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RUSKEN-AKSJON
TIRSDAG 07.05. KL. 17.30
Det er tid for rydding i veikantene 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! Takk for at du bidrar til et
rent og trivelig område! :-)

DUGNAD PÅ HØLDIPPELEN
LØRDAG 25.05. KL. 11.00
Badeplassen må gjøres klar til sommeren og alle er
velkomne til å bidra til en hyggelig og sikker badeplass.
Vi må rydde og rake, plukke søppel og sette i stand
brygger og stupetårn.
Det er fint hvis du kan bli med og hjelpe oss. Det blir
også en sosial samlingsstund med kaffe og kaker og is
til barna.

UTHEIM GRENDEHUS

Finn Unhjem i Solveien og Ivar Christensen
i Lyngveien sitter nå i styret i Utheim
grendehus i Nyveien 1.
For å holde prisene nede er mye av
grendehusets drift basert på dugnad.

KAN DU BIDRA?

Kontoret er betjent mandager, onsdager og
fredager kl. 18-20 for booking og inn- og
utlevering av nøkler. Vi trenger flere som
kan hjelpe til med slike vakter.
Kontakt post@tumyrhaugen.no om du kan
hjelpe oss!

ÅRSMØTET I TUMYRHAUGEN VEL

Årsmøtet i velforeningen ble holdt 27.02. i Granstua barnehage i Stjerneveien 19. Det ble vedtatt en
vedtektstendring som gir Granstua barnehage en vararepresentant i styret i Tumyrhaugen vel. Styret har nå
denne sammensetning:
Leder:
Nestleder og redaktør:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Kjell Erik Dæhlen,
Ivar Christensen,
Morten Tretterud Lund,
Helge Mjømen,
Otto Fjøsne,
Tor Arne Limstrand,
Turid Bjerkaas,
Thor Rudi,
Liv Sørensen.
Alasdair Graham Brown

Tumyrv. 27 a
Lyngv. 9
Høgdav. 33
yngv. 3a
Høgdav. 54 a
Lyngv. 16
Utsiktsv. 53 b
Skogv. 83
Solv. 12
Stjernev. 44 (For Granstua barnehage)

TRENGER DU SELSKAPSLOKALE?

Granstua kortidsbarnehage kan leies for en rimelig penge til f.eks.
fødselsdager, klasseklubb eller skole-avslutninger.
Stor grill tilgjengelig! Ring 67 07 72 94!

Vår nettside:
http://www.tumyrhaugen.no
Les om Rksvei 4 og bevaring av
Berger skog:
http://www.ivarmedia.as/tumyrhaugen.htm

