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Manifest mot mobbing
Alle elever og ansatte ved Asak skole startet – en 
dag i september – dagen med å lage en hjerteform 
for å markere skolens samhold. Vi står sammen 
mot mobbing. Samlingen ble avsluttet med å synge 
«Stopp ikke mobb!»

HUSK:
Skihytta er 
åpen hver  
søndag fra  
kl. 12-15.
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Vi har så langt hatt en fantastisk fin og varm 
høst. Det er november og for noen av oss er 
det helt greit å vente med snø, både i forhold 

til kaos på veiene og den trimmen den medfører i 
form av håndskuffing! Andre klarer snart ikke vente 
lenger med å få på seg skia og «trave» milevis, eller 
å få vise frem den nye snøfreser’n.
 I denne utgaven vil dere som er oppmerksomme 
se at Velavisa fremstår med nytt utseende, vi håper 
dere liker det og at leseropplevelsen blir god.  
 Artikler i denne utgaven er som alltid variert, 
som opprykksfest for herrer a-lag i fotball, togenes 
fløyting ved Leirsund stasjon, Leirsundfesten, 
julegrantenning, juletrefest og andre aktiviteter 
for store og små. I tillegg finner dere våre faste sider og 
spalter. 
 Angående gratis utlån av Velhuset til medlemmer av 
velforeningen så forstår jeg at vi må tydeliggjøre hva 
vi ønsker å «ha inn» i Velhuset. For å få låne Velhuset 
gratis må du som arrangør igangsette en aktivitet som 
kan gagne alle på Leirsund og som er et bidrag til miljøet 
vårt. Sitter du inne med kunnskap på områder andre søker 
deg for læring? Har du lyst til å lære bort akvarellmaling, 
kakebaking, yoga, bridge eller andre liknende aktiviteter 
men mangler lokaler? Da er du i målgruppa. Velhuset 
lånes ikke bort gratis til private bursdager eller andre 
private arrangement. 
 Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 Hilsen Kjersti

Besøk oss på nett: 
www.leirsund.net  
www.facebook.com/leirsundvel

Del din historie
Har du en historie på lur? Eller kan-
skje du blir inspirert og tar pennen 
fatt nå! Er du skriveglad, send oss 
gjerne ditt bidrag på 
kjersti.ostlund@gmail.com

LEDER
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Bruk de oppmerkede  
parkeringsplassene
Rektor med tydelig beskjed til alle foreldre med bil:  
bruk de oppmerkede parkeringsplassene, og ikke  
parker foran skolens hovedinngang. 

– DET OPPSTÅR MANGE farlige 
situasjoner når barn blir levert og hentet, 
området er begrenset og det må vises akt- 
somhet, sier rektor Helge Gundersen.
 Spesielt biler parkert langs hek-
ken mellom skolen og de oppmerkede 
plassene gjør det uoversiktlig for barna. 
Til forskjell fra en voksen klarer ikke et 
barn å se over en bil, og må gå ut mel-
lom bilene for å se om det er klart. Faren 
for en påkjørsel er dermed stor.
 Gundersen sier til Velavisa at han 
har fått flere henvendelser fra foreldre 
som opplever farlige situasjoner ved 
levering og henting.
 – Det er oppmerkede områder til 
parkering. Det er uheldig å se biler gå 
på tomgang og sperrer.

 Fra hovedinngangen til parkerings- 
plassen går det også en ledelinje i as-
falten for svaksynte. Biler parkert rett 
utenfor inngangen som «skal bare en 
kjapp tur inn og hente noe eller noen» 
sperrer for denne linja. 
 – Skole og barnehagen henstiller til 
kun nødvendig bilkjøring, en «gåtur» 
med barna på morgenen er jo også et 
alternativ for noen, foreslår rektor.
 Han føyer til at det er ok å bruke 
busslommene ved skolebygningen, så 
lenge folk kan busstidene og ikke er til 
hinder for bussen. 
 En strålende nyhet til slutt: denne 
vinteren blir det bedre lysforhold på 
parkeringsplassen. Fem lyktestolper er 
nå byttet ut med langt sterkere belysn-

ing for å gjøre det tryggere å ferdes på 
parkeringen i vinterhalvåret. •

OPPLYST: Nye og mer lyssterke lykter 
er nå montert for å lyse opp bedre på 
parkeringsplassen. 

