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RUSKEN-AKSJON TIRSDAG 12. MAI 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 30. MAI KL. 10.00
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 om du kan bli med og hjelpe oss.
Det blir også en sosial samlingsstund med kaffe og kaker og is til barna.

HVORFOR BLI MEDLEM AV TUMYRHAUGEN VEL?
Vi jobber for et godt og trivelig bomiljø. 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. har det vært flere forslag om å bygge ned Berger skog – området som
ligger umiddelbart nord for bebyggelsen. Videre jobber vi for å hindre ny motorvei like nedenfor jernbanen og
Utsiktsveien.

SLUTT FOR GRANSTUA BARNEHAGE
En epoke på Tumyrhaugen er over og Granstua barnehage er nå inne i sin siste periode. Det vil ikke bli drift der fra
høsten 2015. Dette ble endelig besluttet på årsmøtet i Tumyrhaugen Vel 18. mars 2015. Bakgrunnen for nedleggelsen
er at kommunen sier opp leieavtalen fra juli 2015 og at Granstua i flere år har slitt med å få fylt opp barnegruppen på
10 barn. Det har nok sammenheng med at det ikke har vært et heldagstilbud. Granstua barnehage har vært i drift
siden august 1979.
Tumyrhaugen Vel takker Torill og de andre ansatte for fantastisk arbeid i mange år i barnehagen.

