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Nå er det tryggere å være 
syklist på Leirsund s. 3

Info fra Skigruppa s. 4

En prat med 
Arvid Kristoffer Ruud s. 5

Vi vil gjenskape 
Leirsunddagen! s. 6

Endelig lys ved 
Leirsund stadion s. 6

Bli med å gå  
Asakmarka rundt
Asakmarka rundt er et turforslag etter initiativ av Rune 
Antonsen. Søndag 15. mai, som også er 1. pinsedag, er 
satt av til turen. Avgang fra Leirsund stadion klokka 09.00 
og turen er beregnet til å ta 6 - 8 timer. Turens endepunkt 
er Skihytta på Asakmoen. Turen vil gå innom mange kjente 
steder i Asakmarka, som Barnefoten, Farshatten, Bjørnho-
len, Rakkermåsan og Rudskulen. 
 Det anbefales å bruke godt fottøy og helst noe som tåler 
vann og er litt høye, siden turen krysser flere våte partier. 
Matpakke og drikke for en så lang tur er en selvfølge.  
Sitteunderlag kan også være greit å ha med. Ha gjerne 
med kamera!
 For mer informasjon om Asakmarka og turmuligheter 
der, sjekk www.farshatten.com.

Vel møtt!
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Vinteren er her, selv med noe uforutsett vær. 
Alt fra varmegrader og regn til snø og 
mange kuldegrader. 

 Uansett vær og forhold er Skihytta åpen hver 
søndag kl. 12 – 15 og sererver kaffe og vafler, vi 
anbefaler dere å ta en tur innom etter tur i skogen. 
Vi oppfordrer for øvrig alle til å bruke Asakmarka 
med alle dens stier og veier til fin utsikt og kanskje 
et besøk i Kongsrudtjern Naturreservat. 
For mer informasjon om hva Asakmarka kan tilby dere  
se www.farshatten.com
 Det er fortsatt plass til deg og din aktivitet i Velhuset, 
gratis. Utlånet skal gagne oss alle på Leirsund, unge som 
eldre. Er du en ivrig sjakk-/bridgespiller, ønsker å starte 
en forfatterklubb eller du brenner for andre inne- 
aktiviteter og trenger mer plass? Da er Velhuset stedet. 
Det tillates ikke aktiviteter med kjæle-/husdyr på grunn 
av allergier, heller ikke sportsaktiviteter som «skader» 
huset (sykkel, skatebord, ballspill og lignende).  
Kontakt Lena Brodal for mer informasjon.
 Fra og med 2016 tilbyr vi nå alle våre medlemmer  
kr. 1000 i avslag ved leie av Velhuset. Fortsatt ikke 
medlem? For å melde deg inn se leirsund.net/medlems-
fordelerogpriser.htm eller kontakt Ole Johny Transeth.
 

Hilsen Kjersti

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

Del en 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

– Dette har vi holdt  
på med i åtte år
Nå har det blitt tryggere å være syklist og fotgjenger på Leirsund.  

Den nye undergangen 
under Rolf Olsens  vei 

mangler bare asfaltdekket 
før den er helt ferdig, men 
allerede nå kan gang- og 
sykkelveien langs jernbanen 
benyttes på turene i retning 
Lillestrøm.
 Et svært viktig trafikk-
sikkerhetstiltak Leirsund vel 
og tidligere velleder Finn 
Eirik Eilertsen har jobbet 
med i mange år.
 – Dette har vi holdt på 
med i åtte år for å få til. En 
sak som startet i velet og 
som jeg har fortsatt å jobbe 
for som politiker, sier Eilert-
sen (H), medlem av hovedu-

tvalg for tekniske tjenester 
i Skedsmo kommune etter 
kommunevalget i fjor høst.

MAST MINST  
50 GANGER
Han er svært fornøyd med at 
undergangen endelig er på 
plass. 
 – Jeg tror jeg har spurt 
om dette 50 ganger i hoved- 
utvalget og administrasjonen 
i kommunen. Hovedårsaken 
til at dette har vært vanskelig 
har vært Jernbaneverket, 
som ikke vil ha folk nære 
jernbanesporene. I fjor som-
mer fikk vi endelig lov til å 
begynne, forklarer Eilertsen.