OPPFORDRER: Rektor Helge Gunders-
en kan ikke gjøre annet enn å oppfordre 
foreldre og andre parkerende ved skolen 
om å bruke de oppmerkede parkering-
splassene. På den måten skapes det ikke 
unødvendig farlige situasjoner. 
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På banketten ble følgende priser delt ut:
★ ÅRETS SPILLER: Runar Svorkmo, midtstopper
Ble kåret til årets spiller av en enstemmig jury. Har vært en av lagets viktigste 
spillere i hele år. Er bindeleddet i en solid forsvarsrekke og scorer mye mål. 
Har nå spilt 3 sesonger i Leirsund og blir bare bedre og bedre.

★ ÅRETS TOPSCORER: Anders Henriksen, venstre ving
Kom fra Lørenskog før sesongen. Har et fryktet venstrebein. «Vrenger» ballen i 
vinkel'n fra alle tenkelige posisjoner. Er du lei av å se dårlige frispark på TV? Ta turen 
ned på stadion og se denne juvelen gjøre det slik det skal gjøres...

★ SPILLERNES SPILLER: Jon Magnus Hansen,  
venstre back/reservekeeper
Kom også fra Lørenskog før sesongen. Startet sin 
Leirsundkarriere i vinter med å «feie» ned en mot-
spiller i treningskamp. Hadde dette skjedd utenfor 
fotballbanen ville resultatet trolig blitt forvaringsdom. 
Resultatet ble i stedet livredde motspillere, og siden 
har ingen kommet forbi på venstresiden. Han er en 
super lagspiller som ikke var vanskelig å overtale når 
keeper'n var borte og vi trengte en til å stå i mål.

Kronet knall- 
sesong med 
pølsefest
Sesongen 2015 har vært en eneste  
stor opptur for A-lagsherrene.

EN FANTASTISK SESONG ble 
lørdag 17.oktober kronet med et 
veldig bra arrangement på Leir-
sund stadion. 
 Idrettslaget hadde kjøpt inn 
pølser, hamburgere og brus som 
ble delt ut under A-laget sin siste 
kamp for året. Akershus fotball-
krets møtte også opp for å dele 
ut premier til kretsmestrene. 
Kampen mot Skjetten 2 ble for-
øvrig vunnet 3-1!
 Sesongen har vært en eneste 
stor opptur. Vi startet sesongen 
med vintertreninger på Kurlands-
parken. På det meste var det over 
30 spillere til stede på treningene. 
Antallet har sunket noe utover i 

sesongen, men vi har fått en god 
treningsgruppe bestående av ca 
20 stykker. Dette må sies å være 
meget bra og kvaliteten har vært 
strålende – både på det sportslige 
og sosiale. 
 Vi, som er med på og rundt 
laget, setter også utrolig stor pris 
på at så mange av Leirsund sine 
innbyggere har tatt seg tid til å 
komme ned og se på oss spille 
kamper. Da er det gøy å spille fot-
ball!
 Vi starter nå snart med opp-
kjøringen til neste sesong. Det blir 
beinhard jobbing på hver trening 
slik at vi er klare til å underholde 
dere også i 2016-sesongen. •

ÅRETS SPILLER: Runar Svorkmo

ÅRETS  
TOPP- 
SCORER:
Anders  
Henriksen

SPILLERNES SPILLER: 
Jon Magnus Hansen

Ønsker du  
å spille  

seniorfotball? 
Da er du hjertelig 

velkommen til 
infomøte på 
klubbhuset,  

mandag 7/12  
kl. 19.oo

Sportslig hilsen 
Christian Søreide 

Leirsund IL  
Senior.



Velavisa – utgave nr. 4 2015 5

Nå kan snøen  
bare komme
Det er ikke uten grunn at årets hederspris gikk til  
løypekjørerne Ole Henry Nes og Knut Næss.

