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ÅRSMØTE
Årsmøtet i Tumyrhaugen vel avholdes på Utheim i Nyveien 1 torsdag 17.mars 2016 kl 20.00
Foreløpig saksliste:
1. Konstituering av møte
2. Årsberetning fra styret
3. Årsregnskap og budsjett
4. Avsluttende regnskap for Granstua barnehage
5. Valg av nytt styre
Forslag til saker på årsmøtet må sendes styret senest 03.03.2016
Etter at årsmøtet er avsluttet vil det bli snakket om saker som vellet tror blir aktuelle i tiden fremover. Dette
kan blant annet være: - Nytt krysningsspor ved Nittedal stasjon og veiløsninger .
Her vil styret gjerne ha innspill.

BARNESKIRENN PÅ MATTISMYRA

(Foto: lions.no)

VI ønsker velkommen til barneskirenn på Mattismyra søndag 13. mars 2016.
Mattismyra ligger øverst på Tumyrhaugen (ovenfor Svingen/Lyngveien). Vi vil følge gammel ”oppskrift”, slik
at det blir konkurrert i to løyper. En kort løype for de til og med 8 år, og en lengre løype for de som er 9 år og
eldre. Vi legger opp til at det skal bli gratis solbærtoddy til deltagerne, salg av pølser, lomper. vafler og kaffe.
Etter rennet blir det utdeling av premier og diplomer til alle barna.
Husk å sette av datoen: 13. mars, start fra kl. 13.00! Påmelding fra kl 12.30. Startavgift kr 30,-

HVORFOR BLI MEDLEM AV TUMYRHAUGEN VEL?
Vi jobber for et godt og trivelig bomiljø. Om våren har vi dugnader for å sette i stand badeplass, stupetårn og
brygger på Høldippelen, dessuten rydder vi søppel langs veiene mv. 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. Vi har en 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 jobber vi for å
hindre ny motorvei like nedenfor jernbanen i Utsiktsveien (Vestalternativ 1 for riksvei 4) og for å hindre en ny
ringvei fra Sørli opp til enden av Tumyrveien.
./. Se innbetalingsslipp for kontingent på baksiden.