 En periode med enkel 
kameraregistrering av trafik-
ken har vist flere nesten- 
ulykker ved krysningen. Selv 
om fartsgrensen er 60 km/t på 
stedet, finnes det bilister som 
passerer med en langt høyere 
hastighet. Flere sikkerhetstil-
tak har vært forsøkt. Senest 
ble det forslått å sette opp sikk-
sakk-bommer, slik at syklis-
tene var nødt til å stoppe før de 
kom til krysningspunktet. 

DET FARLIGSTE  
KRYSNINGSPUNKTET
Det gikk ikke lokalpolitik-
eren fra Leirsund med på, og 
fikk kjempet igjennom en til-

latelse fra Jernbaneverket og 
midler til bygging av en un-
dergang av kommunen. 
 Eilertsen mener det bare 
er hell og lykke at ingen  
alvorlige ulykker har skjedd. 
 – Dette har definitivt 
vært den farligste krysningen 
på Leirsund. Trafikken som 
kommer over brua har du 
ikke sjans til å se. 
 – For velet har dette vært 
en viktig sak. Vi ble først ikke 
hørt, men dette viser at det er 
mulig å få gjennomført selv 
slike småsaker, bare du er 
tålmodig nok, slår Eilertsen 
fast.  •

Leirsund  Vel løste 
saken!

Tidligere  
velleder  
Finn Eirik  
Eilertsen.
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Droppet ut av  
skolen i 7. klasse  
– ble lærer!
Det var en regnfull dag, da vi, to 

elever fra 9. trinn på Asak skole, 
kom for å intervjue en mann ved navn 
Arvid Kristoffer Ruud. 
 En tynn, høy mann med hvitt kort 
hår og briller, som hadde på seg olabukse 
og olaskjorte, og ønsket oss velkommen 
inn i en flott og innbydende stue. Der 
hadde han dekket på med fint servise, og 
kona hadde bakt kaker til oss. Han satte 
seg foroverlent i stolen sin, med albuene 
på knærne, og fortalte oss om skoletiden 
og livet sitt. For en gang var også han 
elev ved Asak skole.  Han likte skolen, 
men droppet ut i 7. klasse.

SELVBYGD HUS
Ruud har vært gift med kona i over 50 år, 
og har tre barn. To gutter og en jente. Det 
hvite huset med carport, rett ved skolen, 
har han bygget helt selv. Han har lagd alt 
fra grunnmur til glass, og er veldig stolt av 
huset sitt. Han vil ikke flytte for alt i verden. 
 Huset sto ferdig på bryllupsdagen 
deres. Da var det så mange som ville se 
huset, og  til slutt var det stilettskomerker 
over hele gulvet. Men han fikk pusset 
dem vekk.

BARNDOM OG SKOLETID
Ruud er nest eldst i en søskenflokk på fire. 
Han har en eldre bror og to yngre søstre. 
Barndomshjemmet hans var i det øver-
ste huset i Farseggen, det som ligger rett 
før skogen. Der likte de seg veldig godt. 
De hadde gris, sau, høner og haner som 
husdyr, så de hadde det ganske bra selv 

om det var krig på den tiden da han beg-
ynte på skolen. Til tross for at Ruud ikke 
syntes at han husket så mye, så hadde han 
mange minner å gi oss fra skoletiden.
 Tyskerne bodde på skolen, men elev-
ene merket dem nesten ikke. En gang ble 
en venn stoppet av en tysk soldat, fordi 
han hadde på seg speideruniform. De 
lurte på hva det var for noe. Så kom lær-
eren og fortalte hva det var, og at det ikke 
var farlig. Han fikk gå. 
 – Vi følte oss ikke redde, men det 
var noe med det at de var der som gjorde 
det litt skremmende, erindrer Arvid mens 
han ser opp i taket med rynket panne. 
 – Ved skolen bodde det en hyggelig 
dame som lagde suppe til dem til storefri, 
forteller han videre. 
 – Hun bodde ved den gamle kiosken. 
 De måtte gå og hente suppen i store-
friminuttet, og de byttet på hvem som 
skulle gå hver gang. 
 Skoledagen var veldig lik som den 
er nå, med friminutt og lengden på selve 
skoledagen. Matte, tegning og sløyd var 
han best i. Han hadde ønsket mer oppfølg-
ing i språk, som han ikke var så god i. Han 
klandrer ikke læreren, men heller seg selv 
for liten lærevilje på dette feltet. De hadde 
en flink lærerinne, forteller han. 
 De sang hver dag. Og selv om for-
skjellen mellom jenter og gutter ikke var 
så stor, var den der like fullt. 
 – Jeg tror jentene knapt nok fikk ta i 
en kniv, sa han. 
 – Det var guttene som hadde sløyd, 
mens jentene hadde «husmorfag». Jeg 