SOMMEREN 2014 brukte karene fire 
uker på en fullstendig restaurering av den 
3,5-kilometer lange lysløypa på Asak. 
Men vi måtte vente til over nyttår før vær-
gudene sendte nok snø slik at det gikk an å 
lage skiløyper. – Den 10. januar var første 
gang vi fikk tromlet snø her i fjor vinter, 
forteller Nes han har notert i almanakken. 
 Denne sommeren har de reparert ei 
pill rotten trebru og lagt ned noen nye 
dreneringsrør, og gjort den sedvanlige 
snauhogsten for å holde løypa klar. 
 Nå kan snøen bare komme. Både 
nes og Næss står klare med en split-
ter ny maskinpark for å gjøre løype-
forholdene best mulig for små og store 
skiløpere på Leirsund.

 Men det er ikke bare løypene de tar 
seg av når de først er i gang.
 – I år har vi fått beiset skihytta. Det 
har ikke blitt gjort siden den var ny, 
forteller Næss, som sammen med Nes 
ble tildelt Årets hederspris 17. mai i år.
 Tidligere i høst oppdaget de bil-
spor i løypa. Heldigvis har ikke løypa 
blitt påført alvorlige skader, men dette 
er noe de ikke setter særlig pris på.
 – Det er kjørt hele løypa igjen-
nom, det skjedde i fjor også. Heldigvis 
har det gått bra, men du mister litt av 
gløden når noen gjør sånt, sier Næss.
 Blir sporene dype ødelegges gress-
dekket og det vil kreve mer snø for å 
lage ordentlige løyper. Uten gressdek-

ket kan det også skade sålen på skiene 
om snølaget er tynt.  
 Allerede nå tennes lysløypa på 
kveldstid. Fram til klokka 23.00 hver 
kveld er det mulig å ta seg en løpetur i 
skogen. Det hadde ikke vært mulig uten 
innsatsen til herrene Nes og Næss. •

OPPFRISKET: Skihytta er nybeiset og 
klar for vintersesongen. Hver søndag 
selger skigruppa blant annet kaffe og 
vafler til alle på tur.

FINT FØRE: Løype-kjørerne Ole Henry 
Nes og Knut Næss lover fine forhold 
så snart det blir nok snø til å kjøre opp 
løyper.



Velavisa – utgave nr. 4 20156

Kos på strikkekafé!
En tirsdag i oktober tok jeg turen opp for å hilse  
på jentene på strikkekafé på skihytta.

METTE KLEVER TOK MEG i mot i 
en lekker, hjemmestrikket genser. Hun 
hadde fyrt opp i ovnen, satt over kaffen 
og tatt frem deilige kaker. Her var det 
tydelig at de skulle kose seg. 
 Hver tirsdag fra klokken 18 til 21, 
møtes glade damer og har en trivelig 
samling med håndarbeid og skravling. 
For det blir jo en del skravling. Noen 
har ikke alltid med seg håndarbeid en-
gang, forteller de og ler. Strikkeklub-
ben er åpen for alle, og man kan fint ha 
med seg håndarbeid av alle slag. 
 Strikkekafeen ble startet av Mette 
i april 2014, og det har etter hvert blitt 
en gjeng på 17 jenter som kommer fast. 

Antallet varierer litt fra uke til uke. På 
det meste har de vært 21 jenter og de 
aller fleste er fra Leirsund, men det har 
vært jenter utenfra også. Mette husker 
blant annet at det var ei fra Strømmen 
innom. 
 Strikkekafeen får benytte skihytta 
vederlagsfritt, men bidrar med dugnad 
omtrent en gang i året med vask og 
vedlikehold.
 Jeg sitter og iakttar jentene rundt 
bordet. Ja, for her ommøbleres det slik 
at alle kan sitte rundt samme bord. Det 
småprates hele veien rundt om alt fra 
3D-penner, kosthold, Leirsundfesten, 
og hvor mange masker som skal leg-
ges opp. Det byttelånes også bøker av 
alle slag, og denne kvelden er det også 
mulig å få bestilt elgkjøtt av Gry. 
 Her lages kreasjoner av alle slag; 
gensere, lappetepper, nisser og skjerf. 
Denne kvelden er blant annet et  
lekkert sokkepar (Anne-Berit) og 

et Michael Kors-skjerf (Heidi) under 
produksjon. 
 Noe av det mest spesielle som er 
kreert her på hytta, er ei «Leirsund IL»-
pute. Denne er det Gry Antonsen som 
har laget. Hun er glad i å komponere 
mønster selv, og er blitt en ekspert på 
det som kalles «hønsestrikk».
 Strikkekafeen er en veldig hyggelig 
ting, og jeg anbefaler alle som har lyst 
og anledning til å ta med seg håndar-
beidet og komme hit til skihytta på tirs-
dager klokken 18.00. Det koster kun 
en tier til kassa per gang for kaffen å 
bli med. Første søndag i advent under 
julegrantenningen på velhuset, skal de 
ha julemesse der de selger sine håndar-
beider. Les mer om dette på side 9. •

