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JULEGRANTENNING
i Granstua barnehage i Stjerneveien 19.
Velkommen til en hyggelig og stemningsfull stund
søndag 30. november 2014 kl. 15.00

JULETREFEST SAMMEN MED SØRLIHAUGEN VEL
holdes søndag 4. januar 2014 kl. 16.00 på Utheim grendehus i Nyveien 1.
Gratis adgang!
Her blir det moro for store og små!

GRANSTUA HAR TO LEDIGE PLASSER!
Barnehagen vår i Stjerneveien 19 har to ledige plasser for barn som er fylt 2 år.
Ta kontakt med Torill Djupeng på tlf. 47 25 77 80.
Les mer: http://www.tumyrhaugen.no/index.php/granstua-barnehage

KAN DU HJELPE OSS PÅ UTHEIM?
Tumyrhaugen Vel eier Utheim Grendehus i Nyveien 1 sammen med de andre
velforeningene og organisasjonene i området. Som mange vet er det pene, moderne
lokaler som kan leies til en rimelig penge. For å klare å holde prisene lave drives
huset som et dugnadsprosjekt og det legges ned betydelig gratis arbeidsinnsats,
særlig fra drifts- og vedlikeholdsgruppa. Imidlertid kunne vi trenge flere
bookingvakter, for kontoret er bemannet et par timer hver mandag, onsdag og
fredag for å ta i mot bestillinger, levere ut nøkler mv. Hvis du kunne tenke deg å ta
en slik vakt av og til, hadde det vært veldig fint. Ta kontakt med oss på
post@tumyrhaugen.no om du kan tenke deg å bidra.

BERGER SKOG – OMRÅDET VED
Kommunestyret har - som kjent - etter siste kommunevalg bedt Planavdelingen utrede å legge Berger skog tilbake i
Marka igjen. Ting tar tid og Planavdelingen har hatt hendene fulle med riksvei 4 og det nye senteret på Mo med kirke
og kulturhus. Styret i Tumyrhaugen Vel følger saken nøye. Utbyggingspresset er blitt noe mindre nå fordi det
allerede er vedtatt å bygge boliger for 2022 mennesker i eksisterende kommuneplan og når det kommer til
detaljregulering, blir det som regel atskillig mer enn det som ble sagt opprinnelig. Kommunestyret vedtok 27.10. en
maksimal befolkningsøkning på 1,7 % pr. år og da er det til og med mange velegnede boligtomter i umiddelbar nærhet
til togstasjon (f.eks. ved Varingskollen og i Rotneshagan ) som må finne seg i å vente , så ikke skoler og barnehager
mv. blir sprengt. Styret mener likevel at Berger skog bør vernes varig og da nytter det ikke med LNF-regulering som
nå, ei heller omregulering til friareal. Dette kan jo endres når kommuneplanen rulleres hvert fjerde år. Legg det inn i
Marka! Dette nærturområdet betyr veldig mye for svært mange. Daglig.
I den nye kommuneplanen som nå sendes ut på høring (se kommunestyresak 27.10.2014 sak 105/14
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/nittedal/AgendaItems/Details/205049) er hele området markert med
mørkegrønt som «viktig nærfriluftsområde» - og dette synes vi er meget gledelig. Se kartet på sakens vedlegg 8
«Temakart idrett og friluftsliv». Da nåværende kommuneplan ble sendt på høring i 2009 hadde området oransje
fargekode, dvs. utbyggingsområde. Så det går da fremover. Forresten er det ikke helt korrrekt å kalle området for
«Berger skog», for det arealet Miljøverndepartement foreslo lagt innenfor markagrensa i 1986 består av flere
eiendommer. Ved siden av ca. 314 mål i gbnr 38/ 5 Berger skog omfatter det ca. 305 mål av Strøm skog gbnr. 38/3,
samt ca. 9 mål av gbnr. 38/6, ca. 43 mål av gbnr. 15/6 og ca. 4 mål av gbnr. 14/9. Totalt ca. 675 mål. Vi bør nok heller
kalle det «Området ved Berger skog» eller «Området ved Linfåningshøgda». Det har vært snakk om «Berger skog»
fordi det er på denne delen at konkrete utbyggingsforslag har blitt fremmet i de senere år.

HEI, NYE NABO! 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 samt rydder søppel der. Dessuten rydder vi søppel langs veiene i boligområdet før syttende mai hvert
år. Om vinteren har vi julegrantenning og juletrefest og vi kjører opp skiløyper med snøscooter og arrangerer
barneskirenn. Ellers jobber vi med å ivareta beboernes interesser i utbyggingssaker, f.eks. gjenåpning av gamle og
glemte gangveier på tvers, få realisert de gamle planene om undergang under jernbanen mellom Tumyrhaugen og
Sørlihaugen, hindre nedbygging av området ved Berger skog, hindre at tunnelmunning og ny motorvei kommer for
nær husene i Utsiktsveien. (Den saken endte gledelig for beboerne!) og hindre ny ringvei fra Sørli og opp til enden av
Tumyrveien.

Les mer om riksvei 4 og Berger skog:
Les mer om Tumyrhaugen Vel:

www.ivarmedia.as/tumyrhaugen.htm
www. tumyrhaugen.no