tror guttene ofte fikk den beste løsnin-
gen, fordi de var tøffere med å forhandle, 
bemerker han. 

TILBAKE TIL SKOLEN
Ruud droppet ut av den vanlige sko-
len i 7. klasse og startet på det han kaller 
«sløydskole», som han gikk på i ett år. Etter 
dette fikk han jobber, og han endte opp med 
mesterbrev. Han var en tid trappesnekker. 
Til slutt ble han lei, og derfor startet han på 
skole igjen. Kona jobbet samtidig, og det 
gjorde at han kunne gå på skole i flere år. 
 Da han bygde huset, gikk han på 
skole samtidig for å ta igjen det forsømte, 
fordi han ikke trivdes så godt med det 
yrket han hadde. Han ble til slutt lærer, 
men ikke på Asak skole. Barna hans gikk 
på Asak skole og fikk seg god utdanning, 
og deres barn igjen går på skolen nå.
 Er det en ting han ville endret på i 
livet sitt, så ville det være at han hadde 
fullført skolen med en gang istedenfor å 
ta igjen det forsømte etter at han hadde 
vært noen år i arbeidslivet. 
 – For det er så mye tyngre å ta  
igjen skolegang enn å fullføre den med 
en gang, sier han. •

ARVID KRISTOFFER RUUD (80) 

AV SUNNIVA HENRIKKE SVENDSEN OG TU-ANH DIEP

Info fra Skigruppa
Lite snø og ustabilt vær har gjort sesongen vanskelig for skiløperne 
i skigruppa til Leirsund IL. Men det er ingen grunn til å henge med 
hodet. Det har blitt gjennomført treninger i ulike aldersgrupper fra 
1. klasse og oppover gjennom hele sesongen. Og den korte  
perioden det lå snø, ble det som alltid kjørt opp perfekte løyper,  
og folk strømmet til bygdas største møtested på vinterstid: skihytta.

★ SKITRENING
Ønsker du å delta på skitren-
ing er bare å ta kontakt med 
Morten Tobiassen på telefon 
911 78 848. Han vil formidle 
kontakt med trener, samt gi 
nødvendig informasjon om 
tilbudet. Barn og unge i alle 
aldre er velkomne.

★ GÅGRUPPE
Hver onsdag kl. 11 er det an-
ledning til å bli med på en 
spasertur med utgangspunkt 
fra Skihytta. Turen avsluttes 
med kaffe og vafler. Det er 

selvsagt mulig kun å delta 
på kaffe og vafler.

★ LØYPEMASKIN
Løypemaskinen vår begynner 
å bli gammel og utslitt. Vi har 
derfor startet en prosess med 
finansiering av ny. Har du lyst 
til å bidra litt, trenger vi en el-
ler to personer som kan hjelpe 
til med å søke midler hos fond, 
stiftelser og andre. Har du for-
slag til sted vi kan søke midler 
er vi takknemlige for det også. 
Ta kontakt med Eirik Paulsen 
(eirik.pauls1@gmail.com)

★ STRIKKE- 
KAFE
Hver tirsdag fra klokka 18 til 
21 er det strikkekafe på Ski-
hytta. Det er bare å ta med 
strikketøyet og godt humør. 
Det er minst like stort fokus 
på det sosiale som det er på 
strikkingen. 