IVRIG GJENG: Denne tirsdagen var Bjørg Fredheim, Kari Falao Lunde, Anne-Berit Nes, Gry Antonsen, Mette Klever, 
Anne Transeth, Jeanette Kilmork, Gry Johnsrud, Heidi Aas og Wenche Blaasaas på strikkekafé.

AV BEATE KVISTEDAL

SOSIALT: Skravling er vel så 
viktig som håndarbeid når 
denne gjengen samles.
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Familiesvømming
Svømmehallen er åpen lørdager  
i vinterhalvåret kl. 11-14.
Det er også voksensvømming for medlemmer 
over 16 år tirsdager og torsdager kl. 20–21.

PRISER 
• Medlemmer av Leirsund idrettslag:  
 kr 20 for barn og kr 40 for voksen.
• Ikke-medlemmer:  
 kr 40 for barn og kr 100 for voksen.

Datoer 2015/2016:
Oktober: 10., 17., 24., 31.
November: 7., 14., 21., 28.
Desember: 5., 12., 19.
Januar: 2., 9., 16., 23., 30.
Februar: 6., 13., 20.
Mars: 5., 12., 19.
April: 2., 9., 16., 23., 30.

Husk BADEHETTE for  
alle som skal bade!

Togfløyting ved 
Leirsund stasjon
Styret har blitt kontaktet angående 
togfløytingen ved Leirsund stas-
jon. Det er antagelig flere som har 
vært i kontakt med Jernbaneverket 
angående dette, men styret kjenner 
til at beboere i 2012 tok kontakt 
for å få svar på om det var mulig  
å få erstattet denne varslingen med 
for eksempel varsling over høyt-
talersystemet. Svaret de fikk,  
har vi fått tilsendt på e-post.  
Jernbaneverket svarte som følger: 
«Tog på Hoved-/Gardermobanen, 
på vei mot Eidsvoll/Dal får skiltet 
for orienteringssignal dagtid 
(06.00-22.00) mellom de to over-
gangsbroene før Leirsund. Dette 
er grunnet dårlig sikt da plattfor-
men begynner rett etter kulverten  
i tillegg til at plattformen ligger  
i en kurve. Tog på Hovedbanen  
i retning Lillestrøm får skiltet for 
orienteringssignal 340 meter før 
plattformen begynner på Leirsund. 
Dette signalet står der fordi plat-
tformen ligger i en kurve og det 
er vanskelig for lokfører å kunne 
stanse hvis det skulle befinne seg 
personer i sporet. Vi har dessverre 
hatt flere tilfeller hvor det har 
vært villkryssinger/person  
i spor på denne holdeplassen.  
Vi er derfor nødt til å opprettholde 
disse skiltene ved Leirsund».

OPPSLAGSTAVLA
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Fra kretsmester  
i skihopp til  
hanskemaker  
for dronningen
VI TUSLER INN i et lite hus bak et an-
net hus, i regnværet. Før hadde vi aldri 
tenkt på at det var et hus her. Vi blir bedt 
med inn og mottatt med åpne armer. 
 Vi setter oss midt i stua, i en beuge 
og myk skinnsofa. Arne Martin setter 
seg rett ovenfor oss i en lik sofa. Kona, 
Gunnhild, sitter i en gammel og fin stol 
til høyre for oss, rett foran en av de 
mange plantene. Vi kan se alle rommene 
i første etasje fra der vi sitter, fordi 
det er åpent helt fra spisebordet til tv- 
kroken. Det meste i rommet er lys gult 
eller hvitt, det er knapt nok noen mørke 
gjenstander. Stua har en fantastisk utsikt 
over Leirsund og Skedsmo. Vi er kom-
met for å intervjue Arne om skoletida 
hans og stiller det første spørsmålet.

