelsen - Berger skog og
Linfåningshøgda. Etter at styret avga sin uttalelse i sak om justering av Markagrensa, har rådmannen i
sak til planutvalgets møte 01.11. foreslått å legge deler av området inn i Marka. Se sak 55/10 side 26:
http://www.nittedal.kommune.no/Documents/Politikk/Plan/Sak%20nr.%2055.pdf
Tumyrhaugen Vel har lenge arbeidet for å legge hele Berger skog og Linfåningshøgda inn i Marka
igjen, jf. Miljøverndepartementets Markagrensekart fra 1986. Se kartfanen på nettsiden om Berger
skog: http://www.ivarmedia.as/tumyrhaugen.htm
Inntil videre har området såkalt LNF-status, noe kommunestyreflertallet kan endre når som helst.
Dette er skummelt for de hadde et seminar på Klækken 05.04.2008 der det ble bestemt at hele
turområdet skulle inngå i kommunens langsiktige arealstrategi som byggetomter, se planfanen på
ovennevnte nettside.
Nå kommer det plutselig et litt merkelig forslag på bordet, de vil nemlig nå frede 116 dekar, kun en
liten del av området. Dette er dalsøkket nedenfor demningen i Høldippelen og langs bekken nedover
samt deler av høydedraget. Men resten av området skal fremdeles være tomtereserve.
Vi vil fortsatt arbeide for å frede hele Berger skog og Linfåningshøgda. Etter at skogen er fredet av
kommunestyret går saken via Fylkesmannen til Miljøverndept. som vi vet ikke har innvendinger, det er
jo deres eget forslag fra 1986. Og når skogen først er lagt inn i Marka, er vedtaket irreversibelt i hht. til
Markaloven - og da er den reddet.
Hittil har det bare vært Ap, SV og Venstre som har støttet vårt syn og de som kjent i mindretall. Ting
kan tyde på flertallsspartiene nå er i ferd med å snu i denne saken, jf. intervju med Høyres gruppeleder
i Varingen 03.11.
Vis at du vil verne skogen! Kom på kommunestyrets møte mandag 22.11. kl. 17.30!
Styret i Tumyrhaugen vel har flg. sammensetning:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:
:

Kjell Erik Dæhlen. Tumyrv. 27 a, tlf. 67069616, 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. 12, tlf. 98002196, e-post: sorensen.liv@gmail.com
Ivar Christensen. Lyngv. 9, tlf. 941 40 114, e-post: ivch@online.no

Det er ca. 500 boenheter på Tumyrhaugen
Pr i dag har Tumyrhaugen vel 170 betalende medlemmer i 2009
Familie kr 200.- Pensjonister kr 100
Konto: 1295.20. 12604
Tumyrhaugen vel
Postboks 27, 1482 Nittedal
GIRO KOMMER I POSTEN I APRIL/MAI
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