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JULETREFEST
blir søndag 7. januar kl 16 på Utheim i Nyveien 1 i samarbeid med Sørlihaugen og Rotnes Vel.
Gratis adgang. Fint om dere tar med litt kontanter for å kjøpe lodd. Her blir det mye moro for store og
små. Musikk. Servering. Utlodning. Gang rundt juletreet. Velkommen!

(Begge fotos: Privat)

HVORFOR BLI MEDLEM AV TUMYRHAUGEN VEL?
Vi jobber for et godt og trivelig bomiljø. Vi har dugnader for å rydde søppel langs veiene og for å
vedlikeholde brygger mv. på badeplassen på Høldippelen. 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. Klima- og
miljødepartementet har nå lagt frem et forslag om å legge Berger skog inn i Marka slik at vi kan beholde
det verdifulle nærturområdet også for våre etterkommere. Til gjengjeld foreslår de å ta et tilsvarende
område syd for Kruttverket ut av Marka. Det vil styrke sentrumsplanene og det er lett å få til lokalbuss
der nede, det er vanskelig på Tumyrhaugen med alle sine lange blindveier og bratte bakker. Det var
enstemmighet om dette i Nittedal formannskap og saken kommer snart opp i Stortinget, så får vi se. I
disse dager er det ti år siden vi i velforeningen begynte å jobbe med denne saken, så ting tar tid. I 1986
foreslo Miljøverndepartementet det samme, men den gang var ikke kommunepolitikerne våre enige. Det
er de denne gangen.
Videre har vi jobbet mye og lenge for hindre ny motorvei like nedenfor Utsiktsveien, det ene forslaget
innebar tunnelmunninger 90 meter nedenfor nærmeste hus i Utsiktsveien. Det endte med at ny Rv4trasé kommer langt nede i lia. I det siste er det utbygging av Nittedal stasjon med nytt jernbanespor for
godstog som har vært aktuelt.

SJEKK VÅR NETTSIDE!
Følg gjerne med på vår nettside www.tumyrhaugen.no