★ LØYPER
Denne sesongen har forelø-
pig ikke vært som ønsket. 
Lysløypa har kun vært åpen 
for skigåing to og en halv 
uke. Men, så fort det kom-

mer snø vil Knut og Ole 
Henry sette seg på snøscoot-
eren og preppe løyper. 
 Disse gutta gjør en for-
midabel jobb i løypenettet 
hele året. Samtidig ber vi 
om at ingen går på beina i 
løypene når det ligger snø 
der. Lyset er tent fra det 
mørkner og fram til 23 alle 
dager.

Leverer hastigheter  
opp til 300 Mbit/s
I midten av 2015 startet 
Tveco byggingen av et nytt 
fiberstamnett i Leirsund. 
Fibernettet skal dekke hele 
området fra Asaktoppen til 
Farseggen.
 De første husstandene blir 
i disse dager tilkoplet fiber-
nettet, og får da tilgang til 
både TV-tjenester og høy-
hastighets bredbånd.
 – Først ute er Farseggen og 
Kjusløkka, samt området rundt 
Leirsund stasjon, forteller  
Werner Eriksen, daglig leder  
i Tveco Net as.
 Tveco vil levere bredbånds-
hastigheter opp til 300/300 
Mbit/s, samt en rekke nye 
spennende TV-produkter.
 I følge Eriksen er den største 
forskjellen mellom kabel-TV 
og fibernett, at man får tilgang 
på enda større bredbåndska-
pasitet, samt samme inn- og 
uthastighet. Et fibernett er også 

mer stabilt og krever ikke det 
samme vedlikeholdet som et 
tradisjonelt kabelnett.
 Werner Eriksen fortel-
ler videre at de har hatt en 
løpende dialog med Leirsund 
Antennelag i forbindelse med 
en eventuell overtakelse av 
kabelnettet. Eksisterende 
kunder i Leirsund Antennelag 
vil ikke bli flyttet over på fiber, 
før en eventuell overtakelse er 
formelt i orden. 

DET SOM SKJER

Helt svart, kastrert hankatt, ca. 2 
år. Kosete og glad i folk. Katten 
kom til tunet hos oss i november, 
men ukjent for oss hvor lenge 
den har vært borte. Ta kontakt 
om den kan være kjent: 
Røhme
Tlf.: 63 87 43 91 
Mobil: 45 44 33 54
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Kom på Årsmøtet!
Årsmøtet til Leirsund Velforening avholdes  
onsdag 30. mars klokken 18.00.
Vi oppfordrer alle medlemmer i velet til å møte på årsmøtet. For å holde 
seg oppdatert om hva velforeningen driver med, har planer om og for å 
påvirke, er det lurt å stille på årsmøtet. 
 Noen kan vegre seg for å komme fordi de tror de kan bli valgt inn i styret, 
eller få andre typer verv. Det er liten fare for at dette skal skje. Velforeningen 
verver i praksis ikke kandidater på selve årsmøtet. Vi har en velfungerende 
valgkomité som i god tid har vervet gode kandidater til å stille til valg.
 På årsmøtet kan du bruke stemmeretten din til å være med og fatte 
viktige beslutninger som angår velforeningens drift, og dermed nærmiljøet 
vårt. Din stemme kan være avgjørende.
 Årsmøtet er både sosialt og interessant. Det er en mulighet til å møte 
naboer og sambygdinger en ikke møter så ofte, og til å bli kjent med nye folk.

Ser vi DEG også i år?

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

BLI MEDLEM!
• Som medlem av Leirsund Velforening får

du 1000 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 julegran-

 tenningene og den svært populære jule-

trefesten for barna.
• Vi ønsker mer liv i velhuset på ukedagene og

håper noen vil fylle huset med aktivitet.  

Kjenner du en yogainstruktør uten lokale, vil

du lære bort kunsten å brygge øl, eller hva  

med å starte en sjakklubb?

Ta kontakt med oss!

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

NYTT &  NYTTIG

Layout: Linda Kirkeby Isenhag 
Illustrasjoner: freepik.com

Årsmøte Gamle Asak skoles venneforening 
Møtet finner sted tirsdag 
8. mars kl. 19 på person-
alrommet på Asak skole.  
 Saker som ønskes 
behandlet på møtet, 
må være mottatt av 

styrets leder, Kristin 
S. Bystrøm, Brander-
udveien 69B, 2015 
Leirsund, innen tirsdag 
23. februar 2016.