Hvordan var det å gå på Asak skole?
– Det var veldig fint. Jeg har et spesielt 
forhold til skolen fordi bestefaren og 
bestemoren min bodde der. Jeg var der 
for første gang på julaften da jeg var ni 
måneder gammel. Siden ble det mange 
års skolegang med oppmøte annenhver 
dag, til jeg byttet til Rælingen. Bestemor 
var vaktmester på skolen, så hun vasket, 
og måtte ofte tenne i ovnene. Det kunne 
være ned mot -40 grader klokka seks om 
morgenen på vinteren. Hun døde bare 
noen måneder etter hun ble hundre år 
gammel, sier Arne Martin. 

Hvordan var miljøet på Asak skole?
– Det var veldig fint. Det var ikke noe 
mobbing eller noe sånt. Vi bare erta 
hverandre litt, men det var fint lite. Vi 
var gode kamerater.
 – I 1942 kom tyskerne, og de bodde 
i den store delen av skolen, den som ble 
revet. På den tida hadde vi bare en time 
skole om dagen i et helt år. Da hadde 
alle elevene undervisning i samme 
klasserom. Men tyskerne var veldig 
greie. Etter skolen pleide jeg å hoppe 
40-50 meter i Vardebakken, og da fikk 
jeg og de andre vennene sjokolade av 
tyskerne, forteller Arne Martin, som på 
den tiden var ca. sju år gammel. 

Hadde dere mye lekser?
– Nei, det var ikke mye. Vi hadde vel 
en stil innimellom som vi skulle skrive 
på hjemme. Da fikk vi 14 dager på oss, 
men det var ikke stort mer enn noen 
stiler i året. Vi guttene var ikke særlig 
gode til å skrive stiler, for vi fulgte ikke 
så godt med i timene, og fritiden brukte 
vi til lek. Edgar var flink på skolen, og 
det kunne vi andre ha blitt også hvis vi 
hadde fulgt med. Jentene derimot, ful-
gte godt med og ble gode på skolen.

Har du et spesielt minne?
– Det var en lærer som var veldig 
snill, husker jeg. Han het Åsheim og 

var rundt 60 år da jeg gikk på skolen. 
Jeg husker også at moren og faren min 
kokte suppe som jeg spiste hver dag på 
skolen, og det er jo gode minner. Men 
de beste minnene jeg har, er vel fra da 
vi vant noen skoleskirenn mot Strøm-
men, smiler Arne Martin lurt. 

Treffer du mange av de du gikk  
i klasse med fortsatt?
– Vi var ni gutter, og nå er det bare to 
igjen. Også var det fire jenter, og der 
er det to igjen. Det var vel kanskje 100 
elever til sammen på skolen.

Hva gjorde du på fritiden?
– Jeg dreiv jo mye med lek og ski-
hopping og sånt. Jeg ble kretsmester 
i skihopp to år, da jeg var femten og 
seksten år gammel. Jeg ble nummer 
to og tre i de andre mesterskapene. 
Det som er litt spesielt, er at jeg ble 
norgesmester i motorsykkel på Gjøvik 
i 1949. Da var jeg femten år. Det var 
på en 125 kubikk. Moren min lånte 
alle de fine pokalene mine en gang til 
en fest på velhuset, og så glemte hun 
å ta dem med tilbake. Dagen etter var 
alle borte. 
 – Ellers dreiv vi på jordet som 
førsteklasse gjør nå, eller i Vardebak-
ken og hoppa på fritiden. Men det var 
bare om vinteren, selvfølgelig. •

ARNE MARTIN SAGEN (81) 
• Gikk på Asak skole på 40-tallet
• Tidligere hanskemaker og 
bensinstasjoneier

AV SKAGE ALEKSANDER STIDAHL SUNDVOR & CHRISTOFFER NES DYNNA, elever ved 9.trinn på Asak skole
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Julegrantenning
Tradisjonen tro vil Leirsund velforening invitere til tenning  
av julegrana på Leirsund velhus 29. november. 

