VEL 5r’yq

Etablert

‘Tumyrliaugen ‘Ve(

Velavis for beboere på Tumyrhaugen. Opplag 600 eks. Nr. 2-2014
Tumyrhaugen Vel, Postboks 27—1482 Nittedal
www.tumyrhaugen.no E-post: posttumyrhaugen. no Org.nr.; 971 268 271

RUSKEN-AKSJON TIRSDAG_06.05. 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 :-)
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DUGNAD PÅ HØLDIPPELEN LØRDAG 24.05. KL. 10.30
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.

TIL VÅRE NYINNFLYTTEDE NABOER:
HVORFOR BLI MEDLEM AV TUMYRHAUGEN VEL?
Vi jobber for et godt og trivelig bom iljø. Som du ser av velavisen har vi på denne tiden av året diverse dugnader. Om
vinteren kjører vi opp skiløyper med snøscooter og arrangerer barneskirenn. 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 jobbet vi intenst i mange for å hindre ny motorvei like nedenfor jernbanen i Utsiktsveien. Se egen sak
om dette på baksiden av arket. Følg med på http:/www.ivarmedia.as/tumyrhaugen.htm
-

DET ØVERSTE RIKSVEI 4-ALTERNATIVET ER SKRINLAGT
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kommunestyremøtet 24.03.20 14 ble omsider det øverste
traséaltemativet (alternativ 5) for ny riksvei 4 skrinlagt.
Tunnelmunningene er der hvor de stiplede linjene går over i
heitrukne linjer, det øverste alternativet er tunnelmunningen
ca. 65 meter nedenfor jernbanen. I alternativ 4, som ble
vedtatt, er tunnelmunningen ca. 290 meter nedenfor
jernbanen. Dette er svært gledelig for dem som bor i
Utsiktsveien, da en motorvei i dagen like nedenfor jernbanen
ville medført både støy og eksos. Helst siden 2007 har
velforeningen jobbet for å få skrinlagt det øverste alternativet
(som da het Vestalternativ 1) og etterhvert var det flere
politiske partier som programfestet dette. Da saken var oppe
i kommunestyret 23.11.2009 stemte Ap, V og SV for å
droppe det øverste alternativet. Helt til det siste var det
usikkert hvilket alternativ som skulle velges. Så sent som i
kommunestyret 24.09.2012 anbefalte Høyre det øverste
alternativet, I formannskapet 10.03.2014 var det
enstemmighet om å velge alternativ 4, men uken før
kommunestyremøtet 24.03.20 14 sa gruppelederen for Frp i
Varingen at Frp ville vurdere et av de andre alternativene.
Styret i velforeningen tok da kontakt og gjorde oppmerksom
på at 80 % av beboerne her skriftlig gikk imot det øverste
tunnelalternativet. (Og de andre var ikke hjemme da vi kom
på døra for å samle inn underskrifter.) Heldigvis endte det
med et enstemmig vedtak i kommunestyret 24.03.2014 om å
velge alternativ 4, det som ligger mye lenger ned i dalsiden
og som tidligere ble kalt Vestalternativ 2. Dette er da noe
kommunen skal jobbe for å få til på sikt, i første omgang
legges riksvei 4 i en sløyfe øst for dagens trasé ved
rådhuset, slik at det nye sentrumsområdet kan realiseres.
Det blir også anlagt kollektivfelt i begge retninger opp til
Rotneskrysset.

UTHEIM
Tumyrhaugen vel er deleier av Utheim grendehus. Her gjøres det meste på dugnad for å holde leieprisene nede.
Det er fint hvis du kan bli med og hjelpe oss. Det er behov for vakter mandag, onsdag og fredag kl. 18-20 for å ta imot
bestillinger på utleie mv. Kontakt styret om du kan tenke deg å bidra!

STYRET I TUMYRHAUGEN VEL
Arsmøtet i velforeningen ble holdt 04.03.2014 i Granstua barnehage i Stjerneveien 19.
Styret har nå denne sammensetning:
Leder: Kjell Erik Dæhlen, Tumyrv. 27 a, kjelldahlen@gmail.com
Sekretær: Morten Tretterud Lund, Høgdav. 33, luneker@hotmail.com
Kasserer: Helge Mjømen, Lyngv. 3a, heIge.mjoementvlo.no
Styremedlemmer:
Ivar Christensen, Lyngv. 9, ivch@online.no
Otto Fjøsne, Høgdav. 54 a, otto.fjosnegmail.com
Tor Arne Limstrand, Lyngv. 16, torlimst@online.no
Turid Bjerkaas, Utsiktsv. 53 b, rbjerkaaonline.no
Thor Rudi, Skogv. 83, thor. rudi@software-innovation. no
Varamedlemmer:
Liv Sørensen, Solv. 12, sorensen.liv@gmail.com
Alasdair Graham- Brown, Stjernev. 44 (representerer Granstua barnehage)