Innkalling og saks-

papirer kan hentes hos 
leder fra og med tirsdag 
1. mars, men vil også bli
publisert på vennefore-
ningens hjemmeside fra 
samme dato. 

Vi dobler 
medlems- 

rabatten på  
leie av Velhuset.  
Nå kr 1000  

avslag!

Vil du være med å lage en uforglemmelig dag for hele 
Leirsunds befolkning? Leirsund Vel ønsker å starte opp 
igjen Leirsunddagen. En dag full av aktiviteter, hyggelig 
samvær og underholdning for alle på Leirsund. En dag 
med noe for hele familien på formiddag og noe for de 
voksne på kvelden.
 Vi ønsker å få til forskjellige salgsboder, matboder, 
aktiviteter og underholdning. Som for eksempel det 
berømte Olabilløpet, hjemmebrygget øl-konkurranse, 
beste selvdyrkede grønnsak, hesteskokasting, konsert, 
dans og mer. Det vil bli kafe og matsalg. Vi tar gjerne  
imot forslag til flere aktiviteter.
 For å få til dette trenger vi hjelp, og håper nettopp du 
vil være med å arrangere noen av aktivitetene. Har du 
noe du kan bidra med? Har du noe å selge? Ta kontakt 
med styret.

Bli med å gjenreise 
LEIRSUNDDAGEN

Her blir det lys
Arbeidet med å lyssette parkerings- 
plassen ved Leirsund stadion er  
i full gang. Dette vil gjøre det tryg-
gere å ferdes her i vinterhalvåret, og 
forhåpentligvis bidra til mindre lyssky 
virksomhet på parkeringsplassen, 
som har vært et problem i en årrekke.
 Arbeidet utføres av ildsjeler i 
Leirsund Vel og Idrettslaget. Lykte-
stolpene er gitt av Skedsmo kom-
mune, som også vil bidra med støtte 
til å kjøpe inn seks LED-armatur. 
Selv om det er kommunen som eier 
grusplassen, driftes den av idrettsla-
get og velet mot fri benyttelse. 

Togene vil fortsette fløyte
Leirsund vel mottar stadig 
henvendelser fra beboere i 
nærheten av Leirsund stasjon 
angående sjenerende tog-
fløyting.
 Senest i forrige nummer 
av Velavisa (nr. 4 2015) trykket 
vi et svar fra Jernbaneverket 
fra 2012. Etter den artikkelen 
kom et ønske fra beboerne om 
velet kunne avholde et infor-
masjonsmøte med Jernbanev-
erket tilstede. Den oppfordrin-
gen tok vi. Dessverre takket 
Jernbaneverket nei til å stille til 
et slikt møte. Her er forøvrig 
svaret angående togfløyting, 
dersom noen skulle ha gått 
glipp av dette: 
 «Vi har dessverre hatt 
flere tilfeller hvor det har vært 
viltkryssinger/3. person i spor 
på denne holdeplassen. Vi er 

derfor nødt til å opprettholde 
disse skiltene ved Leirsund.
 Et orienteringssignal er et 
skilt som er plassert ved siden 
av sporet og som gir infor-
masjon til lokomotivfører. 
Dette skiltet informerer om at 
toget nærmer seg en uoversik-
tlig kurve mot planovergang/
stasjon.
 Lokomotivfører er pålagt 
å gi et fløytesignal av 2 til 
3 sekunders varighet i det 
orienteringssignalet passeres 
(hjemlet i togframførings-
forskriften kapittel 9 del III 
signalskilt mm, og del VII 
signaler med togfløyte.)
 Ved Leirsund togstasjon 
er det i tillegg satt opp et skilt 
som sier at fløyting kan sløyfes 
i tidsrommet 22 til 06. Lok-
fører kan likevel gi fløytesignal 