DET VIL BLI SERVERT 
gløgg, vafler, pepperkaker 
og varme pølser til alle 
som kommer. Vi begynner 
utendørs klokka 17 med 
tenning av julegrana og 

gang rundt treet akkompag-
nert av Skedsmo Janitsjar. 
 Så fortsetter vi innen-
dørs med mer julemusikk, 
servering og loddsalg. Det 
skulle ikke forundres om 

kanskje nissen også kom-
mer på besøk. Julekalen-
der blir det på alle barna 
som kommer.
 Velkommen skal dere 
alle være!

Juletrefest
Velforeningens tradisjonelle juletrefest holdes som vanlig  
29. desember klokka 17 i Velhuset. Fakkeltog går fra Asak 
skole og Kjusløkka klokka 16.30, fakler deles ut på stedet 
(værforbehold). Det blir sang og gang rundt juletreet, bevert-
ning, underholdning ved Knerten og besøk av julenissen.  
Pris kr 50 per person som betales ved ankomst. 
 Vi benytter anledning til å takke alle som hvert år stiller opp 
med kaker! Ta med hele familien på en hyggelig romjulsfest!
 Påmeldingen gjøres til randifredriksen@hotmail.com  
innen 18. desember.

Julemesse
Nå er det snart 
advent, og tid for å 
tenke på julegaver, 
kalenderpakker 
og julepynt. Noen 
håndarbeidsglade 
damer fra strikkeka-
feen på Leirsund 
ønsker å selge noen 
av produktene sine.
 Julemessen er en 
fin anledning til å få 
inspirasjon til egne 
prosjekter. Og hvis 
du ikke lager noe selv, 
kan du kjøpe hjem-
melagde julegaver på 
messen i stedet.
 De håndarbeids-
glade damene stiller 
seg opp på Velhuset 
søndag 29. novem-
ber ca klokka 16. 
Husk kontanter. 
 Velkommen!
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Leirsundfesten 2015
Lørdag 31.oktober var det stinn  
brakke og fantastisk stemning på 
Velhuset. 
 Årets Leirsundfest hadde hele  
125 påmeldte, noe årets komité er 
meget godt fornøyd med. 
 Glenitas nydelige mat bidro til en 
strålende start på kvelden, godt  
hjulpet av Ottos velkomstdrink.
 I 23-tiden kom kveldens musikalske 
overraskelse. Espen Ruud og hans 
band spilte opp til dans. Fullt danse- 
gulv og trampeklapp må sies å være 
god tilbakemelding. I tillegg til bandet var 
det komitéens livlige 80-talls spilleliste på 
Spotify som sto for det musikalske. 
 Komité for 2016 ble annonsert  
i løpet av kvelden, så nå er det bare  
å glede seg til neste års Leirsundfest! 

 DUGNADSHJELP TIL KARUSELLRENN 
Skikarusellen på Leirsund har 10 
års jubileum! Akkurat nå er det 
få aktive barn i skigruppa og få 
skiforeldre til å arrangere karu-
sellrenn. Vi kan ikke la denne 
flotte skifesten gå dukken! 
 Derfor håper skigruppa at 

alle som har hatt glede av dette 
arrangementet vil stille opp noen 
timer 27. januar 2016, så nye 
kull kan få oppleve denne lokale 
skitradisjonen. 
 Vi trenger folk til å lage 
vaffelrøre, stå i kiosken, dele ut 

startnummer, vise barna hvor de 
skal gå, være speaker osv. Har 
du mer lyst til å gjøre en innsats 
i forkant, så trenges folk til 
planlegging også. 
 Ønsker du å bidra til at flere 
familier skal ta del i denne 
artige aktiviteten er det bare 
å ringe, sende sms eller maile 
Camilla Røhme: 
Tlf.nr.: 638 74 391  
/ 454 43 354
Epost: crohme@online.no
 Gjør som ho Rita – hun liker 
at det skjer noe på Leirsund,  
og stiller med 4 liter vaffelrøre! 
 Sett av kvelden til skifest  
på Leirsund! De andre karusell-
rennene går 20. januar og  
17. februar på Hekseberg. 

