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INNSPILL TIL NY REGULERINGSPLAN FOR
TUMYRHAUGEN
Tumyrhaugen vel inviterte beboerne til å bidra med innspill og synspunkter, til kommunens forslag
om ny reguleringsplan for Tumyrhaugen, via vår gruppe på Facebook. Det kom inn mange ulike
innspill og styret laget en sammenstilling av disse til et felles dokument som er sendt inn til
kommunen. Dette dokumentet er også lagt ut i vår Facebook gruppe.
Kommunen gjør nå en behandling av alle innspill og lager ferdig nytt forslag til reguleringsplan.
Forslaget sendes ut til ny høring og da har alle beboere mulighet til å komme med innspill til
planen. Dette forslaget til plan er den som skal vedtas av kommunestyret. Det er viktig at alle på
nytt gjør seg kjent med planen, engasjerer seg og kommer med nye innspill.
Dessverre er kun ca 1/3 av husstandene på Tumyrhaugen medlemmer i velet. Vi oppfordrer
alle til å melde seg inn, for å bidra til å ta vare på vårt gode nærmiljø.
Se mer info om muligheter for å melde seg inn på baksiden.
Styret vil jobbe aktivt for å ivareta beboernes interesser i forbindelse med den nye
reguleringsplanen.
Følg med på vår Facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/tumyrhaugen/ for videre
oppdateringer.

BERGER SKOG ENDELIG FREDET
Berger skog har nå blitt endelig fredet.
Det ble gjort i Stortinget rett før påske, og er en sak Velet har jobbet aktivt med i mange år for å
hindre storstilt nedbygging. Dette betyr at det største området av Berger skog mot Høldippelen og
Linfåningshøgda er fredet.
Det er imidlertid viktig å merke seg at nærområdet innenfor Tumyrhaugen ikke er fredet.
Da dette er et område som potensielt kan utbygges eller få endret bruk, er det derfor fortsatt viktig
at alle følger med på forslag til ny reguleringsplan og gir uttrykk for meninger om denne.
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Berger skog – nå fredet.

Området det nå planlegges ny reguleingsplan

RUSKEN-AKSJON TORSDAG 9. MAI KL. 18.00
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 kl. 18.00 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!

PRESISERING - INNLEGG OM TRYGGERE GANGVEIER
I forrige Velnytt ble det skrevet at vellet jobbet for gjenåpning av gangvei mellom Høgdaveien
20/22 og Tumyrveien 15. Denne gangveien har kommunen aldri etablert i henhold til gjeldende
reguleringsplan. Dette er en av gangveiene vellet jobber for at kommunen skal etablere for å sikre
trygg ferdsel for gående på Tumyrhaugen. Vi beklager feilen.

BRUNSNEGLER
Det er straks snøfritt og tid for rydding av hager. Vellet vil i år rette en oppfordring til beboere på
Tumyrhaugen om ikke å kaste hageavfall i skogen, men i stedet levere det til kompostering på
NOA. Hageavfall som tømmes i skogen og ved snuplassene innerst i veiene, skaper gode
vekstområder for snegler og bidrar til at sneglene kan spre seg over større områder.

BLI MEDLEM AV TUMYRHAUGEN VEL!
Tumyrhaugen vel jobber med å ivareta beboernes interesser i utbyggingssaker og har
vært aktive med å verne Berger skog som nå endelig er fredet.
I tillegg til den nye reguleringsplanen, jobber vi også med skiløyper om vinteren, og
vedlikehold av badeplassene på Hødippelen om sommeren, for å nevne noe.

VI HAR FÅTT VIPPS!
Du kan betale kontingenten med Vipps.
1 ) Trykk på ”Kjøp og betal” i Vipps appen
2) Bruk vårt nr. 10 04 99.
Kontingenten er kr. 200 pr. husstand pr. år, kr. 100 for pensjonister. (Uendret fra 2018)
Eller benytt giroen under:
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