i dette tidsrommet dersom han 
finner det nødvendig.
 Det er flere forhold som 
avgjør når, hvor og hvordan 
tog skal gi fløytesignal. Sikt-
forholdene og hastigheten for 
togene, samt trafikkmengden 
er med på å avgjøre om det 
skal fløytes hele, eller bare 
deler av døgnet. Dette signalet 
står der fordi plattformen 
ligger i en kurve og det er 
vanskelig for lokfører å kunne 
stanse hvis det skulle befinne 
seg personer/vilt i sporet.
 Statens jernbanetilsyn 
utformer forskrifter som 
Jernbaneverket bygger sine 
bestemmelser på, togselska-
pene må forholde seg til 
gjeldende bestemmelser når de 
kjører på Jernbaneverkets spor.

Tog på Hoved-/Garder-

mobanen, på vei mot 
Gardermoen/Dal får skiltet 
for orienteringssignal dagtid 
(06.00-22.00) mellom de to 
overgangsbroene før Leir-
sund. Dette er grunnet dårlig 
sikt da plattformen begynner 
rett etter kulverten i tillegg 
til at plattformen ligger i en 
kurve. Tog på Hovedbanen i 
retning Lillestrøm får skiltet 
for orienteringssignal dag 340 
meter før plattformen begyn-
ner på Leirsund.
 Jernbaneverket har 
forståelse for at fløytingen kan 
virke både forstyrrende og 
skremmende, men på store
deler av det nasjonale nettet 
er det at tog gir korrekte fløy-
tesignaler en vesentlig del av 
sikkerheten i forbindelse med 
togframføringen.»
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Enkeltmedlemskap:
200 kroner
Familiemedlemsskap:
400 kroner
Kontonummer:
1286 20 24026
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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!

Følg A-laget 
på Facebook
Leirsunds herrelag har nå 
kommet seg på Facebook. 
Her kan du følge bygdas 
stolthet i sesongoppkjøringen 
etter fjorårets opprykk til 5. 
divisjon. Og vinterens innsats 
lover godt. Torsdag 18. februar 
ble Holter slått 5-1 i Kurland-
sparken. Tirsdag 4. februar var 
det Lørenskog jr som måtte se 
seg slått av de gule og grønne, 
som gikk av med seieren 3-2.

Foreslår å legge ned antennelaget 
Siden 1. juli 2010 har Tveco Net 
AS hatt det tekniske og økonomiske 
driftsansvaret for kabelnettet til 
Leirsund antennelag. Antennelagets 
framtid har derfor vært et tema på 
flere styremøter og årsmøter de siste 
årene. Tveco har sagt seg interessert 
i å ta over Leirsund antennelag for 
utbygging av fiber, og etter å ha vært 
i kontakt med flere leverandører, 
anbefaler styret overfor årsmøtet 
at det inngås avtale med Tveco om 
kostnadsfri overtagelse av kabelnettet 
mot at det bygges ut fibernett frem til 
den enkelte husstand. Denne avtalen 
endrer ikke på dagens utvalg av digi-
tale TV-kanaler fra Canal Digital.
 Tveco vil planlegge en teknisk 
løsning som gir beboerne tilgang til 
de fleste av Viasat sine TV-kanaler alt 
på eksisterende dekoderløsning. Det 
arbeides også med lansering av T-WE 
systemet til Canal Digital, samt TV 
via nettbrett og smarttelefon.

FAKTA
• Leirsund Antennelag

ble stiftet 30.januar 1976.
• Antennelaget har i dag

281 kabel-TV abonnenter.  
Av disse har 202 også bredbånd.

• Dekningsområde på Leirsund er
Branderudveien med tilstøtende 
veier fra Gauteidveien til  
Flaenveien.  

• Leirsund for øvrig dekkes og 
driftes av Tveco.

• Tveco har vært engasjert
i Leirsund Antennelag fra 2001.

• Fra 2001 til 2010 var oppgaven 
service og vedlikeholdsarbeid.

• Fra 1.juli 2010 har Tveco hatt det
tekniske og økonomiske  
driftsansvar for vårt kabelnett.

Antennelagets abonnenter opp-
fordres til å delta på årsmøtet 
27.april 2016 på Klubbhuset,  

Leirsund stadion.