DE SOM SKAL ARRANGERE neste års Leirsundfest er 
Trine Linge, Rune Neteland, Torild og Øyvind Nordengen, 
Gunn Marie Erikstad, Tommy Dahl Johansen, Heidi Anette 
og Stian Garthus.
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LEIRSUND  
VELFORENING 
Kjersti Østlund  
Leder
Heggeliveien
Tlf.: 960 14 724
• kjersti.ostlund@gmail.com

Lars Hallingstorp  
Nestleder
Lerkesvingen
Tlf.: 918 23 017
• hallings@hotmail.com

Ole Johnny Transeth  
Kasserer
Branderudveien
Tlf.: 958 94 735
• ojt@ramirent.no

Håkan Nyhaugen  
Styremedlem
Branderudveien
Tlf.: 467 87 900
• hakan.nyhaugen@liebherr.com

Øyvind Thorvik  
Styremedlem
Branderudveien
Tlf.: 952 69 740
• oyvind.thorvik@optimera.no

Lena J. Brodal  
Styremedlem
Måltrostveien
Tlf.: 900 74 496
• lena@riksscenen.no

Beate Kvistedal  
Styremedlem/webredaktør
Farseggen
Tlf.: 992 48 549
• beate.kvistedal@gmail.com

Derfor bør du bli medlem 
av Leirsund velforening
• Som medlem av Leirsund velforening får du 500 kroner 
avslag ved leie av velhuset.
• Leirsund velforening jobber for å gjøre Leirsund til en  
levende og trivelig bygd. 
• Hvert år er vi med å arrangere jule-grantenningene og den 
svært populære juletrefesten for barna. 
• Vi ønsker mer liv i velhuset på ukedagene og håper noen 
vil fylle huset med aktivitet. 

MEDLEMSKONTIGENT
Enkeltmedlemskap: 200 kroner  
Familiemedlemsskap: 400 kroner  
Kontonummer: 1286 20 24026

Annonsepriser
Årsabonnement,  
plassering i Velavisa  
og på nett:
Logoann. kr 2800
1/8-ann. kr 500 pr. nr.  
 kr 3000 pr. år
1/4-ann. kr 1000 pr. nr. 
 kr 5500 pr. år
1/2-ann. kr 3000 pr. nr. 
 kr 7500 pr. år

STORT & SMÅTT

Layout: Linda Kirkeby Isenhag 

Illustrasjoner: freepik.com  

Ingen utbygging på Leirsund
Politikerne har snudd og sier nå fullstendig nei til all ny 
utbygging på Leirsund. 
Helomvendingen skjer som følge av det nye kommunestyrets 
helt andre meninger rundt utbygging, enn hva de folkevalgte 
hadde før høstens kommunevalg. Utbyggingen av flere jorder  
i nærheten av Leirsund stasjon med opptil 1.000 nye boliger 
blir det dermed ikke noe av. 
 Før sommeren stemte et flertall for utbyggingen til tross  
for innsigelsesvarsler fra en rekke overordnede myndigheter.  
I september møttes partene til mekling hos Fylkesmannen uten 
at det førte fram. Rådmannen ville sende saken til Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse, men 
det er nå stoppet av et flertall bestående av SV, Ap, Sp, KrF, 
Folkets Røst og MDG.  

 
Sammen  

kan vi gjøre 
Leirsund til  
en levende  
og trivelig  

bygd!
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I HØST BLE vi rammet av to flommer på under tre uker. 
Sandsekkene ligger fremdeles og passer på vannstanden 
mellom Leira og Sundstuveien. Foto: Lars Hallingstorp

TRE SMÅ JENTER ikledd «gamledagerklær»,  
i anledning 150 års jubileumet. Her er vi på teater  
i sløydrommet. Foto: Linda K. Isenhag

SKOGEN i sin beste drakt, en dag i oktober. 
 Foto: Linda K. Isenhag

TORSDAG 12 NOVEMBER 
var det duket for årets fotbal-
lavslutning her på Leirsund, 
med 79 barn i alderen 7-13 
år. Her ble det både pizza, 
quiz og premie til alle. Vil 
takke både store og små for 
en super markering av seson-
gen som har vært.

GLIMT FRA BYGDA

Har du et blinkskudd?
Send det til kjersti.ostlund@gmail.com
Legg ved en kort tekst om bildet, og kanskje 
det kommer med i neste utgave av Velavisa!


